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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
En marc de l’informe del Panell Intergovernamental d'experts sobre Canvi 
Climàtic (IPCC), on es reafirma la veracitat del fenomen de canvi climàtic 
del planeta i les conseqüències intrínseques que aquest comporta 
(augment de la temperatura mitjana de l’aire i dels oceans, desglaçament 
de les reserves glacials i augment del nivell mitjà mundial del mar, entre 
d’altres) s’ha fet evident  la necessitat de canviar el model de consum 
energètic actual  basat en l’esgotament dels recursos no renovables i en 
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.  
 
Davant aquests fets i  amb la  presa de consciència de que el canvi 
climàtic només es pot frenar amb una acció global, les organitzacions 
internacionals han reaccionat creant compromisos i mesures a adoptar.  
Els objectius són incrementar l’eficiència energètica i fomentar les 
energies renovables per reduir les emissions de gasos d’efecte 
d’hivernacle a tots els nivells i especialment també a nivell local.  
 
És per això que l’ajuntament de Canet de Mar, el juliol de 2009, va signar 
el Pacte d’Alcaldes/esses. Fruit d’aquest Pacte i amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, durant l’any 2010, es varen realitzar els treballs 
per l’elaboració del Pla d’acció per a l'energia sostenible (PAES) que 
culminaren amb la seva aprovació definitiva, per Ple municipal, el dia 27 
de maig de 2010. 
 
Així mateix però, el municipi no s’ha adherit al Pacte d’Alcaldes per a 
l’Adaptació al Canvi Climàtic (Mayor Adapt) ni tampoc la Declaració de 
Vilanova i la Geltrú per l’adaptació als efectes del canvi climàtic en el 
territori i el litoral. Tampoc es membre de la Red Española de Ciudades 
por el Clima, una secció de la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) que reuneix ciutats i pobles compromesos amb el 
desenvolupament sostenible i la protecció del clima.  
 
En aquest mateix marc, el municipi de Canet de Mar, l’any 2014 ha 
començat  la redacció del seu Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic (PACC), 
aprofitant també que ha començat l’elaboració del seu Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM). Aquest ha estat aprovat l’any 2015 i té una 
vigència fins l’any 2020.  
 
L’objectiu principal del PACC és adaptar el municipi als impactes derivats 
del canvi climàtic i esdevenir un municipi més resilent. Concretament 
aquest identifica els principals riscos derivats del canvi climàtic amb 
efectes directes dins l’àmbit municipal i estableix un conjunt de mesures 
d’adaptació concretes per tal de donar una resposta cohesionada, 
coherent, multidisciplinar i global als riscos identificats per tal de reduir la 
seva vulnerabilitat.  
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2. CARACTERISTIQUES BASIQUES DEL 
MUNICIPI 

2.1. Característiques geogràfiques 
 
El municipi de Canet de Mar, situat dins la comarca del Maresme, es troba 
a cavall entre la Serralada Litoral i el mar. Es tracta d’un municipi costaner 
d’uns 5,6 km2 i 2,1 km de línia de costa. El terme municipal té una forma 
més aviat allargada i s’estén perpendicularment des de la costa cap a 
l’interior. Limita al sud-oest amb Arenys de mar i Arenys de Munt i pel 
costat nord-est, amb Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta i Sant Iscle 
de Vallalta. Segons el cens de 2013 (IDESCAT) té una població de 14.124 
habitants  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. Ubicació de Canet de Mar dins la comarca 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 
A nivell urbà, com la majoria del municipis litorals del Maresme, el nucli de 
Canet de Mar ha crescut entre el sistema de rieres existents al territori 
municipal. Així, els carrers principals ressegueixin el curs de les rieres en 
l’últim tram abans de desembocar al mar. 
 
Les infraestructures de transport han condicionat l’estructura territorial del 
municipi. Així, històricament, el traçat de la N-II i del ferrocarril ha 
desvinculat al nucli urbà de la línia de costa. Cap a l’interior, aquest nucli 
s’ha estès ocupant l’espai contingut avui entre la N-II i la C-32. L’any 
2005 però, amb la construcció del Polígon industrial de Can Misser, es fa 
un salt urbà cap a l’altra banda de la C-32. 
 
L’altra meitat del municipi situada a la banda nord de la C-32 generalment 
s’ha mantingut sense ocupació urbana, tret de l’existència d’algunes 
edificacions rurals i masies. Aquest sector es caracteritza per l’existència 
dels rials els quals durant la major part de l’any romanen secs i s’utilitzen 
com a camins. Durant els episodis estacionals de pluges intenses aquests 
poden recollir una gran quantitat d’aigua que per l’orografia del terreny 
(fort desnivell entre la capçalera i la línia de costa) solen assolir elevades 
velocitats i produeixen rierades. 
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Figura. Àmbit territorial 
Font: Mapa topogràfic 1:50.000 de l’ICC 

 
2.2. Característiques socials i demogràfiques 
 
2.2.1. Estructura demogràfica 
 
L’evolució de la població de Canet de Mar presenta una tendència històrica 
de creixement constant i progressiu; sense pics de creixement importants. 
És entre els anys 2012-2013 quan queda registrat el primer decreixement 
de la població, tot i que poc important, des de l’any 1998. 
 
Actualment la població de Canet de Mar és de 14.124 habitants (IDESCAT, 
2013) .  
 
El sexe majoritari al municipi és el femení en gairebé en totes les franges 
d’edat. Tot i això, és sobretot en les edats més avançades quan és més 
clara la diferència entre els dos sexes i la seva longevitat.   
 
La piràmide d’edats mostra l’envelliment progressiu de la població, si bé 
l’elevat percentatge de població d’edats compreses entre 35 i 45 anys, 
s’ha traduït en un repunt de les edats inferiors a 10 anys.  
 
Per ambdós sexes, la franja d’edat amb més població és entre els 35 i els 
44 anys.  
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Gràfic 1. Evolució de la població, 1998-2013 
Font: IDESCAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 2. Piràmide d’edats de Canet de Mar, 2013 
Font: IDESCAT 

 
Canet de Mar presenta una població notablement densa (2.540,3 
hab./km2) si es compara amb el valor mitjà de densitat dels 
municipis del Maresme (1.097,6 hab./km2). La zona urbana es 
concentra al sud d’aquest.  
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic. Piràmide d’edats de Canet de Mar, 2013 
Font: IDESCAT 

 
La població immigrada tan sols representa un 8,59% respecte el total, ja 
que sols 1.214 habitants del 14.124 totals presenten nacionalitat 
estrangera. 
 
Entre els anys 50 i 70 del segle XX, es produeix el gran creixement del 
nucli. Aquest coincideix amb una arribada important d’immigrants. Ara bé, 
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el creixement urbanístic i de població, coincideix amb l’arribada del 
turisme. S’implanten diversos càmpings i es construeixen diversos hotels i 
pensions. Aquest fet transforma el front marítim del nucli, sobretot en els 
extrems del nucli urbà, on encara avui dia hi ha els càmpings Globo Rojo, 
Costa Daurada, El Carro i Victòria i l’edifici de la Rodalera, de 112 
apartaments. La darrera transformació urbana més rellevant és als anys 
90. Aquesta es caracteritza per un canvi de tendència cap a la tipologia de 
ciutat-jardí que es situa als extrems del nucli antic.   
 
El nucli històricament s’ha mantingut en la meitat meridional del municipi. 
No obstant amb el desenvolupament del planejament de 1992, l’any 2005 
es va desenvolupar el polígon industrial de Can Misser ubicat a la banda 
de muntanya de l’actual autopista C-32, fet que implica el salt d’aquesta 
infraestructura en termes de creixement urbanístic. 
 
Actualment, el nucli urbà es caracteritza per un model de creixement 
compacte en base a un nucli històric sobre el qual s’ha anat completant el 
teixit urbà, resseguint el traçat de les rieres existents. No obstant, aquest 
creixement ha anat donant resposta a les necessitats que han 
caracteritzat cada època històrica, fet que es reflexa en les diferents 
tipologies edificatòries que conviuen en el teixit urbà actual. 
 
A diferència d’altres municipis de la comarca, al municipi no hi ha 
urbanitzacions ni zones o nuclis residencials dispersos.  
 
2.2.2. Planejament i usos del sòl 
 
La major part del planejament urbanístic del municipi ja s’ha desenvolupat 
i segons les NNSS (Text refós de l’aprovació definitiva de les NNSS 1992 
(1995). Les dades sobre la classificació del sòl al municipi evidencien que 
el 35% del territori és urbà, i que segons planejament vigent només resta 
per urbanitzar un 0,8%, doncs la resta ja ha estat urbanitzat durant la 
vigència del mateix. Aquest fet ha provocat que l’any 2013 s’elabori un 
nou planejament urbanístic que actualment es troba en fase d’aprovació 
inicial.  
 
L’aprovació inicial del POUM de Canet de Mar planteja els següents 
polígons o sectors de creixement urbanístic o d’actuació: 
 
• Delimita 18 polígons d’actuació urbanística (PAU) en sòl urbà no 
consolidat. 
• Delimita 1 plans especials urbanístics de desenvolupament en sòl no 
urbanitzable (PEUD) que inclou l’entorn de protecció del BCIN “Castell de 
Santa Florentina”, els espais complementaris necessaris per a garantir la 
correcta funcionalitat dels usos que s’hi realitzin (accessos i aparcament).  
• Delimita 1 pla de millora urbana (PMU) que correspon a un sector en sòl 
urbà no consolidat. 
• Defineix 3 sectors de sòl urbanitzable no delimitat (SUND). 
• Delimita 2 Actuacions aïllades en sòl urbà. 
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Així mateix el POUM també estableix la reconversió de teixit urbà d’ús 
industrial per a ús residencial que es localitza dins el teixit urbà, com 
també el desenvolupament de solars i sectors, per tal d’augmentar la 
intensificació urbà i augmentar la compacitat del teixit urbà. 
 
En total el nombre d’habitatges previstos és 1.760. 
 
D’acord amb el seu règim urbanístic, el territori a que afecta aquest 
POUM, es classifica en: sòl urbà consolidat (SUC), sòl urbà no consolidat 
(SUNC), sòl urbanitzable no delimitat (SUND) i sòl no urbanitzable (SNU), 
segons els criteris establerts per la LU. Suposa un augment de 0,58 ha 
respecte a les NNSS 
 
Classe de sòl NNSS (ha) POUM (ha) 
Sòl Urbà 185,49 186,07 
Sòl No Urbanitzable 348,30 342,82 
Sòl Urbanitzable Delimitat 4,32 0,00 
Sòl Urbanitzable no Delimitat 0,00 9,22 
Total 538,12 538,12 
 
De la comparació de les superfícies del POUM amb el que establien les 
NNSS es constata que no hi ha modificacions substancials en la 
classificació. Aquestes diferències són essencialment la substitució del sòl 
urbanitzable delimitat pel no delimitat i l’ampliació d’aquest sòl 
urbanitzable no delimitat. Les escasses diferències denoten el caràcter 
més reformador que expansionista del POUM. 
 
Pel que fa al sòl urbanitzat, es procura que tingui entitat urbana la trama 
consolidada dotant-la dels equipaments públics i espais lliures necessaris i 
completant les xarxes de serveis per donar-los-hi, homogeneïtat. 
 
Fomenta l’optimització funcional i el reciclatge dels teixits urbans, 
mitjançant la intensificació del nombre d’habitatges dins la trama urbana 
per tal transformar el mínim possible el sòl no urbanitzable actual i fer 
front a les previsions demogràfiques. Aquesta intensificació es realitza 
mitjançant el desplegament de PAU i PMU, els quals a l’hora han d’aportar 
una millora comunitària en els serveis i en els espais i equipaments 
presents a la trama urbana 
 
Així mateix, dona resposta a les necessitats d’equipaments i serveis del 
municipi mitjançant l’ordenació i planteja la recuperació del nucli històric, 
tant pel que fa als espais públics i dotació d’equipaments com per 
incentivar la regeneració i rehabilitació dels edificis vells. Restableix 
l’equilibri territorial i la compacitat urbana. Com a objectiu primordial 
compagina les necessitats de creixement residencial, amb la trama urbana 
actual, de tal manera que les zones de creixement compleixin amb 
l’objectiu de dotar de sòl edificable al municipi, a la vegada que completa 
els equipaments i espais lliures a la trama consolidada, completant les 
infraestructures, vialitat i accessibilitat al nucli actual.  
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Finalment, defineix amb cura el límit del nucli urbà, per tal d’establir amb 
precisió la frontera entre l’activitat urbana i la rural, per tal d’evitar que 
activitats que s’han de desenvolupar dintre d’aquest nucli urbà es 
despleguin en òrbites periurbanes que destrueixen el paisatge i el medi 
natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Usos i cobertes del sòl de Canet de Mar 
Font: Mapa d’usos i cobertes del sòl de Catalunya. CREAF 
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El sòl no urbanitzable es localitza majoritàriament al sector septentrional 
del terme municipal. L’element que separa físicament la zona 
majoritàriament urbana del sòl no urbanitzable és la C-32.  
 
Segons el mapa d’usos i cobertes del sòl de Catalunya elaborat pel CREAF 
les cobertes del sòl més extenses del municipi són els boscos densos i els 
conreus. Ambdues cobertures dominen al sector nord de la C-32. Al sector 
sud hi dominen les zones urbanes. Aquestes tres cobertes del sòl suposen 
més de les tres quartes parts de la superfície municipal.  
 
Les pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) és la coberta del sòl dominant, amb 
gairebé el 37% de la superfície del terme. Les zones urbanitzades, ocupen 
gairebé el 23% i els conreus un 16%. El desenvolupament del polígon 
industrial de Can Misser a l’oest del municipi sobre la C-32 disminueix 
lleugerament els valors de les cobertes per conreus en detriment de les 
zones urbanitzades. Destaca que les platges ocupen 13 ha (una mica més 
del 2% del terme). Segons el nivell 3 del mapa d’usos i cobertes del sòl, 
es fa palès que el sistema urbà de Canet de Mar respon al model 
urbanitzat residencial compacte, en front al model urbanitzat residencial 
lax, propi de molts municipis amb una situació geogràfica semblant. Tan 
sols té una única urbanització, Mas el Grau, situada a l’est del nucli i en 
continu urbà. Aquesta representa un 25% del total de la superfície 
urbanitzada. 
 
2.2.3. Edificació 
 
En el període de 1981 a 2011 el parc d’habitatges principals de Canet 
creix de manera important a ritmes del 20-35%, passant de 6.102 
habitatges (3.908 principals) a 7.504 habitatges (4.805 estimats 
principals) l’any 2011, donant-se el major salt en el d’aquest parc 
existent, són habitatges principals (primera residència) més del 72%, la 
qual cosa dóna una referència de l’escassa importància de la segona 
residència al municipi tenint en compte la seva condició de poble 
costaner; i a més bona part d’aquesta es concentra a la façana litoral i en 
zones com l’Avinguda Maresme.  
 
El nombre d’habitants per llar familiar ha sofert una disminució 
progressiva en els darrers anys, i Canet de Mar no n’ha estat l’excepció. 
L’estimació feta per la xifra d’habitants/llar de 2011 mostra que aquesta 
és sensiblement superior a la de 2001, mentre que a Catalunya és manté 
una tendència a la baixa. Per tant l’allau de nous habitants que s’ha donat 
en la darrera dècada no ha estat igualment correspost en quant a la 
creació de nous habitatges, perquè o bé, una part substancial d’aquesta 
població nouvinguda ha ocupat habitatges no principals ja existents o bé, 
han estat les segones residències s’han convertits a primeres. 
 
En l’actualitat el nombre d’habitants per llar familiar (habitatge principal) 
s’estima en 2,51 mostrant una certa tendència a la baixa. Aquesta ràtio 
pot ser enganyosa si considerem que una part d’habitatges de segona 
residència (no comptabilitzats en aquesta ràtio) han estat convertits a 
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habitatges principals per la qual cosa la xifra real d’habitants/llar principal 
molt probablement se situarà per sota dels 2,8 hab/habitatge. 
 
Dels 7.504 habitatges existents al municipi 6.102, ja estaven construïts al 
2001 i 1.402 s’han construït en el període 2001/2011. Aquests habitatges 
es troben situats majoritàriament al nucli urbà. 
 
En el període 1996/2001, pel que disposem d’informació estadística, el 
municipi ha tingut un comportament un xic diferent de la tònica habitual 
en el conjunt de la comarca. Darrerament però, s’ha igualat força a la 
mitjana del país en quant a la tipologia de les llars. Si bé d’una banda 
tenia ja valors elevats en quant al nombre de llars unipersonals, aquestes 
xifres han augmentat encara més quedant molt per damunt de la dada 
comarcal i igualant a la mitjana del país. Per altra banda, s’ha reduït el 
percentatge de llars amb 5 o més persones, fet que denota una estructura 
familiar força moderna i que condiciona la tipologia edificatòria. El canvi 
de model familiar tradicional (on avis, pares i/o fills vivien en el mateix 
habitatge) cap a un nou model social (famílies monoparentals, augment 
dels divorcis, joves emancipats) fan que el nombre de persones per 
habitatge principal sigui cada cop més baix. Aquesta tendència 
segurament seguirà així tant a la comarca del Maresme com al conjunt de 
Catalunya. 
 
Per la seva antiguitat, més del 35% del parc d’habitatges del municipi es 
va construir durant els anys 70. Si es compara el municipi amb la mitjana 
de la comarca del Maresme, aquest percentatge és superior a Canet, així 
com també és superior el percentatge d’habitatges construïts durant les 
primeres dècades del segle XX. En canvi, als any 80 a Canet es van 
construir menys habitatges que a la resta del Maresme.  
 
El parc d’habitatges del municipi es troba en bon estat i pel que fa al 
règim de tinença, la major part dels habitatges són de propietat.  
 
Les dades d’ocupació del cens de l’any 2001 mostren que gairebé un 14% 
del parc d’habitatges es troba desocupat (840 habitatges). A la vegada 
una aproximació per l’any 2007 realitzada a partir de les dades de consum 
d’aigua, tenint en compte els comptadors de baix consum (inferior a 5m3) 
i les baixes efectives, aquesta dada s’eleva fins a 908. Al contrari, les 
dades disponibles no evidencien situacions significatives de sobreocupació 
d’habitatge. 
 
Pel que fa als edificis destinats principalment a habitatge, la major part es 
varen construir entre 1961-1980 i entre el 2001 i 2011. Durant el primer 
període s’edifiquen els espais buits entre el nucli antic i les vessants. El 
creixement i extensió es realitza seguint l’eix de la riera Gavarra, a 
l’entorn del cementiri i cap al nord, continuant per la riera Buscarons. En 
aquest període apareixen alguns dels grans edificis, com les anomenades 
cases barates del carrer Manuel Busquets i els pisos de la costa de 
l’Hospital. 
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Període Nombre Percentatge 

Abans de 1900 340 11,62 
1900-1920 232 7,93 
1921-1940 136 4,65 
1941-1950 101 3,45 
1951-1960 213 7,28 
1961-1970 332 11,35 
1971-1980 485 16,58 
1981-1990 280 9,57 
1991-2001 493 16,85 
2002-2011 314 10,73 
Total 2926 100,00 
Taula: Edificis destinats principalment a habitatge per any de construcció 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
A partir dels anys 90 apareix el canvi de tendència cap a la tipologia de 
ciutat-jardí. Tot i que a Canet de Mar no hi ha cap urbanització separada 
del nucli, aquesta tipologia troba la seva màxima expressió amb el 
desenvolupament de Mas el Grau, amb una estructura típica 
d’urbanització de cases unifamiliars però annexada al nucli urbà. L’altra 
zona d’expansió del nucli és la de Can Salat-Busquets, que per la seva 
ubicació en relació a l’autopista, ha esdevingut un dels accessos principals 
a Canet de Mar. En aquest cas es combina l’edificació residencial 
plurifamiliar amb l’unifamiliar.  
 
Pel que fa a l’estat de conservació dels habitatges, un 1,05% es troben en 
estat ruïnós o dolent. Es tracta d’un percentatge lleugerament inferior al 
del Maresme. 
 

Ruïnós Dolent Deficient Bo Total 
Àmbit 

Nre % Nre % Nre % Nre %  
Canet de 
Mar 8 0,27 23 0,78 155 5,29 2.740 93,64 2.926 

Maresme 169 0,21 760 0,97 4.144 5,32 75.509 96,99 77.852 
Taula: Edificis destinats principalment a habitatge per estat de conservació (2011) 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
Segons l’alçada dels edificis destaquen el fet que els habitatges dominants 
són d’una o dues plantes. 
 
2.2.4. Equipaments 
 
El municipi disposa de 73 equipaments i serveis municipals. La major part 
d’aquests es localitzen a la meitat sud del municipi, en l’entorn més urbà. 
Cal destacar, però, que en la zona del Polígon industrial Can Misser, al 
nordoest del municipi sobre l’autopista, darrerament també se n’hi ha 
ubicat de nous, com la piscina municipal. 
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Figura: Equipaments i dependències municipals 
Font. Agenda 21 Local 
 

Pel que fa als equipaments esportius, Canet de Mar compta amb una 
àmplia varietat: 
 
- Rocòdrom (actualment és l’únic que hi ha al Maresme) 
- 2 instal·lacions de pistes municipals de petanca 
- Camp de futbol municipal 
- Pista d’atletisme   
- Pista municipal de botxes 
- Pavelló Municipal d’esports  
- Piscina i gimnàs 
 
També cal destacar que en l’àmbit privat,hi ha el Club de Tennis Canet 
1971, situat a les afores del nucli urbà, al nord de l’autopista i a la vora 
del Rial de Can Figuerola. 
 
Canet de Mar disposa des de 2003 d’un Pla d’Instal·lacions i Equipaments 
Esportius Municipals (PIEM), el qual entre altres aspectes conclou que 

!( Deixalleria
!( Dependències municipals
!( Educatius
!( Esportius
!( Mercat
!( Policia Local
!( Sòcio-cultural
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aquests estan correctament ubicats en funció de la distribució de la 
població en les diferents seccions censals.  
 
El municipi alberga 10 equipaments educatius entre els públics, els 
concertats i els privats.  
 
EQUIPAMENT EDUCATIU EDUCACIÓ TIPUS 
CEIP Misericòrdia Infantil i Primària Públic 
CEIP Turó del Drac Infantil i Primària Públic 

Col·legi Santa Rosa de Lima Infantil i Primària Concertat 

Col·legi Yglesias 
Infantil, Primària i Secundària 
Obligatòria (ESO) 

Concertat 

Escola de Música Música Públic 
Escola Universitària 
d’Enginyeria Tècnica en 
Teixits de Punt (EUETTP) 

Centre de recerca, innovació i 
transferència tecnològica 

Públic 

IES Lluís Domènech i 
Montaner 

ESO i Batxillerat en els branques 
de Ciències de la Natura i la 
Salut, Humanitats i Ciències 
Socials, Tecnologia i Arts 

Públic 

Llar d’infants Les Abelles 
Infantil (nens i nenes fins a 3 
anys) 

Privat 

Llar d’infants municipal El 
Palauet 

Infantil (nens i nenes d’entre 4 
mesos fins a 3 anys) 

Públic 

Llar d’infants els Aneguets Primer cicle d'Educació Infantil Privat 

Taula: Equipaments educatius a Canet de Mar 
Font: Agenda 21 Local 

 
A més dels vuit centres educatius, l’oferta formativa de Canet de Mar 
també contempla cursos, tallers i jornades que s'organitzen des de les 
diferents àrees i serveis municipals. En aquesta línia hi ha l’Escola d’Adults 
i l’Escola Taller. 
 
En termes d’oferta formativa, cal destacar que Canet de Mar també 
ofereix la possibilitat de realitzar estudis a distància a través de la UNED 
(Universitat Nacional d'Educació a Distància) situada a l’edifici de Vil·la 
Flora. 
 
2.3. Caracterització sectorial  
 
2.3.1 Medi natural i ecosistemes 
 
Canet de Mar es troba situat als vessants marítims dels darrers 
contraforts del massís de Montnegre. La configuració geomorfològica del 
municipi es caracteritza per presentar un gran desnivell des de la 
Serralada Litoral fins al Mar Mediterrani. El relleu és costerut, mostrant en 
general un fort pendent en direcció NO-SE que va des del massís del 
Montnegre fins a la costa.  
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Figura: Relleu 
Font: elaboració pròpia 

 
La major part de la superfície del municipi presenta pendents superiors al 
20% i gairebé un 14%, té pendents que superen el 40%. Els rials i rieres, 
condicionats per aquest fet, es situen perpendiculars a la costa tot  
configurant un paisatge de barrancs i abruptes pendents fins arribar a les 
valls i platges de sorra a tocar de mar.  
 
Geològicament el municipi de Canet de Mar es dominat principalment per 
les roques granitoides i, en segon terme, per sorres i graves provinents de 
l’erosió d’aquestes.  
 
Els sòls de Canet de Mar, són desenvolupats sobre material silícic àcid. 
Són  sòls molt prims, fàcilment erosionables i poc favorables per a 
pràctiques agrícoles. El color dominant és el bru, amb tonalitats 
vermelloses més o menys intenses, a causa del baix contingut de matèria 
orgànica, de la presència variable d’òxids de Ferro i de les condicions 
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climàtiques de caràcter estacional. En la zona litoral s’ubiquen xerothents i 
xerofluvents on és freqüent trobar un horitzó d’acumulació d’argila, 
resultat del rentat que pateixen aquests sòls i la percolació dels productes 
resultants d’una alteració química. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Pendents (percentatge) 
Font: elaboració pròpia 

 
Hidrològicament, el municipi està constituït per un conjunt de conques 
d’àrea relativament reduïda, amb un fort pendent en un tram molt curt 
entre la Serralada Litoral i la costa. L’espai ocupat per les rieres sovint no 
es troba clarament definit perquè la majoria d’aquestes són cursos 
temporanis caracteritzats per la intermitència del seu cabal –poden només 
portar aigua en èpoques de pluges fortes (primavera i tardor)– i per la 
seva amplada variable. Aquest fet, juntament amb la fertilitat d’aquestes 
planes, el relleu suau i la disponibilitat d’aigua en els seus aqüífers ha 
comportat que sovint s’hagi acabant envaint l’espai de ribera per a 
aprofitaments agrícoles i per ubicar-hi els assentaments urbans. 
 
Per evitar-ne la seva inundació la llera es troba sovint canalitzada en la 
majoria del recorregut amb murs, motes, esculleres, canals o fins i tot 
soterraments. Aquesta mena d’actuacions però accelera la velocitat del 
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flux d’aigua i augmenta el risc de forts desbordaments en els trams més 
baixos. 
 
Des del punt de vista hidrogeològic Canet de Mar forma part de les 
conques internes de Catalunya, concretament a les Rieres del Maresme. 
 
El municipi s’assenta sobre la gran massa d’aigua subterrània del 
Maresme. En aquesta es distingeixen quatre aqüífers que es caracteritzen 
per no estar  connectats  amb cursos d’aigua superficials permanents , ja 
que  els rials al tenir un caràcter torrencial, tan sols són influents quan hi 
han èpoques fortes de pluja. 
 
Els aqüífers que constitueixen la hidrogeologia del municipi són:  
 
a) l’aqüífer granític (3051H01)  
 
b) l’aqüífer al·luvial entre Caldes d’Estrac i Calella (codi 3052A12). 
 
Actualment, els aprofitaments són particularment importants a la façana 
litoral on existeixen els aqüífers amb una elevada disponibilitat de 
recursos. Aquests tenen un paper molt important i estratègic en 
l’abastament. 
 
En matèria de contaminació d’aigües subterrànies, cal dir que la totalitat 
del municipi està inclòs dins les zones declarades com a vulnerables per 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (principalment per 
fertilitzants minerals, i pràcticament desestimable per dejeccions 
ramaderes) pels Decrets 283/1998 i 476/2004. 
 
També cal senyalar que s’han detectat conductivitats i concentracions de 
clorurs elevades.  
 
L’estudi de les dades piezomètriques ha permès detectar zones on els 
nivells es troben en permanentment en cotes negatives. En conjunt doncs, 
podem considerar que hi ha una pressió moderada a la costa que provoca 
intrusió marina. 
 
La massa d'aigua està en risc degut a les pressions sobre l'estat químic. 
Sobretot per nitrats i plaguicides. També localment per clorurs i sulfats 
 
Tradicionalment a les valls i en els vessants del municipi es conreaven 
arbres fruiters, garrofers i vinya. Tot i això, els canvis en el model 
econòmic, sobretot al llarg segle XX amb l’increment de la indústria i el 
sector serveis, van propiciar un descens de l’activitat lligada al sector 
primari i van condicionar l’evolució dels sòls del municipi, passant de 
terrenys conreats a matollars o a sòls urbans.  



PLA LOCAL D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÁTIC C DE CANET DE MAR 

 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Rials canalitzats 
Font: Estudi per a la Identificació de riscos geològics a Canet de Mar (2012) 
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Figura: Aqüífers d’aigües subterrànies del municipi de Canet de Mar i grau de vulnerabilitat 
Font: Agència Catalana de l’Aigua i SITxell 
 

Segons l’ortofotomapa de l’any 1956 (ICC), pràcticament la totalitat del 
sòl rural era destinat al conreu; fins i tot les part de més pendent. Les 
masses boscoses, en canvi, quedaven reduïdes a les zones més 
escarpades de la part septentrional del terme, i la zona urbana quedava 
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delimitada fonamentalment al nucli de Canet de Mar, el qual era molt 
compacte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Mapa d’hàbitats de Canet de Mar 
Font: Cartografia d’hàbitats de Catalunya 
 
Actualment, poques són les finques on la seva activitat principal sigui el 
conreu i els que romanen es dediquen principalment a l’horta de regadiu. 
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Aproximadament un 40% dels conreus de secà han estat transformats a 
regadiu (Landsat, període 1987 – 2002).  
 
Dels antics camps abandonats, els que estaven situats en zones de major 
pendent han esdevingut majoritàriament pinedes, i els situats en zones 
més planeres s’han convertit en sòl urbà. Segons la cartografia dels usos 
del sòl entre el període 1987 – 2002, hi ha hagut un augment dels sòls 
urbans –un 20% d’aquest sobre zones d’antics conreus de secà. destaca 
el creixement urbanístic al llarg de la franja litoral i al voltant del nucli de 
Canet.  
 
Per altre banda, la construcció de l’autopista C-32 dins del municipi va 
comportar, a més d’un increment dels sòls destinats als sistemes de 
comunicació –suposat la disminució de poc més d’un 20% del sòl 
destinat a conreus–, la substitució dels antics conreus de la zona per un 
augment de massa forestal.  
 
La vegetació potencial del municipi és principalment formada per l’alzinar 
litoral o alzinar amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale) i la sureda 
(Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum). Ara bé, actualment però 
hi dominen les pinedes d’origen bàsicament antròpic, especialment a les 
zones muntanyoses. Tot i no ser un hàbitat representatiu, cal destacar la 
presència de suredes (Quercus suber) i d’alzinar litoral (Quercus ilex) a la 
línia de la carena que el separa el municipi veí de Sant Iscle de Vallalta. 
També cal destacar la presència d’alzines, i sovint alguns roures, 
associada a les motes dels trams migs dels rials, els quals poden arribar a 
quedar totalment coberts amb les seves capçades. A les valls hi 
destaquen, bàsicament, els conreus herbacis de regadiu i al sud de 
l’autopista, està pràcticament urbanitzat i només resten enclavaments 
forestals en les zones de més pendent i conreus en els extrems del terme 
municipal. 
 
Per altre banda, els hàbitats d’interès comunitari al municipi (segons la 
Cartografia d’Hàbitats de Catalunya), representen aproximadament el 
32% de la superfície municipal i coincideixen majoritàriament amb la 
superfície forestal arbrada del terme, ocupant 177.01 ha. Bàsicament 
estan formats per les pinedes mediterrànies (88,5%) i suredes (11,3%). 
Amb menor representativitat es troben els alzinars i carrascars. 
 
El municipi no inclou cap espai natural protegit pel Pla d’Espais d’Interès 
Natural ni per la Xarxa Natura 2000. Tampoc inclou cap espai inclòs a 
l’Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya ni a l’Inventari de 
Zones Humides. 
 
L’espai natural protegit més pròxim és el de les Serres de Montnegre-el 
Corredor, el qual es situa al nord del municipi, a 1 km de distància (en 
línia recta i sense comptar els desnivells) del límit de terme. 
 
Els eixos de connectivitat ecològica per excel·lència dins el municipi són 
els rials i en menor mesures les zones forestals. En aquest sentit, 
l’orografia també juga un paper important pel que fa a la vertebració de la 
connectivitat.  



PLA LOCAL D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÁTIC C DE CANET DE MAR 

 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Mapa d’hàbitats de Canet de Mar 
Font: Cartografia d’hàbitats de Catalunya 

 
A la part central del municipi hi ha un sistema de turons que parteix 
verticalment el municipi en dues valls. Aquest sistema està ocupat 
fonamentalment per massa forestal arbrada (antics conreus) i connecta la 
part més septentrional i muntanyosa del terme amb el mateix nucli urbà, 
salvant la barrera ocasionada per l’autopista mitjançant un túnel. 
 
Els rials connecten la plana agrícola litoral i la zona forestal de la 
muntanya. Tot i això, cal especificar que l’artificialització de la llera i de la 
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riba d’aquests, i la degradació de la vegetació associada, en disminueix el 
seu potencial. Altres elements que actuen com a barreres de la funció 
connectora dels rials en el municipi, suposant punts crítics per a la 
connectivitat són: la urbanització de la franja litoral, la C-32 i els punts 
crítics de l’espai periurbà i el soterrament dels rials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Espais natural protegits 
Font: Mapa d’espais naturals protegits de Catalunya 

 
2.3.2. Zona litoral  
 
Segons la comparativa dels ortofotomapes del ICC entre el 1956 i el 2013 
i els següents estudis: “Les platges del Maresme revisitades” (VV.AA, 
214), Ed. Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, l’Atzavara núm. 
23 i la Tesina “Evolución costera del Maresme Norte (Blanes-Arenys de 
Mar)” de Daniel Blanco (2011), Departament d’Enginyeria Hidràulica, 
Marítima i Ambiental  de la UPC, podem constatar que l’evolució de la 
franja costanera ocupada per la platja ha augmentat.  
 
L’ocupació del rereplatja per la urbanització de la costa, la construcció de 
ports, espigons i esculleres i la disminució de les aportacions de materials 
procedents de la Tordera i de les rieres han fet canviar la distribució del 
sediment al llarg de la costa, han limitat la mobilitat i la recuperació 
naturals de les platges i han generat un balanç sedimentari global negatiu 
que dóna lloc a una tendència erosiva en molts trams de la costa, fet que 
no succeeix en el cas de Canet de Mar, degut especialment a la presencia 
del port d’Arenys de Mar.  
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A partir de les observacions de la boia d’onatge de Blanes es pot dir que 
cada any tenen lloc de mitjana quatre temporals amb alçades d’ona 
superiors als 2 metres i amb una duració mitjana de 21 hores. La màxima 
altura d’ona significativa mesurada ha estat de 5,2 metres i té un període 
de retorn d’uns 12 anys. Les onades més grans arriben del NE i del SSW. 
Els mesos més energètics són des d’octubre fins a febrer. Aquestes 
condicions d’onatge i la pròpia orientació de la línia de costa generen una 
resultant del transport longitudinal de sediments cap al sud-oest. I és 
aquest transport longitudinal net cap al sud-oest més la presència de 
l’espigó del port d’Arenys de Mar els responsables que la franja de sorra 
de Canet de Mar hagi augmentat, ja que els sediments s’acumulen al 
nord-est de l’obstacle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Així, a partir de l’any 1947 quan s’inicià la construcció del port del 
d’Arenys, les platges de ponent del port varen començar a experimentar 
una forta regressió, mentre que les de llevant (el cas de la platja de Canet 
de Mar) començaren a augmentar les dimensions.  
 
El comportament evolutiu de la línea de costa durant els períodes 1957-
1977, 1977-1995 i 1995-2009, considerant els aports de la Tordera i les 
aportacions artificials durant els anys 1993-1994 és:  
 
a) Durant el període de 1957-1977, l’avanç de la platja és pràcticament 
nul, essent un valor mitjà de 2 cm/any, però amb zones amb una erosió 

1956 1996 

2006 2012 
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important (com la de Santa) i d’altres amb una aportació de sediments 
significativa com la de Canet de Mar. 
 
b) Durant el període (1977-1995) hi ha un augment mitjà de l’amplada de 
platja de 10 cm/any. En aquest període es constaten aportacions de sorra 
en diferents platges i per tant es succeeixen zones amb un avanç de la 
línea de costa, de fins a 1,15 m/any, com el cas de Canet de Mar; i 
d’altres de retrocés. 
 
c) El període (1995-2009) es caracteritza per una erosió mitja del tram de 
costa de 70 cm/any a la zona propera a la Tordera; mentre que a la zona 
de Canet de Mar i Blanes la platja augmenta 6 m/any de mitjana. 
 
2.3.3. Riscos ambientals 
 
Bàsicament, hi ha tres tipus de riscs ambientals que poden afectar al 
municipi i a les persones que hi viuen: el risc d’incendi forestal, el risc 
d’inundació i el risc geològic. 
 
a) Risc d’incendis forestals 
 
Al municipi, segons les bases estadístiques del Servei de Prevenció 
d’Incendis, hi ha hagut tres incendies forestals entre 2004-2013 El total 
de superfície cremada ha estat de 0’34 ha i la coberta afectada ha estat la   
forestal arbrada.  
 

Any Indret Municipis afectats Ha  
2005 Can Roig d’en Castell 1 0,350 
2007 Turó d’en Vila 1 0,036 
2007 Creu de Canet 1 0,01 

Taula. Incendis forestals a Canet de Mar en el període 2004-2008 
Font: Servei de prevenció d’incendis 
 
Tot i la baixa importància de la superfície afectada, la probabilitat d’un 
incendi forestal de major envergadura és important, tal com indica el 
Mapa de Perill Bàsic d’Incendi Forestal. El tipus de clima i la tipologia de 
massa forestal, provoca que el risc sigui elevat.  
 
A més, la continuïtat amb altres zones boscoses properes a les zones 
urbanitzades, augmenta el perill per el desenvolupament d’un gran incendi 
forestal. Davant d’aquest risc, l’Ajuntament col·labora i desenvolupa 
quatre actuacions relacionades amb la prevenció, essent el Pla de 
Prevenció municipal d’Incendis forestals (PPI) i el Pla de Vigilància 
Complementària els més rellevants. 
 
Tot i que a Canet no hi ha cap Parc de Bombers sí que forma part d’una 
ADF. Aquesta és l’ADF de Vallalta i agrupa els municipis de Canet de Mar, 
Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta i Sant Iscle de Vallalta. 
 
El municipi tampoc disposa de cap punt d’aigua de la xarxa bàsica –el 
punt més proper és a Sant Iscle de Vallalta– però en qualsevol cas, sí que 
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disposa d’una xarxa de basses privades, hidrants i dipòsits d’aigua 
localitzats en diferents punts del terme municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Mapa de risc d’incendi bàsic i àmbit del perímetre de protecció prioritària (PPP) 
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat 
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b) Risc d’inundacions  
 
Canet de Mar, com la majoria de les poblacions litorals de la comarca del 
Maresme, té un elevat risc d’inundació.  
  
Tal i com ho descriu l’INUNCAT (Pla Especial d’Emergències per Inundació 
a Catalunya), l’elevat risc és degut a que les conques hidrogràfiques de 
les rieres costaneres són “lleres en general no massa llargues, de caràcter 
quasi bé sempre torrencials, que neixen a les muntanyes prelitorals i 
desguassen al mar impetuosament quan les tempestes de la tardor, de 
gran virulència i amb elevades intensitats de precipitació en curts terminis 
de temps, generen grans cabals que les lleres, als seus trams finals, són 
incapaces d’absorbir a causa de la pràcticament total impermeabilització 
del territori per el desenvolupament del sector turístic, de les segones 
residències, de l’agricultura d’hivernacle i de l’efecte barrera que 
conformen les grans vies de comunicació que discorren paral·leles a la 
costa.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Zones potencialment inundables segons l’INUNCAT 
Font: INUNCAT (Agència Catalana de l’Aigua) 

 
Així dons, les zones potencialment inundables abracen els dipòsits 
al·luvials dels rius i les rieres que solquen el municipi. Un altre element 
clau és la plana costanera amb el seu entorn de terrasses associades, 
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planes deltaiques, cons de dejecció actius, dinàmica de vessants i 
esllavissaments. 
 
A més de la delimitació de àrees potencialment inundables, l’INUNCAT 
també identifica i defineix una sèrie de punts crítics en relació a un valor 
associat al risc d’inundació en diverses zones. Al municipi hi han 
identificats  3 punts crítics: 2 punts de Gravetat I de risc alt, que afecten 
3 zones i 1 punt de Gravetat II, de risc mitjà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Tipus de perill en els punts crítics de Canet de Mar 
Font: INUNCAT (Agència Catalana de l’Aigua) 
 
CODI RIU PERILL OBSERVACIONS 

DOCH01 
Riera de Sant 
Domènech Alt 

Les branques d‘aquesta riera (Riera 
Gavarra i Buscarons) i el tronc comú 
(Riera St. Domènech) circulen pels 
carrers principals de Canet. 

LECH02 Torrent Lledoners Alt 
Les aigües circulen pel damunt de la 
calçada d’un carrer de Canet. 

ACCH03 
Avinguda 
d’Anselm Clavé Mig 

Les aigües circulen pel damunt d’un 
carrer de Canet. 

 
Taula: Inundabilitat a Canet de Mar: punts crítics 
Font: Agència Catalana de l’Aigua (juny 2001) 
 
 

Cal tenir en compte que el grau de detall de l’INUNCAT no és massa precís 
al tenir en compte només variables geomorfològiques. D’aquesta manera 
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les apreciacions que realitza són generalistes i poc detallades i 
probablement no contemplen algunes millores realitzades en la 
canalització d’alguns d’aquests cursos.  
 

Per a això es fa necessari que la planificació urbanística es realitzi basant-
se en els resultats de l’Estudi d’inundabilitat del municipi de Canet de Mar 
(2013) elaborat per l’IGC. L’objectiu és d’una banda determinar les zones 
inundables dels principals cursos fluvials del municipi, en la franja 
delimitada per la línia de cota d’inundació de les avingudes de període de 
retorn de 10, 100 i 500 anys i determinar-ne la perillositat associada als 
cabals del període de retorn de 500 anys (com requereix el Decret 
305/2006) i de l’altre avaluar la capacitat de les estructures de 
canalització i soterraments per als períodes de retorn esmentats. A partir 
d’aquest estudi podem establir:  
 
1. Totes les canalitzacions analitzades en l’estudi presenten capacitat 
suficient per al període de retorn de 500 anys. En el cas del soterrament 
del rial de Can Figuerola, el model indica un funcionament a pressió de 
l’obra hidràulica a la seva entrada i en algun punt intermig, per al període 
de retorn de 500 anys. 
 
2. Al rial de Vallmaria s’observen afectacions a l’entorn de la seva 
intersecció amb la N-II. L’estructura de pas d’aquesta carretera no 
presenta capacitat suficient per als períodes de retorn de 100 i 500 anys. 
Les zones afectades inclouen la carretera al llarg d’una desena de metres, 
al marge dret del rial, mur del càmping El Carlitos. Aigües avall de 
l’estructura hidràulica, s’observa una petita afectació a un edifici de la 
zona compresa entre el ferrocarril i la carretera N-II. En aquesta zona, les 
perillositats associades són de moderades a greus. 
 
3.  Respecte al rial de Lledoners, el qual circula en superfície per zones del 
nucli urbà, per als tres períodes de retorn, el flux d’aigua circula 
principalment pel carrer de la riera de la Torre, el carrer del torrent de 
Lledoners, la plaça de Lledoners i rial dels Oms. Els calats són 
principalment de l’ordre centimètric a decimètric i les perillositats 
associades al període de retorn de 500 anys són bàsicament greus (degut 
principalment a la velocitat del flux d’aigua). 
 
Per al període de retorn de 500 anys, s’observen afectacions a l’entorn de 
l’estructura de pas de la ronda del doctor Manresa, degut a la falta de 
capacitat d’aquesta obra de pas per el període de retorn esmentat. La 
perillositat associada és bàsicament greu. 
 
El flux d’aigua, per als tres períodes de retorn, també circula parcialment 
per algun dels carrers paral·lels al rial, com són el carrer de Sant Jaume i 
el carrer Bonaire. Tot i això els calats d’inundació són de l’ordre 
centimètric (ordre de magnitud a l’entorn del grau de precisió dels models 
hidràulics), per als períodes de retorn de 10 i 100 anys, podent ser 
absorbits per la xarxa de drenatge urbà. 
 
4. Cal remarcar que, per tal d’assegurar que les estructures no perdin 
capacitat, cal un manteniment periòdic per eliminar els dipòsits que es 
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puguin anar sedimentat al llarg del temps i objectes que puguin anar 
obstruint-les. Aquest manteniment és extensible a tots els col·lectors del 
nucli urbà per tal d’assegurar que les capacitats es mantinguin en bones 
condicions i no suposin un problema en futures avingudes, així com en tot 
el traçat dels cursos fluvials. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema del mapa de zones inundables i capacitat de les canalitzacions a cel obert i soterrades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema del mapa de perillositat i de la capacitat de les canalitzacions a cel obert i soterrades 
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5. La regulació dels usos admissibles, limitats i prohibits en les diferents 
zones en que es divideix l’espai fluvial o la zona inundable són els 
establerts en el “El Reglament de la Llei d’Urbanisme tal com es comenta 
en l’article 6 del Decret 305/2006 del 28 de juliol 
 
c) Risc geològic 
 
Les litologies granítiques i al·luvials sobre les que s’assenten el nucli de 
població, no són susceptibles de generar esfondraments del terreny i el 
relleu present tampoc és capaç de generar cons de dejecció, per tant el 
risc de perillositat és molt baix. Tot i així, cal tenir en compte que la 
existència de mines d’aigua podria produir algun moviment sobre les 
edificacions existents. 
 
Els principals riscos geològics d’origen natural al municipi corresponent a: 
 
- Erosió 
- Moviments del vessant (despreniments i esllavissades) 
- Esfondraments 
- Corrents de fluxos hiperconcentrats associats a cons de dejecció 
 
 
• Erosió 
 
El fet que el municipi s’assenti sobre sòl granític condiciona que els llocs 
on el sòl escasseja aflori la roca mare en forma de grans blocs de granit 
(com el de Pedracastell). Tanmateix, a causa de la meteorització física i 
química, aquesta acaba esmicolant-se formant el sauló. Aquest acostuma 
a ser reconduït a les terres baixes a través dels rials. Per tant doncs, el 
municipi es troba sobre una roca relativament inestable en termes 
d’erosió, fet que provoca que el risc potencial per aquest fenomen sigui 
elevat i generalitzat a tot el municipi. 
 
Segons la informació que es desprèn del SITxell, en el municipi s’hi ha 
diagnosticat una erosionabilitat potencial mitja (és a dir, només tenint en 
compte els factors geològics, però no els meteorològics ni els de coberta 
vegetal), que coincideix amb les zones de màxima pendent del municipi i 
amb un substrat geològic i/o formacions superficial amb abundància de 
materials poc consistents. 
 
Ara bé, pel que fa al risc real d’erosió, és a dir incloent el paràmetre de la 
coberta vegetal s’observa que la majoria dels emplaçaments amb una 
pendent relativament elevada (>20%) estan coberts per massa forestal 
generalment arbrada. Aquests boscos consoliden i estructuren el sòl i 
disminueixen considerablement el risc d’erosió que pugui causar els 
diferents agents meteorològics. 
 
L’excepció però, són els terrenys amb fort pendent i on s’hi ubiquen els 
hivernacles. Aquests, per aprofitar al màxim els vessant orientats a sud o 
a ponent i així també la màxima insolació, sovint es situen en terrenys 
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amb una pendent superior al 20% i sense vegetació, de manera que el 
risc d’erosió és evident.  
 
Hi ha altres àmbits on el risc d’erosió és elevat a causa de l’acció 
antròpica. El cas més rellevant són els rials. Aquests, degut al fet que 
s’utilitzen com a vials per accedir a les diferents finques ubicades a l’àmbit 
rural, ha provocat que el pas del trànsit rodat hagi malmès la vegetació 
del llit del riu fins a fer-la inexistent. A més, la canalització del curs des 
dels trams mitjos-alts, a través de motes i esculleres, per tal d’evitar que 
les avingudes en els períodes de pluges irrompessin a les planes al·luvials 
conreades (o ocupades per altres activitats) fa que la velocitat del flux 
d’aigua sigui més elevada i que el seu factor erosiu sigui més elevat. És 
per aquest motiu que els cursos fluvials es troben usualment plens de 
xaragalls que s’han de restaurar freqüentment. 
 
• Moviments del vessant (despreniments i esllavissades) 
 
Al municipi, la major part de vessants són urbanitzats i ocupats per 
edificacions i el terreny natural ha quedat totalment emmascarat. 
Existeixen varis talussos als quals l’Estudi d’identificació de riscos 
geològics (IGC, 2012) els hi assigna una perillositat baixa o molt baixa ja 
que tenen una activitat mitjana de molt baixa intensitat. Aquests són:  
 
- el tal·lus excavat per a la urbanització de la ronda del D.r Anglès;  
- el sector urbà del Sector Castell de Santa Florentina; 
- i el sector del polígon industrial de Can Misser. 
 
El tal·lus que presenta un risc significatiu és el la Torre del Moro. Es tracta 
d’un turó granític situat a la franja costanera i que arriba fins al mar. 
Aquest pren el nom de la roca de la Catel. Té una alçada d’entre 25 i 30 m 
i una longitud inferior a 500 m. En general presenta molta verticalitat i té 
un perfil molt irregular. A la base hi ha un petit terreny amb les 
instal·lacions d’un camp de petanca i a la capçalera s’observa el mur de 
l’avinguda de Castellmar. Aquest tram de talús es troba molt cobert per 
abundant vegetació i no s’observen inestabilitats. En funció de les seves 
característiques, l’Estudi d’identificació de riscos geològics, el subdivideix 
en 5 trams. 
 
A l’hora d’avaluar la perillositat del talús s’estableix que els trams 2, 3 i 4 
presenten evidencies de despreniments i esllavissades de mitjana o baixa 
magnitud amb un activitat alta o mitjana i se’ls hi assigna una perillositat 
mitjana. Els trams dels extrems, 1 i 5, presenten fenòmens de baixa 
magnitud i freqüència baixa. Per tant se’ls hi assigna una perillositat 
baixa. 
 
L’alçada i la longitud dels trams més inestables dificulta la seva actuació 
no obstant i amb la finalitat de minimitzar la perillositat enfront la caiguda 
de material, el mateix estudi recomana revisar la col·locació de les malles 
de triple torsió existents per assegurar-ne la seva correcte col·locació així 
com realitzar-ne un manteniment periòdic. També recomana col·locar 
malla d’aquest tipus en el tram 3, pel darrera i als costats del bloc de 
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pisos. Com a mesura prioritària estableix que cal reparar o substituir bona 
part del mur d’obra que es troba sobre el talús del tram 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Àrea susceptible a patir moviments del vessant (despreniments i esllavissades) 
Font: Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a Canet de Mar (el Maresme) 

 
Amb caràcter general al llarg de tot el talús i en tots els seus trams, 
recomana deixar un resguard d’ocupació tant a la base del talús com a la 
coronació condicionat a la presència o no de mesures de protecció i 
correcció contra despreniments. Igualment, qualsevol intervenció que 
modifiqui el perfil del talús, l’estudi proposa que haurà de comptar amb un 
anàlisi de la possible afectació sobre la seva estabilitat. 
 
Pel que fa al sector urbà del Sector Castell de Santa Florentina, pel fet de 
trobar-se al fons de la vall del rial de l’Albó la qual es caracteritza per un 
relleu de pendent suau seguint el rial i mantenir una coberta boscosa i no 
presentar vessants amb pendent suficient, no s’hi detecten inestabilitats 
significatives i el grau de perillositat és baix.  
 
Finalment, pel sector del polígon industrial de Can Misser, el qual té un 
relleu planer amb pendent suau en direcció a la costa, no s’identifiquen 
vessants amb pendent suficient que puguin generar inestabilitats o 
moviments i per tant, el grau de perillositat és de molt baix. 
 
• Esfondraments 
 
Les litologies sobre les quals s’assenta el nucli urbà no són susceptibles de 
produir esfondraments. No es detecten indicis de fenòmens actius 
d’esfondraments d’origen natural i per tant s’hi assigna una perillositat 
molt baixa. 
 
Cal tenir en compte la existència de galeries subterrànies per sota la zona 
urbana que podrien afectar a les edificacions properes. Tot i ser 
excavacions que no tenen un origen natural, aquestes són cavitats que 
poden arribar a causar incidències geotècniques d’assentaments 
diferencials o inclús d’esfondraments si no es tenen en compte. Aquest 
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tipus de problemàtica es restringeix just a la vertical de la mina i depèn de 
la seva mida, profunditat i tipus de terreny que té per sobre. 
 
• Fluxos torrencials associats a cons de dejecció 
 
Els cons de dejecció es generen en els sectors de les conques dels torrents 
més abruptes i que desguassen amb un canvi brusc de pendent. En 
aquest sentit a les zones urbanes del municipi es considera que el grau de 
perillositat és molt baix. 
 
d) Risc geològic 
 
Basant-nos en el mapa de zones sísmiques elaborat per l’Institut Geològic 
de Catalunya (IGC), el nucli urbà de Canet de Mar està exposat a un risc 
sísmic d’intensitat VII segons l’escala de MSK. Amb aquest grau 
d’intensitat, en alguns casos apareixen fissures en murs de pedra, es 
produeixen esllavissades de carreteres que passen per pendents acusats i 
s’esllavissen talussos de sorra i grava.  
 
També canvia el nivell d’aigua dels pous i el cabal de les deus. Així, en 
alguns casos ragen algunes deus que estaven seques i s’assequen d’altres 
que rajaven. 
 
e) Salinització 
 
En conjunt, es considera que la massa d’aigua del Maresme té una pressió 
moderada a la costa que provoca intrusió marina.  
 
De manera natural no existeixen runams salins que afectin a aquesta 
massa d’aigua; però a causa de les extraccions que provoquen Intrusió 
Salina, s’han detectat conductivitats i concentracions de clorurs elevades. 
L’estudi de les dades piezomètriques ha permès detectar zones on els 
nivells es troben en permanentment en cotes negatives. 
 
2.3.4. Activitat econòmica 
 
• Economia i sectors productius 
 
El PIB per habitant de Canet de Mar l’any 2010 era de 13.100 € i per tant 
inferior als 19.300 € de la comarca del Maresme i gairebé la meitat que el 
de Catalunya pel mateix any (27.700 €). Tot i que des de 2008 les dades 
més actuals del PIB han davallat, la seva evolució durant el període 2001-
2008 mostra una tendència clara a l’augment passant dels 12.200 € 
(2001) fins els 15.000 € (2008). 
 
El sector serveis és el més important. Tal i com també succeeix a la 
comarca i a Catalunya. Durant el període 2001-2008 aquest ha 
augmentat, si bé en el municipi durant aquest mateix període aquest 
augment ha estat més accentuat. 
 
El procés de terciarització de l’economia de Canet de Mar ja fa molts anys 
que va començar a succeir i es manté en valors força similars al llarg del 
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període 2001-2008. S’observa però una tendència de disminució dels 
sectors de l’agricultura, la indústria i el manteniment i fins i tot creixement 
del sector de la construcció (cal recordar que l’any 2008 era previ a la 
davallada generalitzada que va registrar aquest sector). En el nou context 
econòmic actual, el sector de la construcció es troba però, immers en un 
període de recessió. 
 
 Any  Agricultura Indústria Construcció Serveis 

2008 0,6 11,0 16,7 71,7 
2006 0,4 12,2 18,0 69,4 Canet de Mar 
2001 0,9 24,2 10,3 64,6 
2008 2,1 14,8 14,0 69,0 
2006 1,2 16,3 15,0 67,6 Maresme 
2001 1,7 24,3 9,6 64,4 
2008 1,1 20,5 10,3 68,1 
2006 1,4 22,0 10,8 65,8 Catalunya 
2001 1,8 27,2 7,8 63,1 

 
Taula: Valors afegits bruts de les principals branques d’activitat a Canet de Mar, la comarca del 
Maresme i Catalunya, sèrie temporal 2001 – 2008 
Font: IDESCAT 

 
La importància de cada sector sobre l’economia local, es reflecteix també 
a nivell d’ocupació. Amb dades absolutes, des de l’any 2005 fins a l’any 
2013, l’atur ha anat augmentant passant dels 606 aturats l’any 2005 a 
1.230 al 2013. Destaca que entre l’any 2008 i 2009 el nombre d’aturats 
passa de 621 a 1.222. 
 

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Sense 

ocupació 
anterior 

Total 

2011 12,0 208,2 191,9 679,5 43,8 1.135,4 
2010 8,8 240,3 203,7 614,5 38,0 1.105,2 
2009 3,2 246,1 189,2 568,9 22,8 1.030,3 
2008 11,7 171,0 99,5 376,8 11,5 670,4 
2007 7,2 178,2 50,2 309,2 13,8 558,7 
2006 5,2 209,7 51,3 331,7 16,1 613,9 
2005 2,8 177,1 55,7 323,8 28,0 587,3 

 
Taula: Atur registrat per sectors a Canet de Mar. Mitjanes anuals. 2005- 2011 
Font. IDESCAT 

 
Per sectors econòmics la mitjana de l’atur al municipi ha anat augmentant 
en tots els sectors, essent més acusada al sector de la construcció i en 
menor mesura al dels serveis. Pel sector agrícola i de la industria 
l’augment de la taxa d’atur també ha estat constant, si bé però aquest 
augment no ha estat tant significatiu com en els altres dos sectors 
anteriors. 
 
Per grups d’edat, a l’any 2011, la franja que presenta un nivell més gran 
d’atur és la dels 35-39 anys, amb una mitjana anual de 180,9. Les dues 
altres franges d’edat que presenten una mitjana anual més alta són entre 
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els 55-59 anys, amb un 153,1 i entre 30 i 34 anys, amb una mitjana de 
148,7. Les persones més joves (entre 20 i 24 anys) sembla que tenen una 
incidència de l’atur menor, amb una mitjana anual de 58,1. Aquest fet 
segurament respon a que l’època d’estudis és llarga i per tant molta gent 
jove encara no s’ha incorporat al mercat laboral. 
 
• Agricultura i ramaderia 
 
Els canvis en el model econòmic al llarg del segle XX, amb un clar 
increment de la indústria i del sector serveis, han propiciat un descens de 
l’activitat agrícola al municipi. Tradicionalment a les valls i les vessants de 
Canet de Mar es conreaven arbres fruiters, garrofers i vinya; i 
posteriorment, l’últim producte conreat va ser la maduixa. En qualsevol 
cas, l’activitat agrícola al municipi normalment sempre era 
complementària. Aquesta és la raó de la gran quantitat de petites 
parcel·les agrícoles enfront a grans explotacions de secà o regadiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Agrícola sòlid (hortalisses, flors, vivers de plantes llenyoses,...)  
2. Agrícola Mitjà-Consolidat (Fruiterars, principalment de regadiu: sobretot conreus de pomeres, de 
presseguers, pereres i d'altres rosàcies) 
3. Agrícola consolidat (hortalisses, flors, vivers de plantes llenyoses,...) 
 
Figura: Dinamisme del sector agrícola 
Font: SITxell 
 

Actualment la majoria d’aquests conreus han desaparegut, i els que 
romanen es dediquen principalment a l’horta de regadiu per l’autoconsum 
i en alguns casos, per a l’abastament de petits comerços a nivell local. 
 
Segons dades del darrer cens agrari, al municipi no hi ha cap explotació 
ramadera.  

1 

1 
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Amb dades del SITxell, la superfície agrícola productiva és molt baixa. Les 
zones de màxim valor agrícola tenen un dinamisme sòlid i un rendiment 
potencial molt alt o alt, tot i presentar una superfície agrícola molt baixa i 
un índex d’ocupació agrari dèbil. 
 

• Industria 
 
Amb el creixement del nucli urbà, la zona industrial on s’ubicaven les 
indústries i els tallers tradicionals va quedar envoltada d’habitatges. Així, 
els usos industrials i residencials actualment conviuen en el teixit urbà 
(extrem sud del Passeig de la Misericòrdia, carrer Enric Jover i Rial dels 
Oms), tot i que darrerament algunes d’aquestes indústries han cessat la 
seva activitat. 
 
Davant aquesta situació i amb la intenció de concentrar tot el sòl industrial 
en una zona del municipi i reubicar les indústries existents dins la trama 
urbana, es va crear el Polígon industrial de Can Misser (de 15 Ha 
d’extensió) on hi han instal·lades 17 empreses i que es localitza a la 
meitat nord del terme municipal, a tocar de la C-32 i del TM de Malgrat de 
Mar. 
 
• Turisme 
 
Tot i tractar-se d’un municipi litoral, Canet de Mar no ha basat el seu 
desenvolupament econòmic en el sector turístic. Actualment, la 
infraestructura turística és poc rellevant i està constituïda fonamentalment 
per 2 hotels, 1 hostal, 1 establiment d’apartaments turístics, 4 càmpings, 
1 casa de colònies i centenars d’establiments dedicats a la restauració. 
Amb dades de 2013, el municipi disposa de 313 places hoteleres i 1.998 
places de càmping. 
 
Aquesta oferta es completa amb una Oficina d’Informació i Turisme. 
 
A l’estiu, a banda del turisme nacional, la majoria de turistes provenen de 
països europeus, com França, Regne Unit o Alemanya, entre d’altres. 
Durant l’hivern, l’afluència de turistes al municipi és predominantment 
d’origen català, majoritàriament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Degut a la proximitat del municipi amb la ciutat de Barcelona (uns 40 
quilòmetres) i la bona connexió ferroviària i per carretera, un dels 
potencials turístics del municipi són les estades d’un dia, adreçades 
principalment a turistes provinents de l’àrea metropolitana de Barcelona.  
 
Els principals eixos comercials es localitzen al voltant del C/ Riera de St. 
Domènec, C/ Riera de Buscarons, al llarg de la N-II, C/Ample i C/ Riera 
Gavarra.  
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2.3.4. Recursos i vectors ambientals 
• Cicle de l’aigua  
 
El subministrament d’aigua potable en alta al municipi és competència del 
Consell Comarcal del Maresme (Servei Comarcal d’Abastament d’Aigua del 
Maresme Nord), l’empresa concessionària del servei és la Societat 
Regional d’Abastament d’Aigua, SA (SOREA) i cada un dels municipis són 
els encarregats de distribuir l’aigua en baixa a la població. En el cas de 
Canet de Mar, el servei també el porta SOREA amb concessió fins el 2025.  
 
L’aigua potable pel subministrament prové principalment del Servei 
Comarcal d’Abastament d’Aigua del Maresme Nord - extreta de l’aqüífer 
de la Tordera i de la dessaladora Instal·lació de Tractament d’Aigua Marina 
(ITAM) del delta de la Tordera- i de 4 pous: 
 
- el pou Riera Gavarra: de 44 m de profunditat i 150 cm de diàmetre 
- el pou Can Baltasar: de 32 m de profunditat i 130 cm de diàmetre 
- el pou Can Planet: de 32 m de profunditat i 120 cm de diàmetre 
- el pou Polígon: de 36 m de profunditat i 610/520 cm de diàmetre 
 
Pel període 2005-2011, percentualment, l’aigua subministrada pel Consell 
Comarcal del Maresme representa un 83,68% del total de l’abastament 
del municipi. 
 
Amb data de 2012 l’informe sanitari sobre el pou Planet, el pou Baltasar i 
el pou Gavarra indicava que els resultats analítics mostraven una 
concentració per nitrats superiors al 50 mg/l, valor paramètric establert 
per la normativa vigent (RD 140/2013). Davant aquest cas l’empresa 
concessionària fa un tractament per dilució amb l’aigua de l’ETAP. Cal 
també esmentar que en analítiques anteriors hi ha antecedents de nivells 
de ferro i manganès elevats i que cal controlar analíticament aquests 
paràmetres quan aquestes captacions funcionen i en cas que els nivells 
superin els paràmetres indicats pel RD 140/2013 caldrà sotmetre l’aigua 
dels pous a un tractament per oxidació  i decantació o filtració abans de la 
seva desinfecció.      
 
Actualment, la xarxa de distribució d’aigua de Canet de Mar abasta a la 
totalitat de la població. 
 
Les infraestructures de distribució d’aigua al municipi són: 
 
1. Can Manen: dipòsit anul·lat i fora de servei 
2. 11 de Setembre (Pl. 11 de setembre): capacitat de 150 m3 
3. Campalans (C/ Rafael Campalans): capacitat 100 m3 
4. Moreu (Camí de Coll Safiguera): capacitat 3.500 m3 
5. Sala-Busquets (Camí de Coll Safiguera): capacitat 1.500 m3 
6. 2 Pins: capacitat 1.000 m3 
7. Mirador Creu: capacitat 50 m3 
 
El dipòsit 11 de Setembre és el que recepciona l’aigua provinent del Servei 
Comarcal d’Abastament d’Aigua del Maresme Nord i l’aigua provinent dels 
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pous municipals. Aquest, s’utilitza també com a instal·lació de 
potabilització mitjançant l’addició d’hipoclorit. Des d’aquest dipòsit 
s’impulsa l’aigua al dipòsit del Moreu (format per dos dipòsits, un de 3.500 
m3 de capacitat i un altre de 1.000 m3, connectats a l’entrada i a la 
sortida), on té lloc la distribució per gravetat cap a la part principal de 
Canet i la zona de cota més baixa. Des del dipòsit Moreu s’impulsa al 
dipòsit Busquets, de 1.500 m3 de capacitat. Des d’aquí s’alimenta per 
gravetat a la zona  la ronda Doctor Anglès i la zona de cota més alta de la 
població de Canet. 
 
Des del dipòsit Busquets s’alimenta, mitjançant impulsió, el dipòsit 2 Pins, 
de 1.000 m3 de capacitat. I des d’aquest s’alimenta a les zones agrícoles 
mitjançant un bombament al dipòsit La Creu de 50 m3. Aquest només 
funciona uns cops a l’any i actua també com a dipòsit contra incendis. 
 
La xarxa de Canet està formada actualment en un 62% per canonades de 
fibrociment, seguit d’un 36% de canonades de polietilè. Les canonades de 
ferro i PVC constitueixen el 2% restant. 
 
Segons les dades de SOREA, l’eficiència de la xarxa de distribució 
(percentatge d’aigua facturada respecte el total d’aigua subministrada) 
per l’any 2011 era del 70,16%, valor situat per sota del 80-85% i 
considerat com a eficientment correcte. Aquest valor ve provocat amb 
l’augment del nombre d’avaries de la xarxa. Per tant, podem considerar 
que una de les principals causes de la baixa eficiència és l’estat de 
conservació de la xarxa. 
 
Pel que fa l’abastament d’aigua de fonts pròpies, segons dades de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), per l’any 2008, hi ha varis 
aprofitaments inscrits al registre d’aigües del municipi per diversos usos. 
Tot i això, molts dels aprofitaments registrats no disposen de dades de 
cabals concedits, hi ha captacions que no es troben inscrites a cap registre 
i valors que no són de consum real sinó de volum màxim concedit. 
 

Mes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gener --- 78.038 87.850 79.458 86.006 70.183 98.422 

Febrer 78.996 72.670 80.563 79.592 90.091 63.478 72.601 

Març 70.055 68.084 71.290 72.579 80.836 72.715 73.327 

Abril 84.836 80.635 77.931 76.806 87.918 81.168 84.415 

Maig 83.208 89.429 82.524 77.736 84.058 86.862 104.061 

Juny 92.434 98.709 94.768 78.526 97.495 89.765 115.382 

Juliol 101.784 106.140 100.396 96.356 115.310 113.059 126.170 

Agost 115.439 122.196 112.864 112.556 110.465 112.603 119.837 

Setembre 99.280 73.455 101.365 107.419 90.477 90.105 97.596 

Octubre 79.862 78.523 87.397 88.430 82.486 88.218 77.474 

Novembre 75.557 64.675 83.412 97.601 76.597 98.467 73.818 

Desembre 74.524 82.018 71.399 78.367 76.336 104.693 83.643 

TOTAL 955.975 1.014.572 1.051.759 1.045.426 1.078.074 1,071.496 1.126.745 

 
Taula: Aigua subministrada a la xarxa d’abastament municipal (m3) 
Font: Sorea 
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El consum d’aigua de la xarxa ha augmentat lleugerament en els darrers 
quatre anys, el qual està molt relacionat amb un augment del nombre 
d’abonats a la xarxa. Entre 2005 i 2011, s’ha detectat un augment de 801 
abonats, el que representa un increment del 12,38% respecte el 2005. 
 

La demanda d’aigua del municipi té uns màxims que es corresponen amb 
els mesos de més calor (juny, juliol i agost) majoritàriament per les 
segones residències, la població estacional emergent i el reg de jardins i 
neteja de la via pública.  
 
Els resultats del consum d’aigua potable (aigua facturada) mostren un 
petit augment de la quantitat total respecte l’any 2005. Per sectors, el 
domèstic i especialment l’agrícola són els que disminueixen el consum, 
mentre que l’industrial i el municipal l’augmenten considerablement, 
essent aquest darrer el que un major increment experimenta. Per tant, 
l’augment total es degut principalment al fort increment del consum 
d’aigua dels sectors industrial i municipal i perquè la reducció del consum 
que experimenten els sectors domèstic i agrícola no l’han pogut 
contrarestar, car que aquest ha estat moderat en el primer i molt acusat 
el segon.  
 
El consum d’aigua potable pels diferents sectors, es caracteritza per un 
elevat percentatge d’aigua consumida en el sector domèstic (79,33%). En 
segon lloc, hi ha el sector industrial (14,69%). En menor importància es 
detecta el sector agrícola i municipal (1,75% i 4,23% respectivament). 
 
El consum d’aigua per habitant/dia (litres/habitant/dia) és inferior als 200 
l/hab/dia i generalment la seva tendència és a la baixa, fruit de les 
diferents actuacions que ha engegat el municipi per tal de fomentar 
l’estalvi. 
 
Any 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Litres/habitant/dia 172 175 166 155 162 155 154 

 
Taula: Evolució dels consums unitaris a Canet de Mar (l/hab·dia) 
Font: elaboració pròpia 

 
Pràcticament la totalitat dels particulars i establiments estan connectats al 
sistema públic de sanejament. El sistema de Sanejament de les aigües 
residuals de Canet de Mar és un dels 6 sistemes de sanejament que 
gestiona, explota i manté el Consell Comarcal del Maresme.  
 
Al llarg del front marítim del municipi, existeix un col·lector interceptor 
que recull les aportacions d’aigües residuals abocades de la població i a 
partir de l’estació de bombeig de la rotonda Dia s’impulsen cap a l’estació 
de bombeig situada al terme municipal d’Arenys de Mar on s’ajunten amb 
les d’Arenys de Mar i Arenys de Munt. Aquesta estació bombeja les aigües 
residuals dels tres municipis fins a l’EDAR situada a Arenys de Mar prop de 
l’autopista. Un cop s’han tractat les aigües residuals, aquestes són 
enviades al mar mitjançant un emissari submarí situat a la zona marítima 
entre Arenys de Mar i Canet de Mar, mitjançant un col·lector que baixa pel 
rial de Vallmaria. 
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Segons el Consell Comarcal del Maresme, la planta no està suficientment 
dimensionada. L’estació va ser dissenyada per sanejar a una població de 
50.050 habitants equivalents. Per aconseguir una major qualitat possible, 
el 100 % de l’aigua que arriba a la depuradora passa pel desbast i a partir 
d’aquí es realitza un bypass d’un 50% aproximadament. Així, únicament 
es tracta un 50% de l’aigua que arriba a la depuradora, de manera que 
pel que fa a la qualitat de les aigües residuals, si comparem els valors de 
actuals amb els fixats durant el disseny de l’EDAR, es detecta que la 
planta no treballa tal i com s’esperava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Xarxa de clavegaram del municipi 
Font: Informe de Sostenibilitat Ambiental del POUM de Canet de mar 

 
El PSARU preveia l’ampliació i la modificació de la EDAR per l’escenari 
2006-2008, per tant, ja hauria d’estar executada. Actualment, l’Agència 
Catalana de l’Aigua ha redactat el “Projecte constructiu d’ampliació i 
modificació de procés de l’EDAR d’Arenys de Mar, per tal de donar solució 
aquest problema i on es preveu realitzar una ampliació de la capacitat de 
tractament de la mateixa. Per motius pressupostaris però no és possible 
assumir l’ampliació de l’EDAR en una sola fase. D’aquesta manera, i 
d’acord amb el Consell Comarcal del Maresme, es decideix la remodelació 
i ampliació de l’EDAR fins a un cabal diari de 8.500 m3/d en una primera 
fase (Fase I) –amb data de juliol de 2012 varen començar les obres– i de 
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12.652 m3/d en una segona fase (Fase II). Aquesta millora ha de 
permetre que la planta assoleixi la capacitat de tractament per a la qual 
va ser dissenyada. 
 
El municipi disposa actualment d’uns 42 km de xarxa de clavegueram que 
abasta tots els carrers que integren l’entramat urbà de la vila. 
L’ajuntament és el responsable d’aquesta xarxa en baixa.  
 
La configuració de la xarxa de clavegueram es distribueix a través dels 
col·lectors principals que transcorren seguint el traçat de les tres rieres 
principals. 
 
El municipi disposa d’una xarxa d’aigües unitària en totes les zones més 
antigues que van a parar als col·lectors de les rieres. Les zones que són 
de nova urbanització i consten d’una xarxa separativa on els col·lectors de 
pluvials connecten amb els calaixos principals de les rieres que es troben 
soterrades. Aquests col·lectors porten l’aigua recollida fins al col·lector 
interceptor que discorre per la línia paral·lela a la costa i porta l’aigua fins 
a la depuradora d’aigües residuals.  
 
La problemàtica principal que té la xarxa de clavegueram del municipi es 
troba en la connexió de la xarxa en baixa al col·lector interceptor. Aquest 
col·lector té una capacitat insuficient, ja que des de la posada en marxa a 
dia d’avui el poble ha experimentat un creixement molt notable i no s’ha 
vist reflectit en l’augment del col·lector que recull totes les aigües del 
poble.  
 
La xarxa de clavegueram capta totes les aigües residuals del municipi, així 
com els baixants d’aigües pluvials de les cases antigues.  
 
• Residus 
 
La quantitat recollida de residus municipals ha experimentat certes 
oscil·lacions, tot i que en nombres absoluts, es va incrementar en 88,52 
Tn entre el període 2005-2011; el que va representar poc més de 1%. Per 
aquest mateix període, la població va augmentat, però poc més del 10%. 
 
Pel que fa a la recollida selectiva al llarg del període 2005-2011, el 
percentatge d’aquesta respecte a la fracció rebuig va augmentar, arribant 
a registrar, l’any 2011, el 66,80% de la totalitat de residus generats i per 
tant, una proporció molt superior a la mitjana de la comarca del Maresme 
i la catalana, 43,08% i 40,92% d’aquell mateix any. 
 
La generació per càpita ha disminuït i a l’any 2011 era de 1,48 
Kg/hab/dia, igual a la mitjana de Catalunya i inferior a la de la comarca 
(1,63 Kg/hab/dia). 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

FORM 1.256.000 1.586.130 1.534.530 1.502.520 1.574.680 1.723.820 1.768.700 

Paper i cartró 353.860 546.160 539.000 511.430 467.870 510.836 513.200 

Envasos 327.080 398.220 385.080 410.940 387.800 458.820 482.980 

Vidre 341.930 451.890 508.090 527.160 511.730 519.580 471.920 

Rebuig 3.593.440 3.075.740 2.977.970 2.978.770 2.893.890 2.565.670 2.249.350 
Rebuig 
deixalleria 

74.500 94.200 85.940 81.080 71.980 75.500 98.860 

Voluminosos 229.660 259.810 257.584 195.970 158.140 52.940  

Deixalleria 807.010 1.320.642 1.700.173 1.459.172 1.423.770 1.390.714 1.486.989 

Total 6.983.480 7.732.792 7.988.367 7.667.042 7.489.860 7.297.880 7.071.999 

Kg/hab i any 1,51 1,65 1,64 1,52 1,47 1,45 1,48 
% Recollida 
Selectiva 

47,48 59,01 61,65 60,09 60,40 63,81 66,80 

 
Taula: Evolució de la recollida de residus a Canet de Mar. 2005-2011 
Font: Ajuntament de Canet de Mar  

 
• Energia i emissions GEH 
 
Segons dades del Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) en el 
període 2005-2007 el municipi va experimentar un augment del consum 
energètic del 9,6%, situant-se a 165.059,20 MWh i que equival a 55.951 
tCO2eq. 
  
En aquest interval han augmentat els consums energètics de tots els 
sectors econòmics a excepció del sector industrial amb una reducció del 
35,7%. El consum final d’energia (per habitant i any) del municipi té una 
tendència creixent, però es manté per sota de la mitjana dels municipis de 
la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 
 
Per sectors, el transport (44%) i el sector domèstic (32%) són els que 
presenten un major consum d’energia sobre el total municipal (2007). 
Dins el sector municipal, el 73% del consum correspon a consum elèctric i 
un 27% al consum de combustibles líquids (CL). Dins aquest sector 
destaca el consum de l’enllumenat públic i dels equipaments educatius, els 
quals s’han incrementat en un 114%. La font energètica que ha patit un 
major increment en les seves emissions durant el període 2005-2007 ha 
estat el gas natural amb un increment del 4,8%. Per contra, el GLP i els 
residus, ha reduït les seves emissions en un 18,2% i 9,4% 
respectivament. 
 
El PAES de Canet de Mar inclou 55 mesures a aplicar per tal d’aconseguir 
a l’any 2020 una reducció d’un 20% en les emissions globals del municipi 
respecte als valors de l’any 2005. D’aquestes 13 es consideren d’interès 
per a l’adaptació al canvi climàtic (assenyalades en gris) i únicament 3 es 
troben iniciades però no acabades. 
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Accions Estat d’execució 

Edificis i equipaments municipals 
Substitució de làmpades incandescents i halògenes 
dicroiques per altres de major rendiment  

En curs 

Instal·lació de fluorescents d’alta eficiència en nous 
equipaments En curs 

Substitució del balast convencional dels tubs fluorescents 
per balast electrònic No iniciada 

Millora de la sectorització de l’enllumenat i de la seva 
encesa Contínua 

Instal·lació de dispositius d’aturada automàtica de 
l’enllumenat 

En curs 

Instal·lació de bomba de calor d’alt rendiment 
(inverter/tipus VRV) en nous equipaments o en 
equipaments existents sense climatització  

En curs 

Substitució de calderes de gasoil i calderes de gas natural 
amb una antiguitat superior a 10-15 anys per calderes de 
gas natural d’alt rendiment 

No iniciada 

Millora del control de la temperatura interior (vàlvules 
termostàtiques en radiadors, vàlvules tres vies termòstat) No iniciada 

Aïllament dels conductes d’aigua calenta sanitària en 
dependències no calefactades No iniciada 

Regular la temperatura de consigna dels edificis municipals 
a 21ºC a l’hivern i a 25ºC a l’estiu 

Contínua 

Reducció de les pèrdues tèrmiques a l’accés dels 
equipaments No iniciada 

Reducció de les pèrdues tèrmiques amb la substitució de 
tancaments de vidre simple per vidre doble No iniciada 

Instal·lació de sistemes d’energia solar per l’obtenció d’ACS No iniciada 
Reducció de torres d’ordinador a través de torres 
compartides No iniciada 

 
Accions Estat d’execució 
Apagada automàtica dels equips informàtics  
Implantació d’un sistema de gestió de l’energia en 
equipaments municipals Contínua 

Designació de responsables en equipaments municipals En curs 
Implantació d’un sistema de gestió energètica municipal i 
creació de la figura del gestor energètic En curs 

Realització d’auditories periòdiques als equipaments 
municipals Contínua 

Campanya senyalística a totes les dependències municipals 
per a fomentar i consolidar les bones pràctiques ambientals 

En curs 

Sensibilització dels treballadors/dores municipals mitjançant 
informació referent als resultats energètics dels diferents 
equipaments 

En curs 

Formar en l’adopció de criteris ambientals en la presa de 
decisions i el desenvolupament de projectes i d’actuacions 
de les diferents àrees de d’Administració municipal 

No iniciada 
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Enllumenat públic i semàfors 
Substitució de làmpades de vapor de mercuri per vapor de 
sodi o altres làmpades de major rendiment 

En curs 

Instal·lació de rellotges astronòmics En curs 
Instal·lació de balast de doble nivell En curs 
Substitució de les lluminàries de Nadal per altres més 
eficients Executat 

Substitució de semàfors convencionals per semàfors tipus 
LED No iniciada 

Sector domèstic 
Substitució del 100% de les bombetes 
d'incandescència En curs 

Substitució d'electrodomèstics i equips de climatització per 
altres energèticament més eficients En curs 

Sector serveis 
Impulsar la figura del gestor energètic en les empreses de 
serveis No iniciada 

Flota de vehicles municipal (pròpia i externalitzada) 
Renovació de la flota de vehicles municipals En curs 
Elaboració de cursos de conducció eficient a personal de 
l'Ajuntament 

No iniciada 

Transport privat i comercial 
Afavorir l’ús del transport públic en detriment del vehicle 
privat No iniciada 

Renovació eficient del parc mòbil del municipi per millora de 
l'eficiència energètica del parc de vehicles i diversificació 
energètica del sector 

No iniciada 

Fonts d'energia renovables 
Generació elèctrica a partir de la llum solar amb la 
instal·lació d'una central fotovoltaica sobre coberta No iniciada 

Elaboració d'un inventari d'instal·lacions d'energies 
renovables del sector privat 

No iniciada 

Planejament urbà 
Incorporació de criteris de sostenibilitat ambiental en el 
planejament urbanístic En curs 

Incloure en l'Ordenança municipal d'obres un capítol 
d'urbanització i construcció sostenible. 

No iniciada 

Accions Estat d’execució 
Plans de mobilitat o transport 
Realització d'accions per afavorir una major mobilitat a peu Executat 
Seguir implantant les mesures proposades del Pla de camins 
escolars 

No iniciada 

Fomentar l’ús de la bicicleta En curs 
Requisits d'eficiència energética 
Implantar el Manual de Compra verda de Canet de Mar Executat 
Requisits d'energia renovable 
Aconseguir la compra d'energia verda per part del Consell 
Comarcal del Maresme No iniciada 

Incentius fiscals i ajuts 
Bonificació de la compra de vehicles híbrids i elèctrics en les 
taxes municipals No iniciada 
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Sensibilització i treball amb xarxes locals 
Crear un canal permanent de medi ambient a la web 
municipal i mantenir i dinamitzar els canals d'informació 
ambiental dels diferents mitjans de comunicació locals 

En curs 

Difusió dels estalvis energètics associats a la implantació 
d'energies renovables 

No iniciada 

Desenvolupar una campanya de comunicació del PAES No iniciada 
Realitzar campanyes de sensibilització i educació per a una 
mobilitat sostenible Contínua 

Realitzar campanyes de sensibilització per minimitzar el 
consum d’energia al sector domèstic i petites activitats 
econòmiques 

Executat 

Impulsar una borsa municipal de compartir cotxe No iniciada 
Formació i educació ambiental 
Competició Europea d'energia a les escoles No iniciada 
Residus 
Actuacions de millora de la recollida selectiva Contínua 
Aigua (consum energètic de la potabilització i depuració) 
Seguir implantant/substituint gradualment els elements 
consumidors d'aigua per altres de baix consum en totes les 
dependències municipals 

En curs 

Campanya d'assessorament tècnic a les activitats i 
empreses ubicades al municipi destinades a la reducció en 
el consum d'aigua 

No iniciada 

Realitzar campanyes periòdiques de sensibilització per 
minimitzar el consum d’aigua a les llars i distribuir 
dispositius d'estalvi d'aigua 

Contínua 

 
De totes les actuacions les següents es consideren actualment de màxima 
prioritat:  
- Aïllament dels conductes d’aigua calenta sanitària en dependències no 

calefactades 
- Reducció de les pèrdues tèrmiques a l’accés dels equipaments 
- Reducció de les pèrdues tèrmiques amb la substitució de tancaments 

de vidre simple per vidre doble 
 
• Transport i mobilitat 
 
La xarxa viària interurbana de Canet de Mar es formada per dos eixos 
paral·lels: l’autopista C-32 (Autopista del Maresme) i la carretera N-II. La 
primera és de pagament i connecten el Vendrell – Barcelona – Mataró – 
Palafolls. La Nacional segueix un traçat paral·lel a la línia de costa. 
 
Les principals infraestructures de mobilitat existents a corresponen a la 
xarxa viària interurbana i l’oferta ferroviària. 
 
Les intensitats mitjanes diàries d’aquestes vies són elevats. Segons dades 
disponibles del Departament de Territori i Sostenibilitat aquestes són per 
l’any 2007:  
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Carretera C-32 NII 
IMD  43.625 (PK113-122) 20.001 (PK630-663) 
IMD Pesant 2.355 (PK113-122) - 
Taula: IMD de la xarxa viària interurbana 
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat 

 
En els desplaçaments per raó de treball hi ha un important predomini del 
vehicle privat en els desplaçaments externs. L’ús del transport col·lectiu 
representa al voltant del 20% del total de desplaçaments externs. En els 
desplaçaments interns destaca l’ús de modes no motoritzats (58%), 
sobretot a peu. Cal remarcar una escassa utilització de la bicicleta. 
 
Pel que fa a la xarxa viària urbana, les principals infraestructures viàries 
internes que estructuren el trànsit rodat del municipi són bàsicament tres 
eixos: 
 
- L’eix format per la Via Cannetum i la Riera Gavarra. 
- La Ronda de Sant Elm. 
- La Ronda perimetral formada per: la Ronda Josep Anselm Clavé, el C. 

Alcalde Fors, el C. Alcalde Alegret, el C. Ramon de Campany, la Ronda 
Doctor Manresa, la Ronda Doctor Anglès i la Ronda Sant Jordi. 

 
Malgrat que Canet compti amb una estructura viària perimetral que 
permet evitar la circulació per l’entramat urbà, la presència de vehicles en 
els principals carrers del nucli urbà és elevada. 
 
L’oferta de transport públic existent es caracteritza per la cobertura amb 
el servei de rodalies RENFE (línia Molins de Rei – L'Hospitalet de Llobregat 
– Mataró – Maçanet – Massanes). L’estació de ferrocarril de la línia C1 de 
rodalies RENFE es localitza al carrer del Mar. 
 
A més, el municipi també disposa de 3 línies de transport col·lectiu per 
carretera que garanteixen una bona connexió del municipi amb els 
principals nuclis atractors de mobilitat: Sant Pol, Blanes i Pineda de Mar. 
 
Segons dades de l’Agenda 21 Local i el Pla d’aforaments que es va 
realitzar amb 13 aforadors, l’aranya de trànsit de les principals vies 
urbanes de Canet que es va obtenir és la que es mostra a continuació. Es 
considera que els vials que no estan representats presenten intensitats 
menors a 1.000 vehicles/dia. 
 
Pel que fa a la distribució horària es detecten dues importants puntes 
horàries: entre les 7.00 i les 9.00 hores i entre les 17.00 i les 19.00 hores. 
 
Els caps de setmana i festius el comportament horari de les IMD és 
diferent. En aquest cas destaca una concentració de vehicles entre les 
12.00 i les 14.00 hores i una de menor la tarda, entre les 17.00 i les 
19.00 hores. Cal tenir en compte que les mesures de trànsit realitzades es 
varen fer el març i per tant no recullen el comportament de la població 
turística que accedeix a Canet els mesos d’estiu.  
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Pel que fa a l’aforament a la Via Cannetum, via que esdevé un dels  
principals punts d’accés al municipi i que per tant reflecteix molt bé els 
moviments d’entrada i sortida de vehicles de Canet de Mar, destaca el fet 
que hi ha un important volum de vehicles que surt de Canet al matí (sentit 
muntanya) que es tradueix en un elevat percentatge de vehicles que 
entren al nucli a la tarda (sentit mar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Aranya de trànsit de Canet de Mar 
Font: Agenda 21 Local  

 
Els vials propers al centre responen a pautes de mobilitat molt 
relacionades amb les hores d’entrada i sortida de l’alumnat dels centres 
educatius. 
 
Turismes 5.704 
Motocicletes 1.238 
Camions i furgonetes 1.199 
Tractors 17 
Autobusos i altres 215 
Taula: Parc de vehicles, 2011 
Font: IDESCAT 
 

Segons el pla d’aforaments realitzat podem establir que el grup de 
vehicles predominants són els turismes, representant més del 90% en 
tots els casos. Els vehicles pesants circulen principalment per la ronda 
perimetral, evitant la penetració dins el nucli urbà. 
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Amb dades de 2011, el parc mòbil està format per 8.373 vehicles. 
D’aquests, 5.704 (68,12%) són turismes i el 31,87% el formen les 
motocicletes (14,78%), els camions o furgonetes (14,31%), els tractors 
(0,2%) i els autobusos o altres (2,56%).  
 

L’evolució del parc mòbil (1992 i 2011) es caracteritza per un progressiu 
increment excepte en els anys 2001 - 2003 i entre el 2009 – 2011 on el 
nombre de vehicles es reduí lleugerament. L’increment registrat en tot el 
període és del 30,57%, equivalent a un valor mitjà del 1,9% anual.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Distribució municipal utilitzada en el Pla d’accessibilitat 
Font: Pla d’Accessibilitat de Canet de Mar (2007) 

 
Els principals itineraris per a vianants del municipi es concentren al centre 
del nucli i en els principals eixos que estructuren el teixit urbà. Aquests 
vials garanteixen la connexió amb els principals pols de mobilitat del 
municipi, facilitant l’accés als principals equipaments i serveis públics i 
privats del municipi.  
 
El passeig Marítim esdevé un important eix per a vianants, utilitzat 
bàsicament per a desplaçaments d’oci i lleure. La presència de la N-II i la 
via de ferrocarril provoca que aquest vial es trobi segregat del nucli urbà. 
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Únicament 7 passos subterranis permeten connectar el nucli amb el 
passeig i per tant garantir la connexió de la zona de platges amb la zona 
urbanitzada. Tot i així, aquest concentra un elevat volum de vianants, 
sobretot durant l’època estival i caps de setmana.  
 
El nucli urbà es caracteritza per presentar una estructura compacta i de 
dimensions reduïdes. Això fa que les distàncies a recórrer siguin curtes i 
es puguin realitzar a peu. El principal problema és la presència de 
notables desnivells, fet que dificulta notablement la mobilitat a peu per 
accedir als equipaments i serveis situats als afores del nucli: CEIP 
Misericòrdia, CEIP Turó del Drac, pista d’Atletisme, Pavelló Esportiu, 
Tanatori i Piscina municipal. 
 
Segons dades del Pla d’Accessibilitat (2007) del municipi, la principal 
xarxa de vials utilitzats pels vianants coincideix amb la zona del casc 
antic, la qual també és la que presenta unes pitjors condicions 
d’accessibilitat. 
 
Segons dades del PAES, els combustibles líquids són la primera font 
d’energia del municipi, degut al transport, ja que aquest sector consumeix 
el 100% de benzines i el 100% de gasoil A. El transport representa el 
32,9% de les emissions del municipi de Canet de mar i pràcticament totes 
les emissions d’aquest sector són resultat del transport particular (98%). 
 
• Infraestructures energètiques 
 
En relació a la xarxa elèctrica a Canet de Mar, no s’ha disposat 
d’informació detallada. Dins del terme municipal de Canet de Mar es pot 
diferenciar entre línies d’alta tensió que travessen el municipi, centres de 
transformació (disminueixen la tensió, normalment fins a 25.000 volts), 
estacions transformadores (que transformen d’alta a baixa tensió, per 
sota de 1000 volts) i línies de baixa tensió. 
 
Pel límit nord del nucli urbà hi ha una línia elèctrica d'alta tensió aèria que 
travessa el municipi en direcció est-oest, amb un traçat que ressegueix 
l’autopista. Al nucli urbà el cablejat de la xarxa de baixa tensió és aeri o 
subterrani. Al costat de la C-32 hi ha una subestació elèctrica.  
 
La única estació reguladora d’energia es localitza al sector actual de la 
deixalleria.  
 
Segons la informació disponible en relació a instal·lacions d’energies 
renovables, en els registres d’instal·lacions de l’ICAEN, no consta cap 
instal·lació de producció d’energia elèctrica a partir d’energies renovables 
al municipi de Canet de Mar i tampoc cap instal·lació de cogeneració 
(generen electricitat i calor a partir de combustibles). 
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3. ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT 
 
L’ajuntament de Canet de Mar s’estructura a partir de les següents àrees:  
 
1. Alcaldia 
 
Es troba compost per l’alcalde i secretaria 
 
2. Serveis generals que es composa de les següents regidories:  
 
a) Comunicació – gestió de la informació 
 
S’encarrega de la comunicació externa i interna, com també de la imatge 
corporativa i dels projectes de gestió de la informació (atenció ciutadana, 
elaboració de catàlegs de serveis, redacció de Plans de comunicació, etc.). 
Disposa de regidor i de tècnica de comunicació i gestió de la informació, 
com també d’un auxiliar administratiu de comunicació.   

b) Hisenda (Àrea d’intervenció) 
 
S’encarrega de les activitats pròpies de la hisenda local. Està compost per 
un regidor, un interventor i per un tresorer.  

c) Regim interior (recursos humans) 
 
S’encarrega de les tasques d’organització interna i de recursos humans de 
l’ajuntament. Es troba compost per un regidor i el Cap de recursos 
humans de l’ajuntament. 

d) Secretaria 
 
Es l’àrea de secretaria de l’ajuntament. Es troba formada pel cap del 
servei de secretaria i el cap del servei d’urbanisme 

3. Territori i sostenibilitat.  
 
Aquesta àrea agrupa totes les regidories i els serveis municipals que tenen 
cura de l'entorn i el paisatge urbà. Es troba composta per les següents 
regidories:  
 
a) Medi Ambient 
Gestiona equipaments com la Deixalleria Municipal i és també responsable 
del control de serveis relacionats amb el territori i la sostenibilitat, alguns 
d'ells duts a terme a través de la concessió del servei a empreses 
externes. Es troba compost per un regidor i un tècnic. 
 
b) Obres i via pública 
 
S’encarrega de la gestió d’equipaments com el cementiri, el tanatori, el 
servei de subministrament d’aigua potable, de la via pública (mobiliari 
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urbà, enllumenat públic, etc.) i de les tasques de la brigada municipal. Els 
encarregats del manteniment de la via pública són els tècnics i els 
operaris de la brigada municipal. Està formada per un regidor, el bap de la 
brigada municipal i la brigada municipal. Aquesta darrera compta amb els 
següents efectius: 14 Operaris, 1  Auxiliar Administratiu i el Cap de 
Brigada. 
 
Els vehicles de què disposen són: 4 vehicles, 1 Minicarregadora Bobcat,  1 
Dumper, 1 Tractor John Deere, 1 camionet volquet, 1 vehicle cistella i 1 
vehicle grua.  
 
e) Urbanisme. 
 
És l’àrea responsable de les mataries d’urbanisme i planificació urbana. Es 
troba composta per un regidor, el cap del servei d’urbanisme, l’arquitecte 
municipal, l’enginyer municipal, el cap de disciplina urbanística, un 
arquitecte tècnic i un delineant. 
 
4. Servei a les persones.  
 
Agrupa les següents regidories:  
 
a) Benestar social.  
 
Gestiona les tot allò relacionat amb benestar social i els Serveis Socials 
d’Atenció Primària. Està composta per un regidor i un tècnic.      
 
b) Educació i infància 
 
Porta a terme la gestió de tots els temes relacionats amb l’educació, des 
de els centres educatius públics de competència municipal fins a d’altres 
com l’escola d’adults, etc. Es troba compost per un regidor i un tècnic 
d’educació.  
 
c) Joventut 
 
Gestiona els temes relacionats amb joventut i els equipaments municipals 
que hi són relacionats i s’ocupa també de fer possible l'aplicació de 
polítiques actives en aquest àmbit. Està formada per un regidor i un tècnic 
de joventut.  
 
d) Seguretat ciutadana 
 
El principal àmbit d'aquesta Regidoria és el cos de la Policia Local. També 
en depenen els voluntaris i les voluntàries de Protecció Civil. Està formada 
per un regidor i un tècnic, més el cos de policia local i el cos de voluntaris 
de Protecció Civil.  
 
Pel que fa a aquells aspectes relacionats amb temes de canvi climàtic i 
incidències en aquest àmbit, aquesta regidoria porta a terme aquells 
temes relacionats amb la seguretat ciutadana com la prevenció d’incendis, 
temes relacionats amb el trànsit i la mobilitat interna, informació i consells 
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a la gent gran, el risc d'inundacions, el risc de sisme, el risc de nevades, 
entre d’altres.  
 
El municipi també compta amb un col·lectiu de ciutadans que col·laboren 
amb l’Ajuntament i més concretament amb la Regidoria de Seguretat 
Ciutadana i la Policia Local en les tasques de control i seguretat col·lectiva, 
com es el cos de Voluntaris de Protecció Civil.  
 
Des de l’Ajuntament es realitzen campanyes, que també reforcen amb la 
presència de la web municipal, de captació de nous voluntaris, per tal de 
professionalitzar encara més aquest servei i aconseguir tenir una xarxa de 
ciutadans implicats en les necessitats de seguretat del municipi. 
 
La Policia Local compta amb una plantilla de 29 efectius, 3 de les quals 
són personal no policial. Compta també un parc mòbil format per: 2 
vehicles de classe turisme; 1 furgó mixt i 3 motocicletes. És també 
l’encarregada de la gestió dels Plans d’actuació municipal. Aquest cos 
també utilitza les xarxes socials (Twiter amb més de 400 seguidors) per a 
la realització d’actuacions d’interès per la ciutadania.   
 
e) Sanitat 
 
Des de l'Àrea de Sanitat es té cura de la seguretat i la salut dels 
ciutadans. Els seus àmbits d'actuació i de gestió passen per: control de 
l'aigua d'abastament públic, fonts i pous, cens caní i d'animals perillosos, 
campanyes de desratització, Creu Roja local, estat de les platges i l'aigua 
de mar.  
 
Juntament amb Serveis Socials i amb el Centre d'Atenció Primària, des de 
Sanitat es fan campanyes adreçades a tots els sectors de la població. Es 
troba formada per un regidor i un responsable administratiu de l’àrea. 
 
5. Promoció local.  
 
Aquesta àrea s’estructura a partir de les següents regidories:  
 
a) Cultura 
 
Organitza totes aquelles activitats relacionades amb la cultura entre 
d'altres activitats, com cursos i tallers d'aprenentatges diversos i 
programes. Gestiona també els diferents equipaments culturals presents 
al municipi. Està formada per un regidor i tècnic de cultura. 
 
b) Esports 
 
Gestiona totes els temes i activitats relacionades amb l’esport al municipi, 
com també dels equipaments municipals de caràcter esportiu. Està format 
per un regidor i un tècnic. 
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c) Festes 
 
Entre les activitats que porta a terme l’àrea de festes destaca 
l'organització i la coordinació dels principals esdeveniments festius de la 
població. Està formada per un regidor i un responsable.  
 
d) Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme 
 
L'àrea de Promoció Econòmica és la responsable de la majoria dels serveis 
de promoció local. Es tracta d'una regidoria molt àmplia, ja que abraça 
àmbits com el comerç, la indústria i el turisme. 
 
És responsable, entre d'altres, dels serveis i els equipaments i de 
l’organització de fires i mercats. Compta amb un regidor i 4 tècnics.  
 
L’Ajuntament no participa de cap empresa municipal o mixta. No obstant, 
a més de l’estructura centralitzada, participa de: 
 
a) Consorcis, entitats i òrgans consultius comarcals  
 
- Consorci de Promoció Turística de la Costa del Maresme 
- Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans 
- Consorci Localret 
- Consorci de Comunicació Local 
- ADF Vallalta 
- Mesa Consultiva de Joventut 
- Consell Consultiu de la Gent Gran 
- Comitè Local de la Creu Roja al Maresme Centre 
- Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública del 

Maresme Nord 
- Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat 
- Xarxa local de prevenció de drogodependències de la Diputació de 

Barcelona 
- Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a 

porta 
- Xarxa local de consum 
- Agrupació de municipis titulars de servei de transport urbà regió 

metropolitana de Barcelona – AMTU 
- Compra agregada del servei de telecomunicacions (Consell comarcal 

del Maresme) 
- Pacte d’Alcaldes 
 
b) Entitats sectorials de base privada 
  
- Hospital residència Guillem Mas 
- Patronat del Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia 
- Fundació privada Els Garrofers 
 
c) Organismes autònoms 
 
- Ràdio Canet de Mar 
 



PLA LOCAL D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÁTIC C DE CANET DE MAR 

 54

3.1. Gestió dels aspectes del municipi relacionats amb el 
canvi climàtic 
 
De les diferents regidories del municipi la regidoria de Medi Ambient, 
Urbanisme, Obres i Via Pública, Benestar Social, Sanitat, Seguretat 
Ciutadana i Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme esdevenen 
les més importants.  
 
Els aspectes i serveis d’interès pel aspectes d’adaptació al canvi climàtic 
per a cada una d’elles són:  
 
1. Regidoria de Medi Ambient 
 
- Gestió de residus 
- Neteja viària 
- Jardineria i zones verdes 
- Prevenció d’incendis forestals 
- Gestió ambiental: A21 i PAES 
- Educació ambiental 
- Campanyes de comunicació de medi ambient 
- Participació ambiental 
- Avaluació d’impacte ambiental  
 
2. Regidoria d’Urbanisme 
 
- Llicències d’obres majors i menors 
- Planejament urbanístic general i parcial 
- Projectes de reforma urbana (rehabilitacions i restauracions) 
- Projectes relacionats amb la mobilitat 
- Gestió d’obres urbanístiques i de serveis públics 
- Mesures de protecció del territori 
- Inspecció i projectes d’obres 
- Programació, gestió , control i seguiment d’obres noves 
 
3. Regidoria d’Obres i Via Pública 
 
- Manteniment de la via pública  
- Gestió de la brigada municipal 
- Gestió dels equipaments i el subministrament d’aigua potable la qual 

es realitza a través de l’empresa SOREA, que és qui té la concessió 
d’aquest servei públic 

- Aspectes de competència municipal en temes de subministraments de 
bens bàsics 

 
 4. Benestar social 
 
- Actuacions en matèria de salut i serveis socials 
- Actuacions adreçades al benestar de col·lectius específics (gent gran, 

persones nou vingudes, infants, etc.) 
- Suport a les persones en temes de salut (acompanyaments en 

dificultats socials, atenció a les necessitats bàsiques 
- Serveis d’atenció domiciliària 
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- Prevenció, detecció i intervenció en infància en risc 
- Educació i assessorament per a la salut 
- Inclusió social 
- Atenció a persones amb discapacitats 
- Redacció de campanyes en relació al benestar social 
 
5. Sanitat 
 
- Seguretat i salut dels ciutadans (informació horaris de farmàcies, etc).  
- Control de l'aigua d'abastament públic, fonts i pous,  
- Cens caní i d'animals perillosos,  
- Creu Roja local  
- Estat de les platges i l'aigua de mar.  
- Redacció de campanyes en relació a la sanitat i a la salut dels 

ciutadans 
 
 
6. Seguretat Ciutadana 
 
- Prevenció i protecció de riscos ambientals (Protecció Civil) 
- Redacció i implantació dels Plans d’Emergència Municipal 
- Educació per a la seguretat ciutadana 
- Col·laboració, cooperació i coordinació amb d’altres cossos i forces de 

seguretat d’àmbit administratiu major 
- Redacció de Plans de seguretat viària i seguretat del municipi 
- Seguretat en esdeveniments i actes públics 
- Seguretat, regulació i vigilància viària 
- Vigilància de l’incivisme i seguretat en general de la població  
- Protecció escolar 
- Campanyes de prevenció de riscos i per garantir la seguretat al 

diversos sectors socials de la població (escolars, gent gran, etc.) 
- Campanyes de comunicació per a la prevenció de riscos 
- Inspeccions 
 
7. Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme 
 
- Serveis de foment i promoció local 
- Serveis de formació ocupacional  
- Serveis de foment i promoció del comerç local 
- Serveis de foment i promoció turística 
- Campanyes d’estimulació del comerç 
 
Així mateix hi ha d’altres regidories, que si bé no tenen una implicació 
directe dels serveis que presten en relació als efectes del canvi climàtic si 
que poden incidir per garantir una major adaptabilitat, com les regidories 
de joventut, hisenda o educació i infància.  
 
A grans trets els aspectes més rellevants en la lluita i adaptació al canvi 
climàtic, són: 
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Aspectes ambientals Àrees implicades 
Gestió de residus 
Neteja viària 
Jardineria i zones verdes 
Prevenció d’incendis forestals 
Gestió ambiental: A21 i PALS 
Educació ambiental 
Campanyes de comunicació de medi 
ambient 
Participació ambiental 
Avaluació d’impacte ambiental 

Àrea de Medi Ambient 
 

Energies renovables 
Eficiència energètica 
Gestió de l’aigua 
Soroll 
Olors 

Àrea de Medi Ambient 
Obres i serveis 

Avaluació ambiental del territori 
Construcció sostenible 

Àrea de Medi Ambient 
Àrea d’Urbanisme 

Mobilitat sostenible 
Àrea de Medi Ambient 
Àrea de Seguretat 
Àrea d’Urbanisme 

Gestió del litoral-platges 

Àrea de Medi Ambient 
Àrea de Sanitat 
Obres i serveis 
Àrea d’esports 

Patrimoni natural Àrea de Medi Ambient 
Protecció civil  
Seguretat ciutadana  

Seguretat ciutadana 

Salut i serveis socials 
Actuacions adreçades al benestar de 
col·lectius específics 

Àrea de Benestar Social 
Àrea de Sanitat 

Foment de l’economia local 
Promoció turística 

Promoció Econòmica, Comerç, 
Consum i Turisme 

 
3.2. Sistemes de comunicació amb la ciutadania 
 
Actualment l’ajuntament disposa de diversos sistemes de comunicació 
amb la ciutadania que poden prendre un rol important en la prevenció de 
riscos davant els efectes del canvi climàtic. Alguns d’aquests són públic i 
d’altres són privats. Entre aquests cal destacar: 
 
- Gestió de continguts i actualització diària de la web municipal 
- L’edició i redacció del butlletí municipal Viure a Canet i dels butlletins 

electrònics de la web institucional del Canal Notícies 
- Elaboració de la Guia Activa 
- Radio Canet 
- Diari Digital el Capgròs  
- Televisió TDT del canal comarcal Alt Maresme 
- Xarxes socials (Twiter i Facebook) 
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Altres sistemes de comunicació amb la ciutadania són les campanyes i els 
processos participatius. A Canet de Mar se n’han desenvolupat varies i 
cada una depèn d’una regidoria concreta. Entre les que s’han realitzat en 
relació al canvi climàtic i als seus efectes són:  
 
- Campanya de cens de gossos 
- Campanya de control de plagues urbanes 
- Campanyes de salut (mosquit tigre i atac de cor) 
- Campanyes d’estalvi i consum energètic 
- Campanya d’estalvi d’aigua 
-  Campanya de Consells de Seguretat 
- Campanya de lluita contra el climàtic 
 
Pel que fa als processos participatius, durant els darrers anys se n’han 
realitzat varis essent els vinculats a la redacció del nou POUM, el PAES i 
l’agenda 21 les més importants.  
   
3.3. Realització de projectes 
 
Tant l’ajuntament com altres administracions supramunicipals han 
realitzat diversos plans i projectes que tenen un gran interès per a 
l’adaptació al canvi climàtic en l’àmbit del municipi. Alguns d’aquests ja 
han estat redactats i aprovats, o s’estan portant a terme, mentre que 
d’altres es troben en estat de redacció. El més rellevants des del punt de 
vista de l’adaptació al canvi climàtic són:  
 
- Redacció del nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal, actualment en fase 

de redacció, que inclou Informe de Sostenibilitat Ambiental i Estudi de 
Mobilitat Generada 

- Projecte de Recuperació mediambiental de la Platja de Cavaió als 
municipis d’Arenys de Mar i Canet de Mar 

- Projecte Parc de Mar per a la restauració del front litoral nord del 
municipi 

- Projecte “Eliminación y substitución del camino no aautorizado a la 
playa del Sant Crist”. 

- Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) 
- Agenda 21 Local i Pla d’Acció 
- Pla de Dinamització Comercial 
- Projecte de desenvolupament local i comerç 
- Pla Director de Promoció Econòmica 
- Pla Estratègic de Desenvolupament Local 
 
Així mateix i respecte a la protecció civil, el municipi disposa del Pla Bàsic 
d’Emergència Municipal i de Manual d’Actuació Bàsic on es cobreixen 4 
riscos (accidents de mitjans de transport públic, emergències en locals i 
àrees de pública concurrència, emergències en centres docents, 
emergències per fuites a conduccions de substàncies perilloses) i el Pla 
d’actuació municipal de l’INFOCAT i Pla d’actuació municipal de l’INUNCAT. 
Ambdós però han de ser objecte d’actualització.  
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3.4. Serveis municipals relacionats amb el canvi climàtic 
 
Els diferents serveis relacionats, tant directament com indirectament, amb 
la prevenció i adaptació dels efectes del canvi climàtic són:  
 
- ADF Canet - Sant Pol i Sant Cebrià de Vallalta, amb la finalitat de 
prevenció i lluita contra els incendis forestals 
 
- Gestió de la Casa d’Oficis Eco – Taller, dedicat a la formació de joves que 
han deixat l'escola sense haver aconseguit cap titulació, o bé joves que no 
tenen cap motivació per seguir estudiant. Ofereix mòduls de pintura, 
treballs forestals i instal·ladors de sistemes d'energia solar tèrmica.  
 
- Comerç i consum – OMIC, el qual ofereix actuacions relacionades amb la 
promoció del comerç local. Entre altres aspectes, es dedica a la 
dinamització del comerç local i elabora polítiques i campanyes 
d'estimulació de la compra al municipi. Es troba en contacte amb les 
entitats i agrupacions comercials i amb els botiguers en general. Són 
responsables de la plaça Mercat i del mercat al carrer del dimecres. 
També de les fires i altres esdeveniments puntuals en aquest àmbit. 
 
- Escola d’Adults. Es troba integrada dins la Regidoria d’Educació, ofereix 
una formació permanent i continuada al llarg de la vida, com també 
l’alfabetització per a nouvinguts.  
 
- Formació - Promoció Econòmica. Depèn de l’Àrea de Promoció 
Econòmica i gestiona cursos tant de formació ocupacional com de 
reciclatge. Són cursos lliures finançats directament per l'ajuntament o 
cursos cofinançats amb altres administracions.  
 
- Oficina d'Informació Turística – OIT. És l'encarregada d'explicar al 
visitant tota l'oferta de lleure i esplai local. El material que ofereix és 
l'editat des de l'ajuntament, des del Consorci de Promoció Turística Costa 
del Maresme - Barcelona, des de la Diputació de Barcelona i des de la 
Conselleria de Turisme de la Generalitat de Catalunya.  
 
- Servei de parcs i jardins. És l’àrea encarregada del servei municipal de 
parcs i jardins. Pertany a la regidoria de medi ambient. El servei de 
manteniment de parcs i jardins està format per treballadors contractats 
directament per l’ajuntament. La neteja dels parcs i els jardins forma part 
del servei de neteja viària del municipi. Inclou els parcs i zones verdes, 
com també els bancs, papereres, fonts, jocs infantils i zones enjardinades. 
 
- Protecció Civil. Protecció Civil és un cos de voluntaris que col·laboren 
amb l'ajuntament en temes que requereix suport organitzatiu i de control i 
seguretat de la població. Actuen coordinats per la Policia Local, que és el 
cos responsable de la Seguretat Ciutadana municipal.  
 
- Servei d'abastament d'aigua potable – SOREA. L'abastament d'aigua a 
Canet de Mar es fa a través de l'empresa SOREA, que té la concessió 
d'aquest servei públic. 
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- Servei mancomunat de bus interurbà. Servei de bus interurbà 
mancomunat amb les poblacions de Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de 
Vallata. Enllaça Canet amb aquests municipis i es desplaça fins a l'Hospital 
de Calella. 
 
- Servei de recollida d'escombraries i la neteja viària. Servei que depèn de 
l'Àrea de Medi Ambient. Des del gener de 2013, ambdós serveis són 
prestats per l'empresa CESPA. 
 
3.5. Coordinació en la gestió municipal 
 
Setmanalment té lloc una reunió tècnica de coordinació entre àrees a la 
que assisteix personal tècnic adscrit a diferents àrees, concretament a 
l’Àrea de Medi Ambient (tècnic de Medi Ambient), a l’Àrea d’Urbanisme 
(enginyera i enginyers/es tècnics/es, Inspector de disciplina urbanística i 
Cap d’urbanisme) i a Obres i serveis (Enginyera municipal). 
 
Internament, el personal de les diferents àrees fa reunions setmanals de 
planificació. 
 
També es convoquen periòdicament reunions per a tractar temes 
relacionats amb el planejament urbanístic. Aquestes reunions poden ser 
convocades només a nivell polític, per a les que són convocats els 
diferents grups polítics de l’equip de govern; però també pot ser convocat 
personal tècnic com l’Arquitecte municipal, el Tècnic de medi ambient i la 
Cap d’urbanisme. 
 
Els ciutadans realitzen queixes o denúncies a l’Ajuntament o a la Policia 
local, fet que implica la necessitat de coordinació d’aquesta amb les 
diferents àrees de l’Ajuntament implicades en aquests aspectes. Des de 
l’Ajuntament i amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’ha creat 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadana (OAC). 
 
La Policia Local vetlla per la seguretat de les persones i és la màxima 
responsable amb els temes de protecció civil. Té al seu abast les eines 
necessàries (números de telèfon o contactes) per a solucionar les 
incidències que es donin i genera els informes i avisos a les diferents 
àrees de l’ajuntament com a medi ambient, urbanisme i benestar social.  
 
3.6. Serveis externalitzats 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar té externalitzada la prestació d’alguns 
serveis. 
 
SOREA és l’empresa que té la concessió del servei municipal d’abastament 
d’aigua i existeix un protocol de millora de la comunicació i el traspàs 
d’informació entre l’Ajuntament (Medi Ambient i Obres i Serveis i SOREA).  
 
En residus municipals, el servei de recollida la realitza CESPA, a excepció 
de la fracció vidre que el realitza l’empresa Santos Jorge. Alhora CESPA 



PLA LOCAL D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÁTIC C DE CANET DE MAR 

 60

també és concessionària dels serveis de manteniment i neteja dels parcs 
urbans, jardins i arbrat municipal. 
 
COPTALIA és l’empresa concessionària del servei de neteja viària. 
 
CECLE és l’empresa concessionària del servei de neteja de les 
dependències municipals. 
 
3.7. Participació i entitats 
 
La participació al municipi de Canet s’estructura a partir dels Consells 
Municipals. Aquests són òrgans de participació de l’ajuntament. S’hi  
troben els responsables polítics, representants d’entitats i agents socials 
del municipi per a compartir informacions i orientacions sobre les 
polítiques locals del corresponent àmbit temàtic. 
 
Actualment hi ha constituïts cinc Consells municipals: Cultura, Medi 
Ambient, Educació, Esports i Promoció Econòmica, que estan reconeguts 
al Reglament de Participació Ciutadana. 
 
Tots es reuneixen en plenari i en Comissió permanent amb l’objectiu de 
dinamitzar el Consell que en formen part.  
 
Al municipi hi ha un total de 85 entitats ciutadanes en funcionament que 
de manera general es pot dir que pertanyen a 9 àmbits, tal i com es 
mostra a continuació: 
 

Àmbit Nombre % 
Cooperació, drets humans i protecció civil 5 6 
Educatives 7 8 
Esportives 25 29 
Juvenils 7 8 
Polítiques 6 7 
Professionals 2 2 
Dona, gent gran i salut 5 6 
Culturals 25 29 
Veïnals 3 4 
 
Finalment cal també esmentar les diverses campanyes de sensibilització i 
d’educació ambiental, on les temàtiques de lluita i adaptació al canvi 
climàtic  han estat em alguns casos tractades.  
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4. SERVEIS D’EMERGÈNCIA I PROTECCIÓ CIVIL 
 
La Protecció Civil municipal està orientada a l'estudi i prevenció de les 
situacions de greu risc col·lectiu, i a la protecció i socors de persones i 
béns en els casos que aquestes situacions es produeixin. En el cas de 
Canet de Mar els principals objectius del servei de protecció civil municipal 
són: 
 
- La previsió de riscos possibles i zones afectades. 
- La prevenció davant les situacions de risc identificades. 
- La planificació mitjançant l'elaboració de plans d'emergència. 
- La intervenció en fase d'emergència. 
- La formació i informació a la població 
 
Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el 
funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per millorar 
la resposta davant d'emergències o risc greu. Els plans de protecció civil 
poden ser territorials o especials. Els municipis que hagin d'aplicar els 
plans especials han de redactar el seu pla d'actuació municipal (PAM). 
Aquests plans formen part dels plans especials i donen la resposta del 
municipi a aquell risc concret. 
 
a) Plans territorials 
 
Els plans territorials preveuen, amb caràcter general, les emergències que 
es poden produir en el seu àmbit. Els nivells bàsics de planificació són el 
conjunt de Catalunya i els municipis. No obstant això, poden haver-hi 
plans d'àmbit territorial supramunicipal i municipals.  
 
Els pla territorial existent que afecta al municipi de Canet de manera 
obligatòria és el Pla Bàsic d’Emergència Municipal de Protecció Civil a 
Catalunya (PBEM PROCICAT). Aquest va ser aprovat el 2007 i també 
serveix com a manual d’actuació per a inundacions. Actualment però cal 
actualitzar-lo. 
 
b) Plans especials 
 
Els plans especials es refereixen a riscos concrets, la naturalesa dels quals 
requereix d'uns mètodes tècnics i científics adequats per avaluar-los i 
tractar-los. Aquests plans s'han d'elaborar d'acord amb les directrius 
bàsiques previstes a la normativa.  
 
Els municipis en què s'hagin d'aplicar els plans especials estan obligats a 
elaborar i aprovar els corresponents plans d'actuació municipal (PAM). 
Aquests plans formen part dels plans especials, i donen la resposta del 
municipi a aquell risc concret.  
 
Per contra, els municipis que tinguin riscos concrets no considerats 
especials poden elaborar plans específics (PEM), com a resposta al risc 
que els afecta. 
Els plans especials que afecten de manera obligada al municipi són:  
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- PAM per incendis forestals (PAM INFOCAT). Aquest va ser aprovat el 

08/06/2000 i actualment (2014) s’ha revisat i homologat. 
- PAM per al risc d'inundacions (PAM INUNCAT). Aquest va ser aprovat el 

06/05/2008 i actualment cal actualitzar-lo. 
- PAM per contaminació accidental de les aigües marines (CAMCAT). 

Actualment el municipi no en disposa 
- PAM d'emergències sísmiques a Catalunya (PAM SISMICAT). 

Actualment el municipi no en disposa 
 
Els plans especials que són recomanats són:  
 
- PAM per nevades (PAM NEUCAT). Actualment el municipi no en disposa 
 
Així mateix, el municipi té l’obligació d’elaborar el Manual d’actuació bàsic, 
en ésser considerat un municipi turístic.  
 
D’acord doncs amb la informació continguda en el Pla Bàsic d’Emergència 
Municipal esmentat anteriorment, segons la normativa vigent i segons els 
plans d’emergència especials de la Generalitat de Catalunya, el municipi 
de Canet de Mar és objecte dels següents riscos especials: 
 

Risc 
especial 

PE vigent a 
Catalunya Nivell de risc a Canet de Mar PAM 

Contaminació 
marina CAMCAT Vul. 

Perill mig (2 sobre 
4). Vulnerabilitat 
molt alta (5 sobre 
5). 

Obligat 

Incendis 
forestals INFOCAT Perill 

Perillositat alta. 
Vulnerabilitat mitja. Obligat 

Inundacions INUNCAT Molt Alt 
Probable nivell alt 
per les rieres, però 
no oficial encara. 

Obligat 

Nevades NEUCAT Baix 
Menys de 20.000 
habitants. Alçada 
inferior a 400 m. 

Recomanat  

Sismes SISMICAT 
Sup.  
llindar 
intensitat 

Intensitat sísmica 
igual o superior a 
VII per períodes de 
retorn de 500 anys. 

Obligat 

Taula: Riscos especials 
Font: Agenda 21 Local 
 

D’altra banda, en el mateix pla bàsic s’especifica que el municipi també és 
objecte dels riscos específics següents: 
 
- Actes de foc: espectacles pirotècnics, correfocs, fogueres. 
- Accident de mitjans de transport públic: ferrocarril, autocars... 
- Emergències en llocs de pública concurrències: hotels i espectacles... 
- Emergències en centres sanitaris o docents. 
- Emergències per fuites a conduccions de substàncies perilloses. 
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Al municipi de Canet de Mar s’identifiquen 11 riscos. Per l’actuació envers 
l’ocurrència d’aquests riscos, el Pla bàsic estableix que el municipi ha de 
disposar en primer lloc de 7 manuals d’actuació.  
 
En relació als riscos s’ha de disposar de manera obligada dels següents: 
 
- Contaminació marina. 
- Incendis forestals 
- Inundacions 
- Sismes 
 
A la vegada es recomana elaborar 2 manuals d’actuació relatius riscos 
especials: 
 
- Nevades  
- Transport de mercaderies perilloses. 
 
En el cas dels riscos específics, de manera obligada el municipi ha de 
disposar del manual d’actuació per espectacles pirotècnics i altres tipus de 
foc. 
 
A més el manual genèric ha de comprendre dades i actuacions particulars 
per als riscos següents: 
 
- Accidents de mitjans de transport públic 
- Emergències en locals i àrees de pública concurrència 
- Emergències en centres docents 
- Emergències per fuites a conduccions de substàncies perilloses 
 
El Pla Bàsic d’Emergència Municipal conté el manual d’actuació bàsic, 
segons el qual es procedirà davant d’una situació d’emergència al municipi 
relacionada amb un risc per al qual no es disposa de manual d’actuació, 
com el cas d’inundacions. A la vegada, inclou la informació detallada i les 
actuacions a portar a terme en relació amb els riscos específics identificats 
al municipi (accidents de mitjans de transport públic, emergències en 
locals i àrees de pública concurrència, emergències en centres docents, 
emergències per fuites a conduccions de substàncies perilloses). Amb el 
Pla Bàsic d’Emergència Municipal es considera que es cobreixen 4 riscos 
identificats al municipi. 
 
En resum Canet de Mar té previstes les actuacions a realitzar envers 6 
dels 11 riscos identificats al municipi. Així es pot concloure que caldria 
elaborar els següents plans d’actuació municipal: 
 
De manera obligada els plans d’actuació municipal en cas de: 
 
- Contaminació marina 
- Sismes 
- Espectacles pirotècnics i altres tipus de foc (risc específic) 
 
 
 



PLA LOCAL D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÁTIC C DE CANET DE MAR 

 64

Plans d’actuació recomanats: 
 

- Nevades 
- Transport de mercaderies perilloses.  
 
El grup d’actuació que porta a terme l’aplicació i sensibilització de la 
protecció civil al municipi és bàsicament l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Canet de Mar, segons el conveni que va signar aquesta 
amb l’Ajuntament l’any 2012.  
 
La seva tasca és tant de prevenció com d’actuació. Col·labora amb el 
municipi amb l’elaboració i desenvolupament dels diferents plans 
d’emergència, així com en promoure i realitzar activitats de caràcter 
voluntari de serveis preventius dins del municipi. Les seves tasques són: 
 
a) De prevenció : 
 
- Inventari i comprovació de la xarxa d’hidrants i punts d’aigua. 
- Control de l’estat de las rieres. 
- Guàrdies preventives en cas d’activació d’un pla d’emergència 

municipal. 
 

b) D’actuació: 
 
- Suport logístic als grups actuants (bombers, policia, serveis mèdics) 

donat els cas d’emergència. 
- Hores de servei al municipi. 
- Divulgació i conscienciació.  
 
Finalment, cal també considerar que el municipi no disposi de tècnic 
responsable en matèria de protecció civil i que totes aquestes tasques 
actualment són responsabilitat del cos de Policia Local.  
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5. SISTEMA SALUT 
 
El municipi de Canet de Mar consta d’un Centre d’Atenció Primària a la 
ciutat, ubicat a la Plaça de la Universitat amb atenció continuada les 24 
hores. L’equipament dóna atenció al municipi i també als municipis de 
Sant Pol, Sant Cebrià i Sant Iscle, quan aquests no poden ser atesos als 
consultoris de cada població.  
 
Aquest és gestionat per l’Institut Català de la Salut, forma part dels 
Centres de la xarxa sanitària pública catalana i atén una població de 
referència d'unes 22.000 persones. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Àrea de cobertura del CAP a 500 metres i altres centres 
Font: elaboració pròpia 

 
La cartera de serveis estàndard que ofereix són: 
 
- Medicina General (al centre i domicili) 
- Pediatria 
- Infermeria (al centre i domicili, programa ATDOM) 
- Atenció continuada (PAC) 
- Extraccions i recollida de mostres per analítica (al centre i a domicili) 
- Programa diagnòstic ràpid de càncer de pulmó 
- Programa diagnòstic ràpid de càncer Colorectal 
- Programa diagnòstic ràpid de càncer de Mama 
- Programa diagnòstic ràpid de càncer de Pròstata 
- ECG 
- Gestió compartida de la demanda 
- Espirometria 
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- Extracció cordals 
- TAO capil·lar 
- Dosificació pacients TAO 
- Vacunes a les escoles 
  
Els programes específics de l’equip d’atenció primària són:  
 
- Unitat funcional de gestió de casos 
 
Es tracta d’una unitat formada per dos professionals d’infermeria que fan 
el seguiment dels pacients crònics complexos de l’àrea bàsica de salut 
amb l’objectiu de coordinar totes les intervencions, tant de l'Equip 
d’Atenció Primària, com el dels metges especialistes, com el de treball 
social que requereixi aquest malalt. Aquestes dues persones fan un 
seguiment domiciliari del pacient i faciliten l’activació d’altres recursos 
assistencials. 
 
- Petita cirurgia 
 
Petites operacions amb anestèsia local que es poden realitzar en els 
mateixos centres d’atenció primària donat que per a la seva baixa 
complexitat no requereixin quiròfan. 
 
- Programa Salut i Escola 
 
El Programa Salut i escola és una actuació promoguda pels departaments 
d'Educació i Universitats, i de Salut, per tal d'impulsar la promoció i 
prevenció de la salut a l'escola i coordinar millor les accions en el territori. 
S'adreça a la població adolescent de segon cicle d'ESO (tercer i quart) dels 
centres públics i concertats i es realitza a través dels professionals 
sanitaris de l’atenció primària. 
 
- Grup de suport a l’alletament matern 
 
- Pla d'Activitat Física Esport i Salut  (PAFES) 
 
El PAFES és una iniciativa interdepartamental del Govern de Catalunya per 
lluitar contra el sedentarisme; realitzada pel Departament de Salut i la 
Secretaria General de l’Esport (Departament de la Presidència) de la 
Generalitat de Catalunya. L’objectiu final és millorar la salut i la qualitat de 
vida de les persones sedentàries, tot augmentant els nivells d’activitat 
física dels adults. Es realitza amb la supervisió de professionals sanitaris, 
que faciliten la pràctica de l’esport als usuaris. 
 
L’equip d’atenció primària (EAP) es troba compost per: 
 
- Metges i metgesses de família 
- Pediatres 
- Odontòlegs i odontòlogues 
- Infermers i infermeres d’adults i pediàtriques 
- Llevadores 
- Auxiliars d’infermeria 
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- Treballadors i treballadores socials 
- Professionals d’atenció a la ciutadania 
 
Per altre banda, el municipi no compte amb cap hospital. L’hospital de 
referència és  l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, el qual pertany a 
La Corporació de Salut del Maresme i La Selva (CSMS). La CSMS és un 
consorci sanitari públic que integra diversos dispositius assistencials en el 
territori de l’Alt Maresme i la Selva marítima, des de Canet de Mar fins a 
Tossa. Actualment aquesta zona té una població de prop de 195.925 
habitants repartits en 14 municipis. 
 
Les instal·lacions d’aquest són:  
 
- 160 llits d’atenció a pacient aguts 
- 10 places de cirurgia sense ingrés 
- 5 quiròfans 
- 3 sales de part 
- 25 consultes externes 
- 7 places d’hospital de dia 
- 22 boxs d’urgències 
 
Actualment ja hi ha un servei de transport públic des de Canet de Mar a 
l’hospital de Calella. 
 
Durant els mesos d’estiu (mitjans de juny – mitjans de setembre) cal 
afegir els serveis de socorrisme a les platges. A la platja de Canet de Mar 
hi ha un servei de competència municipal que disposa de les següents 
infraestructures: 
 
- Litoral balisat per evitar l’entrada d’embarcacions 
- Canal d’entrada i sortida d’embarcacions 
- Lloc de socors 
- Torre i cadira de vigilància 
- Embarcació de socors 
- Vehicle de salvament 
- Lavabos públics 
- Dutxes 
- Passarel·les 
- Cadira de rodes 
 

Per contra la platja del Cavaió, en tema de seguretat pública únicament 
disposa del lloc del socors de la Platja de Canet.  
 
Altres serveis per a la salut del municipi són:  
 
- Creu Roja Maresme Centre 
- 4 centres d’acupuntura 
- 1 centre d'especialitats mèdiques 
- 2 centres per a persones discapacitades 
- 5 dentistes 
- 5 farmàcies 
- 5 fisioterapeutes 
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- 8 metges 
- 3 òptiques 
- 2 ortopèdies 
- 2 osteopaties 
- 3 podòlegs 
- 6 psicòlegs 
- 5 residències de la tercera edat 
 
Pel que fa a serveis de salut per a animals a Castelldefels hi ha 5 centres 
veterinaris. 
 
Tipus Nom del centre Adreça 

Centre de salut primària  
Centre d'Atenció Primària 
(CAP)  Pl. Universitat, 1 

Salut i socors 
Creu Roja Maresme 
Centre c/ Narcís Monturiol, 3 

Centre de recuperació 
funcional 

Centre Especialitats 
Mèdiques Canet (CEM) 

c/ Mas Ramonet, 11 

Fundació Els Garrofers 
c/ Josep Baró, 32 - c/ 
Mas el Grau, s/n 
(Urbanització El Grau) 

Centres per persones 
discapacitades 
 Fundació privada MARPI 

 c/ Abell 29 

Cl. Dental Canet -Dr. Fco 
Iglesias- c/ Sant Domènec, 32. 1r 

Canet Dent c/ Santa Anna 8 
Cl. Dental Maresme c/ Riera Gavarra 85 
Cl. El Taller Dental c/ Verge de Remei 1 

Clínica dental 

Institut Dental Sill-Roig 
c/ Riera Buscarons 54 
baixos 

Farmàcia Ortopèdia E. 
Martínez Álvarez c/ Riera Gavarra, 5 

Farmàcia Elisabet Viejo 
Grau 

c/ Ronda Dr. Anglès, 66 

Farmàcia Eva Roca Solà c/ Riera Buscarons, 55 
Farmàcia Llistar Ferrer c/ Riera Gavarra, 61 

Farmàcia 

Farmàcia Sànchez Av. Maresme, 12 
A. Ferrer Maynat (CEM) c/ Mas Ramonet, 11 
Alicia Infiesta 
Wendelstadt 

c/ Castanyer, 1. Baixos 
1a 

Centre de fisioteràpia i 
osteopatia IOS 

c/ Josep Mora, 22 

Consulta de fisioteràpia i 
osteopatia Sergio Alonso c/ Lleida, 9 

Rehabilitació i osteopatia  
 

Raquel Santiago c/ Riera Gavarra, 32 
Joan Viñas Oller c/ Joan Oms, 25 
Laura Casanovas Arañó c/ Verge del Remei, 5. 1a 
Leticia c/ Riera Gavarra, 83. 2 E 
Ma Dolors Beltrán 
Genescà c/ Torrent Lledoners, 1 

Psicòleg 

Victòria Rama Hernández c/ Ample, 18. Baixos 

Psicopedagog 
Consulta psicopedagògica 
Diana c/ Verdaguer Callís, 9. 2a 
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Tipus Nom del centre Adreça 

Hospital residència 
Guillem Mas 

c/ Vall, 69 

Llar de l'hotel Maricel - 3a 
edat c/ Drassanes del Pla, s/n 

Residència CDM Passeig Misericòrdia, 41 
Residència Miramar Av. Maresme 29 

Residències 3a edat / 
centres de dia 
 

Residència Sant Roc Av. Maresme 23 
Altres 
Especialista en medicina 
estètica 

Ma Montserrat Castro 
 c/ Ramon de Campany, 3 

Oculista A. Kabbani Bota c/ Alcalde Fors, 4 
Ortopèdia Cuida’t més Pl. Macià, 4. Baixos 

Antoni Beltran Fontanals c/ Xaró Baix, 8 
David Jofre Alfocea c/ Eusebi Golart, 6 Metges privats 
Martí Fradera Subirana c/ Nou 55 

Pediatra Isabel Fernández c/ Lleida, 9. Baixos 

Centre Podològic Canet 
c/ Sant Antoni Ma Claret, 
1  Podòleg 

Juli Arazo Sillué c/ Sant Jaume, 22 
Taula: – Centres de serveis per a la salut 
Font: ajuntament de Canet de Mar 
 

 



PLA LOCAL D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÁTIC C DE CANET DE MAR 

 70

6. CLIMA ACTUAL 
 
Canet de Mar s'inclou dins el domini del clima mediterrani marítim (tipus 
litoral sud), amb temperatures típiques del clima mediterrani però 
suavitzades per la seva proximitat a la línia de costa.  
 
Segons l’Atles Climàtic de Catalunya la temperatura mitjana anual és 
d’uns 15,5ºC amb hiverns moderats (al gener la mitjana és entre 9 i 
10ºC) i estius calorosos (amb mitjanes al juliol de 25ºC). L’amplitud 
tèrmica anual és de 15ºC. 
 
Les temperatures no són molt contrastades al llarg de l’any. A l’estiu es 
poden situar per sobre dels 30 graus mentre que a l’hivern gairebé mai 
davallen els 0 graus. Les precipitacions mitjanes anuals al municipi 
oscil·len entre els 600 i els 650 mm amb un règim pluviomètric estacional 
del tipus TPHE. És a dir, que l’època de major pluviositat és la tardor 
mentre que a l'hivern i a l’estiu les precipitacions són molt escasses. 
L’estiu esdevé l’època més àrida de l’any. 
 
Segons dades de l’estació de referència de Vilassar de Mar (estació 
meteorològica automàtica més propera a Canet de Mar) les dades 
climàtiques són:  
 

Taula: Dades climàtiques de Canet de Mar, 1997-2013 
Font: Estació meteorològica automàtica de Vilassar de Mar. Servei Meteorològic de Catalunya 
 

Segons dades de la mateixa estació meteorològica i pel mateix període, el 
nombre d’anys en què:  
 
a) la precipitació ha estat inferior a la mitjana (20%) és de 6;  
b) la temperatura ha estat superior a la mitjana és de 8 
c) la temperatura màxima ha estat superior a la mitjana és de 3 
d) la temperatura ha estat superior a la mitjana i la precipitació inferior és 
de 3   
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1997 sd sd sd sd sd sd 
1998 sd sd sd sd sd sd 
1999 17,3 sd sd 396 72,0 2,9 
2000 17,1 sd sd 414 73,0 2,3 

 Nombre d’anys Període 1997-2013 
Temperatura mitjana (ºC) 15 17,0 
Precipitació mitjana (mm) 15 517 
Humitat relativa mitjana (%) 15 70 
Velocitat del vent mitjana (m/s) 9 2 
Temperatura màxima (ºC) 6 20,7 
Temperatura mínima (ºC) 6 12,9 
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2001 17,8 sd sd 395 71,0 2,8 
2002 17,4 sd sd 833 75,0 2,5 
2003 17,4 sd sd 545 73,0 2,5 
2004 16,7 sd sd 500 72,0 sd 
2005 17,2 sd sd 474 70,0 sd 
2006 17,8 sd sd 384 71,0 sd 
2007 16,9 sd sd 354 67,0 sd 
2008 16,3 12,6 20,4 632 68,0 sd 
2009 16,8 13,2 21,0 390 65,0 sd 
2010 15,9 12,4 20,0 766 68,0 2,3 
2011 17,0 13,5 21,1 677 72,0 2,3 
2012 16,6 12,7 21,1 408 68,0 2,4 
2013 16,3 12,7 20,4 593 69,0 2,4 
Taula: Dades climàtiques per anys de Canet de Mar, 1997-2013 
Font: Estació meteorològica automàtica de Vilassar de Mar. Servei Meteorològic de Catalunya 

 
Dins del terme municipal existeixen també dues estacions 
meteorològiques: zona pavelló (Estació de Vil·la Flora a 41 m d’alçada) i 
zona església (a 25 m). Únicament però, només existeixen registres 
històrics de la zona del pavelló. 
 
Segons aquesta, les dades climàtiques pel municipi (període 1992-2014), 
són:  
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Gener 9,9 3,2 16,4 42,9 
Febrer 10,4 3,4 17,4 32,0 
Març 13 4,8 20,6 37,5 
Abril 15,2 7,8 22,8 46,1 
Maig 18,8 11,2 26,9 41,5 
Juny 22,6 14,8 29,8 37,9 
Juliol 25,3 18,5 31,8 24,1 
Agost 25,8 18,6 32 29,3 
Setembre 22,4 15,2 30,4 72,1 
Octubre 18,6 11,1 25,3 81,1 
Novembre 13,8 6,7 20,3 49,2 
Desembre 10,9 3,9 17,1 38 
Taula. Caracterització climàtica mensual del municipi.  
Font: Estació Vil·la Flora. Tempscanet, membre de la Xarxa d'observadors Meteorològics de Catalunya 
(XOM). 
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Segons els resultats recollits a l’estació municipal de Vil·la Flora, durant els quatre 
últims anys la temperatura mitjana anual del municipi volta els 17ºC, la velocitat 
mitjana del vent és de 2 m/s i la pluviometria mitjana és d’uns 550 litres/any 
(amb una mitjana de 99,5 dies de pluja anuals).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Diagrama ombrotèrmic del municipi de Canet de Mar (2013) 
Font: Estació Vil·la Flora. Tempscanet, membre de la Xarxa d'observadors Meteorològics de Catalunya 
(XOM). 
 

Per altre banda, tal i com es pot observar en el climograma, els màxims 
pluviomètrics es donen a la primavera i sobretot a la tardor (en certes 
ocasions de forma torrencial) mentre que els mínims es donen a l’estiu. 
Com a municipi costaner, cal destacar la influència del mar en les 
variables meteorològiques fent que les temperatures siguin més suaus a 
l’hivern i no excessivament elevades a l’estiu. Les pluges disminueixin 
respecte les zones més interiors. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Nombre de dies amb una temperatura màxima igual o superior a 30ºC i temperatura mínima igual o inferior a 
0ºC.  
Font: Estació de Vil·la Flora 
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En relació als episodis de temperatures extremes, la figura anterior 
mostra les superacions d’una temperatura ≥30ºC i ≤0ºC. En aquesta 
s’observa un decreixement en el nombre de dies que se superen 
temperatures elevades mentre que augmenten el número de dies on la 
temperatura és inferior a 0. 
 

Finalment, a mode de resum, també es destaquen les següents tendències 
climàtiques observades en l’Observatori Fabra (Barcelona) corresponents 
a un període de gairebé 100 anys (1914-2008): 
 
Índex Tendència Índex Tendència 

Dies de glaçada Dismin. Nits fredes Dismin. 

Dies d’estiu Augmen. Dies freds Dismin. 

Nits tropicals Augmen. Nits càlides Augmen. 

Màx. anual de les Temp. 
màx  

Augmen. Dies càlids Augmen. 

Màx. anual de les Temp. 
min 

Augmen. Durada de la ratxa càlida Augmen. 

Mn anual Temp màx Augmen. Durada ratxa gèlida Dismin. 
Mn anual Temp mín. Augmen. Amplitud tèrmica anual Augmen. 
 
Taula: tendències climàtiques observades en l’Observatori Fabra (Barcelona) corresponents a un 
període de gairebé 100 anys (1914-2008) 
Font: Els climes de Catalunya. Present i tendències recents. 2010 
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7. PREVISIONS CLIMÀTIQUES 
 

Tot seguit es presenta una adaptació de les projeccions climàtiques 
incloses en l’estudi de referència a nivell català, l’Estratègia Catalana 
d’Adaptació al Canvi Climàtic, les quals es basen en les conclusions 
presentades a A. Barrera - Escoda i J. Cunillera (2011): Primer Informe 
sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per Catalunya 
durant el segle XXI. Informe tècnic, elaborat per l’Àrea de Recerca 
Aplicada i Modelització del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 
 
Aquest presenta els escenaris regionalitzats futurs a Catalunya, Pirineu, 
Interior i Litoral – Prelitoral (àmbit en el que es localitza el municipi de 
Canet de Mar) per a 4 variables meteorològiques: temperatura a 2 
metres, precipitació, humitat relativa i velocitat del vent a 10 metres, i per 
a tres períodes del s. XXI 2011-2040, 2041-2070 i 2071-2100. Aquest 
informe realitza projeccions en l’escenari A2 (escenari sever d’emissions) i 
el B1 (escenari moderat d’emissions). 
 
Per l’àmbit del municipi aquestes projeccions són:  
 
  2040 2070 2100 
 Paràmetres  1997-2013 Variació  Variació  Variació  
Temperatura mitjana (ºC) 17,0 +0,7 +0,8 +1,4 +2,0 +2,5 +3,5 
Precipitació mitjana (mm) 517 -6,5 -1,7 -5,3 -3,0 -14,3 -9,5 
Humitat rel. mitj.  (%) 70 +0,5 +0,7 +0,2 +0,7 -0,1 0,0 
Velocitat vent mitj. (m/s) 2 -2,2 -2,1 -3,3 -2,1 -4,9 -4,0 
Temperatura màxima (ºC) 20,7 +0,9 +1 +1,5 +2,2 +2,7 +3,9 
Temperatura mínima (ºC) 12,9 +0,2 +0,5 +1,2 +1,6 +2,3 +3,3 
 
Cap a finals de segle l’augment de la temperatura mitjana s’aproparia als 
5ºC (segons el model A2). Per estacions de l’any, l’increment de 
temperatura més elevat es dóna a l’estiu, especialment a partir de la 
segona meitat del segle. A banda dels valors mitjans, cal esperar un gran 
augment de la freqüència dels mesos molt càlids i una disminució molt 
gran de l’ocurrència dels mesos més freds. 
 
Per estacions de l’any, a l’hivern es preveu un increment en el règim de 
pluges, mentre que l’estiu és l’època de l’any on s’esperen reduccions més 
importants de precipitació. Globalment no s’esperen variacions molt 
importants en la precipitació mitjana anuals, però si cal esperar un 
augment dels períodes secs i un augment apreciable de la probabilitat 
d’ocurrència de mesos excepcionalment plujosos, augmentant la 
freqüència dels episodis amb precipitacions molt abundants (>100mm en 
24h).  
 
Cal destacar que el centre i sud del litoral català (on hi ha Canet de Mar) 
la reducció de la precipitació anual mitjana serà menys important, que 
d’altres punts de la geografia catalana. 
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Gràfic: Variació de la temperatura a 2 m (en ºC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Projecció de la temperatura mitjana a 2 metres. Període 2011-2100 
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Gràfic: Variació de la precipitació (en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Projecció de la precipitació. Període 2011-2100 

L’evolució temporal projectada de les anomalies mitjanes anuals d’humitat 
relativa de l’aire no presenta una tendència marcada, a banda d’una 
menor variabilitat anual. Així mateix, a mesura que avanci aquest segle, 
la freqüència de mesos amb valors d’humitat mitjana per sota del valor 
mitjà del període de referència (1971-2000) augmentarà 
considerablement. 
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Gràfic: Variació en humitat relativa (en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Projecció de la humitat relativa. Període 2011-2100 

L’evolució temporal projectada de les anomalies mitjanes anuals de 
velocitat del vent a 10 metres per al Litoral i Prelitoral mostra una 
tendència a disminuir la velocitat mitjana anual (amb unes reduccions de 
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l’ordre del 10% de la velocitat mitjana del vent a finals d’aquest segle) i a 
augmentar el seu rang de variabilitat anual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic: Variació en la velocitat mitjana del vent (en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Projecció de la velocitat mitjana del vent. Període 2011-2100 

En resum les dades climàtiques projectades pel municipi de Canet de Mar, 
pels paràmetres analitzats són: 
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Paràmetres 2013 2040 2070 2100 
Tª mit ºC 16,3       
Tª mitj augment mínim 16,3 17,7 18,4 19,5 
Tª mitj augment màxim 16,3 17,8 19,0 20,5 
Prec. mm 593       
Prec. mit. Variació 1 593 510,2 511,4 502,4 
Prec. mit. Variació 2 593 515,0 513,7 507,2 
HR (%) 69       
HR. mit. augment mínim 69 71 70,5 70,2 
HR. mit. augment màxim 69 71 71,0 70,3 
V V (m/s) 2,4       
V V. mit. Variació 1 2,4 0,3 -0,8 -2,4 
V V. mit. Variació 2 2,4 0,4 0,4 -1,5 
Tmàx ºC 20,4       
Tª màx augment mínim 20,4 21,6 22,2 23,4 
Tª màx augment màxim 20,4 21,7 22,9 24,6 
Tmín ºC 12,7       
Tª mín augment mínim 12,7 13,1 14,1 15,2 
Tª mín augment màxim 12,7 13,4 14,5 16,2 
 
Taula: Projecció climàtica de Canet de Mar 
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8. ÀMBITS DE PLANIFICACIÓ 
 
Tot seguit s’estableixen les àrees de planificació on el municipi pot actuar 
per tal per tal de fer més efectiu el pla local d’adaptació. Aquestes àrees 
són les que l’ajuntament pot gestionar, planificar o establir polítiques. 
Aquestes àrees s’han escollit en funció de les competències municipals 
d’acord amb LRBRL 7/1985 i l’Estatut d’Autonomia i on l’ajuntament pot 
decidir acords, accions i actuacions necessàries i aplicar-les, d’acord amb 
les matèries i els temes que les lleis permetin.  
 

Competències 
municipals 

Àrees municipals 
implicades 

Actuacions adaptació 
canvi climàtic 

Seguretat de l’espai 
públic (parcs, carrers, 
zones esportives 
municipals, llocs de 
convivència, etc.) 

Protecció Civil 
Seguretat Ciutadana 
Urbanisme 
Obres i Serveis 

Garantir la seguretat de 
l’espai públic i dels seus usos 
davant els efectes del canvi 
climàtic, millorant el disseny, 
establint usos permesos, la 
gestió d’esdeveniments 
socials, etc.  

Regulació del trànsit de 
vehicles i de persones a 
les carreteres municipals. 

Protecció Civil 
Seguretat Ciutadana 

Preveure els efectes del 
canvi climàtic sobre la 
mobilitat i la generació de 
possibles incidències 
establint protocols d’actuació 
i actuacions per restablir-la  

La protecció de la 
ciutadania exercitant tot 
tipus d’actuacions. 

Protecció civil  
Seguretat ciutadana 

Prevenció i extinció 
d’incendis 
Prevenció risc d’inundacions 
Prevenció risc sísmic 
Resolució d’incidències per 
contaminació marina 
Prevenció i extinció per 
incidents en el transport de 
mercaderies perilloses 

Planificació urbanística 
(ordenació del territori, 
classificació i qualificació 
del sòl, desenvolupament 
de planejament derivat, 
règim d’infraccions 
urbanístiques) 

Urbanisme 

Planificació del territori 
considerant l’adaptació als 
efectes del canvi climàtic 
(definició de zones urbanes 
en àmbits no sotmesos a 
riscos ambientals, 
establiment de normativa 
atenent als impactes del 
canvi climàtic i a la seva 
minimització, etc.) 

Promoció de la 
construcció i d’accés a 
l’habitatge 

Urbanisme 

Definició de criteris en els 
habitatges de nova 
construcció i de reforma per 
tal de facilitar la incorporació 
de renovables i minimitzar 
els consums d’energia, 
condicions de confort en 
base a les previsions 
tèrmiques futures.  
Promoció de la construcció 
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Competències 
municipals 

Àrees municipals 
implicades 

Actuacions adaptació 
canvi climàtic 

d’habitatges de protecció 
social i facilitar l’accés a la 
gent jove (establiment 
d’ajuts.  

Conservació, construcció 
i gestió de parcs i jardins 
municipals 

Medi Ambient 
Obres i serveis 

Criteris d’ús racional de 
l’aigua, tipus de vegetació, 
afavoriment d’espècies que 
generin ombres i millorin el 
confort de la ciutadania, etc. 

Millora, manteniment i 
conservació de ferms de 
carreteres i camins rurals 
municipals. 

Urbanisme 
Obres i serveis 

Garantir l’accés a les zones 
rurals en casos d’incidències 
meteorològiques. 

Conservació i millora del 
patrimoni històrico-
artísitic  

Urbanisme Garantir el bon estat del 
patrimoni històrico-artísitic 
com a actiu turístic  

Protecció i conservació 
del medi ambient 

Medi Ambient 
Urbanisme 

Garantir el bon estat de 
conservació dels ecosistemes 
naturals en front els efectes 
del canvi climàtic mitjançant 
el forment d’estudis dels 
efectes, la caracterització 
dels sistemes naturals, la 
coordinació amb propietaris 
privats i altres 
administracions, redacció de 
plans de gestió, etc.) 

Promoció i foment de 
l’activitat econòmica local 
(comerç, turisme, etc.) 

Promoció Econòmica, 
Comerç, Consum i 
Turisme 
Cultura 
Festes 

Preveure i adaptar-se als 
efectes del canvi climàtic 
sobre l’economia local i els 
actius turístics del municipi 
Promoure les potencialitats 
turístiques (cultura, oci, etc.) 
i comercials del municipi 

Atenció ciutadana  
Comunicació i gestió 
de l’informació 

Atendre la ciutadania per tot 
allò que sigui necessari 

Salubritat pública 
Sanitat 
Obres i Serveis 
Medi Ambient 

Manteniment de carrers nets 
Neteja i prevenció 
d’abocadors incontrolats  
Gestió de residus en totes les 
seves fases (recollida i 
proposta de canvis d’horaris i 
freqüència, zones adequades 
per a la instal·lació d’àrees 
d’aportació, tractament, etc.) 
Programes de salubritat en 
instal·lacions públiques 
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Competències 
municipals 

Àrees municipals 
implicades 

Actuacions adaptació 
canvi climàtic 

Participació i coordinació 
amb l’administració 
autonòmica en la millora 
de l’atenció primària de 
la salut i facilitar la 
construcció de centres 
d’atenció primària. 

Benestar social 
Joventut 
Atenció Primària 

Millora de la coordinació 
amb altres 
administracions i de la 
resposta per part dels 
serveis municipals per 
garantir una correcta 
atenció en temes de salut 
a la població en general i 
especialment al sector 
socials més vulnerables  

Reinserció social  Benestar social 

Prestar ajuda social i 
promoure la reinserció a la 
societat de les persones 
que pateixen problemes 
Prevenir els efectes sobre 
la salut dels sectors 
socials més vulnerables i 
d’atenció als nouvinguts 
en casos de malalties 
infeccioses   

Garantir el 
subministrament d’aigua 
potable i conservar-ne la 
seva qualitat  

Sanitat 
Medi Ambient 
Obres i Serveis 

Garantir la qualitat de la 
infraestructura d’abastament 
d’aigua potable 
Garantir la qualitat de l’aigua 
pel consum i seu 
subministrament 
Millorar l’eficiència de la 
xarxa de subministrament 
d’aigua per evitar pèrdues 
Millorar l’eficiència del 
consum d’aigua 

Garantir la instal·lació 
d’enllumenat i conservar 
la seves funcions. 

Obres i serveis 
Medi Ambient 
Seguretat ciutadana 

Millorar l’estalvi i l’eficiència 
energètica de l’enllumenat 
públic.  
Garantir la conservació de la 
infraestructura de 
l’enllumenat públic. 

Serveis de neteja viària 
Medi Ambient 
Obres i serveis 

Millorar l’eficiència de l’ús de 
l’aigua de neteja de carrers  
Manteniment de carrers nets 
per  minimitzar potencials 
inundacions. 
Garantir en bones condicions 
de salubritat la xarxa de 
carrers del municipi 
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Competències 
municipals 

Àrees municipals 
implicades 

Actuacions adaptació 
canvi climàtic 

Transport públic 
Urbanisme 
Medi Ambient 

Manteniment de la qualitat 
del servei públic 
Adaptabilitat als efectes del 
canvi climàtic del servei de 
transport públic 
Minimitzar les interrupcions 
del servei públic en cas 
d’inclemències climàtiques 
extremes 

Aigües residuals i xarxa 
de clavegueram 

Obres i serveis 
Sanitat 

Eficiència en el tractament 
de les aigües residuals 
Manteniment i conservació  
de la xarxa de 
clavegueram  
Estesa de les xarxa 
separativa  
Garantir el correcte 
dimensionat de la xarxa 
de clavegueram  
Adequació de la xarxa de 
clavegueram als efectes 
del canvi climàtic  
Evitar pèrdues que afectin 
aqüífers o aigües de 
superfície o de bany.  

Ensenyament, educació i 
sensibilització  

Educació i infància 
Joventut  

Incorporar l’educació i la 
sensibilització en relació al 
canvi climàtic i als seus 
efectes, per garantir una 
major adaptabilitat i 
conscienciaó social. 
Participació en la 
programació de 
l’ensenyament i la 
cooperació amb 
l’administració educativa en 
la creació, construcció, gestió 
i manteniment dels centres 
docents 

 
Així mateix, cal també contemplar altres efectes provocats pel canvi 
climàtic sobre determinades infraestructures i sectors del municipi que no 
depenen de la gestió que pugui realitzar el propi ajuntament, tot i que els 
seus efectes seran sobre la població local. En aquest sentit doncs les 
actuacions aniran encaminades a l’establiment de protocols de coordinació 
i comunicació amb les altres administracions competents. Aquestes són:  
 
a) Infraestructura ferroviària. Aquest es veu afectada en casos de pluges 

extremes per continus talls en el seu servei i per veure’s afectada per 
un augment del nivell del mar,  car que transcorre entre la platja i la 
zona urbana. Segons el planejament territorial però, es preveu 
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desplaçar la línia cap a l’interior i de manera soterrada. Així mateix, cal 
esmentar que la pujada del nivell del mar encara que es preveu que no 
sigui molt acusat dins l’àmbit del municipi, si que en d’altres indrets 
per on aquesta transcorre es pot veure clarament afectada de manera 
que Canet de Mar perdrà millors condicions de comunicació. 

 
b) Infraestructures d’energia elèctrica. La xarxa de subministrament 

elèctric, en casos de climatologia extrema sovint es veu afectada per 
talls en el subministrament de llum a les llars. Aquest fet implica que 
des de l’ajuntament caldria informar a les companyies elèctriques 
sobre els efectes del canvi climàtic a la seva xarxa (especialment de la 
intensificació de tempestes amb un augment de la freqüència i 
intensitat de pluges) per tal que puguin adequar-les com també 
garantir, si és el cas, les compensacions necessàries tant pel mateix 
ajuntament com per la població, revisant i assessorant en la 
contractació de pòlisses d'assegurances contractades, etc. 

 
c) Infraestructures viàries d’àmbit comarcal i nacional. La xarxa viària 

bàsica d’àmbit comarcal s’estructura a partir de la C-32, de titularitat 
autonòmica i la N-II, de titularitat nacional. En casos climatològics 
extrems la N-II, sovint, pateix talls de circulació per inundacions. En 
aquest sentit caldria establir un protocol per fer front a un augment 
d’aquesta situació i de l’altra instar al Ministerio de Fomento la millora 
d’aquesta infraestructura per garantir la seva adaptabilitat      

 
d) Xarxa hidrogràfica. La xarxa de rials que travessa el nucli urbà es troba 

actualment soterrada, excepte el rial dels Lledoners i del Sant Crist. En 
aquest sentit, caldria avaluar actualment la infraestructura de 
soterrament per determinar si aquesta pot arribar a desguassar en el 
futur un major volum d’aigua. En cas que s’haguessin d’aplicar millores 
caldria instar a l’Agència Catalana de l’Aigua sobre aquesta 
problemàtica.         

 
e) Aigües litorals i ambient marí. Per tal de mitigar els impactes sobre els 

ecosistemes marins i la qualitat de l’aigua es proposa instar un 
protocol de seguiment amb el MAGRAMA, complementari a l’actual 
anàlisi de la qualitat de les aigües que realitza l’ACA, sobre la qualitat 
dels ecosistemes marins i l’establiment de mesures de conservació, 
amb convenis o altres instruments de cooperació.       

 
f) Projectes urbanístics d’àmbit supramunicipal i/o d’espais de propietat 

pública per part d’altres administracions (zones de domi marítimo-
terrestre, domini públic hidràulic, etc.). Instar al Ministerio de Fomento 
i al Departament de Territori i Sostenibilitat sobre aquells projectes que 
afectin el municipi dels afectes del canvi climàtic i de l’establiment de 
possibles actuacions d’adaptabilitat. Aquest aspecte afecta al projecte 
de “Recuperació mediambiental de la Platja de Cavaió”, al projecte 
“Parc de Mar” i al projecte de “Eliminación y substitución del camino no 
autorizado en la playa del Sant Crist”, els quals afecten zones 
susceptibles al efectes del canvi climàtic. 
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9. IMPACTES I VULNERABILITATS 
 
Tot seguit es realitza l’avaluació dels riscos i vulnerabilitats, segons la 
metodologia establerta al document: METODOLOGIA PER A REDACTAR 
PLANS LOCALS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC. Diputació de 
Barcelona, gener de 2015. La vulnerabilitat (V) de cada impacte depèn 
de:  
 
- Sensibilitat  (S). Ve determinat segons el grau en què un sistema o 
sector és afectat, ja sigui adversa o beneficiosa, per estímuls relacionats 
amb el clima 
 
- Exposició a l’impacte  (E). Ve determinat per a la presència de persones, 
mitjans de subsistència, béns i serveis ambientals, infraestructures, i 
d’actius econòmics, socials o culturals que poden veure’s afectats 
negativament pels impactes del canvi climàtic 
 
- Capacitat d’adaptació (C). És establert en base als plans existents i 
accions implementades d’altres plans, com també pels recursos 
disponibles per l’Ajuntament. 
 
De cada impacte s’ha establert la vulnerabilitat o grau d’exposició (V) 
segons estableix la guia metodològica “METODOLOGIA PER A REDACTAR 
PLANS LOCALS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC (PLACC), juny de 2014, 
redactat per a la Diputació de Barcelona i utilitzany la següent formula:     
 
V = (E+(3-C)) x S 

 
Així si V és inferior a 3 s’ha assignat una vulnerabilitat Baixa. Si està 
entre 4 i 7 (ambdós inclosos) la vulnerabilitat serà Mitja i si és superior a 
8 serà Alta.  
 
 

Risc 
Sensibilitat 

(s) 
Exposició 

(E) 

Capacitat 
d’adaptació 

(C) 

Vulnerabilitat 
(V) 

Augment efecte 
illa de calor 

1 1 2 Baix (2) 

Major risc 
d’incendis 
forestals 

2 3 2 Alt (8) 

Canvis patró 
demanda 
energètica 

2 3 2 Alt (8) 

Augment  
mortalitat 
/morbiditat 
associada a la 
calor 

2 3 2 Mig (8) 
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Risc 
Sensibilitat 

(s) 
Exposició 

(E) 

Capacitat 
d’adaptació 

(C) 

Vulnerabilitat 
(V) 

Canvis zones 
cultivables 

1 1 2 Baix (2) 

Aparició de 
noves malalties 

1 2 1 Mig (4) 

Augment  
al·lèrgies 

2 1 2 Mig (4) 

Augment  zones 
vulnerables  
d’interès per a la 
conservació 

1 2 1 Mig (4) 

Augment 
plagues 
ecosistemes 
marins 

2 2 1 Alt (8) 

Canvis patró  
demanda 
turística 

2 3 3 Mig (6) 

Pèrdua atractiu 
turístic 2 3 3 Mig (6) 

Canvis en les 
espècies 1 2 2 Baix (3) 

Canvis patrons 
pol·linització 1 2 1 Mig (4) 

Efectes 
infraestructures 2 3 1 Alt (10) 

Desaparició 
platges i dunes 2 1 2 Mig (4) 

Major intrusió 
salina aqüífers 
costaners 

2 2 3 Mig (4) 

Augment  
sequeres 2 3 2 Alt (8) 

Augment 
desertització o 
aridesa 

1 1 1 Baix (3) 

Major 
vulnerabilitat  
verd urbà 

2 2 2 Mig (6) 

Vulnerabilitat 
espècies 
forestals per 
malalties i 
plagues 

2 2 1 Alt (8) 
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Risc 
Sensibilitat 

(s) 
Exposició 

(E) 

Capacitat 
d’adaptació 

(C) 

Vulnerabilitat 
(V) 

Augment risc 
inundacions 2 3 2 Alt (8) 

Augment risc de 
riuades 2 3 1 Alt (10) 

Major intensitat 
de les 
tempestes 

2 2 1 Alt (8) 

 
Segons l’índex de vulnerabilitat obtingut per a cada un dels impactes 
podem establir que l’index de vulnerabilitat total del municipi en una 
escala de 0 a 20 és de 5,5.  
 
Categories d’impacte Nombre d’impactes Percentatge 
Impactes alts 10 34 
Impactes mitjos 9 31 
Impactes baixos 10 34 
Taula: nombre d’impactes segons índex de vulnerabilitat 
Font. Elaboració pròpia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Classificació dels impactes segons índex de vulnerabilitat 
Font: Elaboració pròpia 
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10. DIAGNOSI I IDENTIFICACIÓ 
D’ACCIONS 
 
Tot seguit es realitza una diagnosi  de la situació, valorant aquells 
impactes sobre els que cal aplicar major esforços i considerant les 
competències municipals i la capacitat d’acció per part de l’Ajuntament per 
fer-hi front.  
 
10.1. Classificació dels impactes segons grau de 
vulnerabilitat 
 
• Impactes amb un índex de vulnerabilitat alt 
 

Impactes potencials Total 
Canvis en els patrons de demanda energètica 8 
Major intensitat de les tempestes 8 
Major risc d'incendi 8 
Augment del risc d'inundacions 8 
Augment de les sequeres (durada, freqüència i intensitat) 8 
Augment del risc de riuades 10 
Vulnerabilitat de les espècies forestals a malalties i plagues 8 
Augment de plagues a l’ambient marí 8 
Efectes en infraestructures 10 
Augment de la mortalitat/morbilitat associada a la calor 8 
 
• Impactes amb un índex de vulnerabilitat mig 
 

Impactes potencials Total 
Aparició de noves malalties 4 
Canvis en el patró de demanda turística 6 
Canvis en els patrons de pol·linització  4 
Desaparició de platges i dunes 4 
Major intrusió salina en aqüífers costaners 4 
Major vulnerabilitat del verd urbà 6 
Pèrdua atractiu turístic  6 
Augment de zones vulnerables (p.ex Posidonia) 4 
Augment de les al·lèrgies 4 
 
• Impactes amb un índex de vulnerabilitat baix 
 

Impactes potencials Total 
Canvis en les espècies urbanes 3 
Canvis en les zones cultivables 2 
Augment de l'efecte illa de calor  2 
Augment de desertització o aridesa 3 
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10.2. Caracterització dels impactes segons grau de 
vulnerabilitat alt 
 
• Canvis en els patrons de demanda energètica 
 
Les previsions d’increment de les temperatures porten directament un 
canvi en les pautes de consum d’energia, ja que implicarà un augment de 
la demanda de climatització freda (elèctrica) a l’estiu, mentre que a 
l’hivern el període d’ús de la calefacció (combustibles) serà més breu. 
 
Per tant, les puntes de consum energètic (per demanda de l’energia 
elèctrica) es concentraran a l’estiu en detriment de l’hivern. A Canet de 
Mar, durant el període estival cal tenir en compte l’increment de població 
corresponent al turisme i que afectarà notablement l’augment del consum 
elèctric durant aquest període. Actualment, el 73% del consum correspon 
a consum elèctric, essent la principal font energètica, si es deixa de banda 
el consum de combustibles líquids (vinculats fonamentalment a la 
mobilitat). 
 
Actualment, el 73% del consum correspon a consum elèctric, essent la 
principal font energètica consumida, si es deixa de banda el consum de 
combustibles líquids (vinculats fonamentalment a la mobilitat). 
 
Al maig de 2010 el municipi va aprovar el Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible (PAES), el qual s’han anat implantant diverses actuacions que 
aquest establia. 
 
Tanmateix des de l’Àrea de Medi Ambient per fer front als canvis ens els 
patrons de la demanada energètica, caldria continuar amb l’aplicació 
d’aquest instrument i especialment amb aquelles accions que afavoreixen 
l’adaptació i mitigació del canvi climàtic. Actualment, de les 55 actuacions, 
24 actuacions encara no s’han iniciat. En aquest cas caldria prioritzar, dins 
les no iniciades aquelles que tenen una relació directe en la millora de la 
climàtització dels edificis i en l’estalvi energètic. Aquestes actuacions no 
només han d’aplicar-se en els equipaments municipals si no que també cal 
la seva aplicació a la resta de la superfície construïda del municipi.  
 
En aquest sentit, l’àrea d’urbanisme adquireix un rol important a l’hora de 
fer front a aquests canvis de demanda energètica incentivant l’eficiència 
energètica en les edificacions (tant en reformes  com en la construcció de 
nous d’habitatges), com també en la redacció d’ordenances.  
 
Finalment, cal considerar que la redacció del nou POUM també adopta un 
paper important a l’hora d’implantar actuacions d’estalvi energètic 
preveient la instal·lació de noves fonts de generació d’energia més 
sostenibles i regulant l’aplicació de mesures d’estalvi. En aquest sentit cal 
destacar que el nou POUM preveu un total 1.760 habitatges nous que 
suposa un consum de 231.907,96 MWh, és a dir, un increment de 
55.088,00 MWh, sobre el consum total actual de 176.819,96 MWh. Pel 
sector domèstic el consum total previst serà de 89.556,36 MWh, que 
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suposa un increment de 16.614,4 MWh, sobre el consum d’energia total 
actual (72.941,96 MWh).  
 
• Major intensitat de les tempestes 
 
Una major intensitat i freqüència d’episodis de tempesta comporta efectes 
sobre el mobiliari urbà (especialment aquell amb una instal·lació de 
caràcter temporal) i també efectes sobre els vessants per escolament de 
l’aigua alguns sectors de la trama urbana i les infraestructures de 
transport i energètiques.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Mapa de relleu generat a partir de MDT i xarxa hidrogràfica i mapa de pendents 
Font: Estudi de riscos geològics de Canet de Mar. Institut Geològic de Catalunya (2012)  

 
Segons l’Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a Canet de Mar i 
el mapa de risc d’esllavissades (RiskCat), la major part de vessants són 
urbanitzats i ocupats per edificacions i el terreny natural ha quedat 
totalment emmascarat. Existeixen varis talussos on s’hi assigna una 
perillositat baixa o molt baixa ja que tenen una activitat mitjana de molt 
baixa intensitat. Aquests són:  
  
- el talús excavat per a la urbanització dels carrers a la ronda del Doctor 

Anglès;  
- el sector urbà del Sector Castell de Santa Florentina; 
- i el sector del polígon industrial de Can Misser. 
 
El talús que presenta un risc significatiu és el la Torre del Moro. En general 
presenta molta verticalitat i té un perfil molt irregular. A la base hi ha un 
petit terreny amb les instal·lacions d’una petanca i a la capçalera 
s’observa el mur de l’avinguda de Castellmar. Aquest tram de talús es 
troba molt cobert per abundant vegetació i no s’observen inestabilitats 
(veure apartat 2.3.3). 
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A l’hora d’avaluar la perillositat del talús s’estableix que els trams 2, 3 i 4 
presenten evidencies de despreniments i esllavissades de mitjana o baixa 
magnitud amb un activitat alta o mitjana i se’ls hi assigna una perillositat 
mitjana. Els trams dels extrems, 1 i 5, presenten fenòmens de baixa 
magnitud i freqüència baixa. Per tant se’ls hi assigna una perillositat 
baixa. 
 
L’alçada i la longitud dels trams més inestables dificulta la seva actuació 
no obstant i amb la finalitat de minimitzar la perillositat enfront la caiguda 
de material, el mateix estudi recomana revisar la col·locació de les malles 
de triple torsió existents per assegurar-ne la seva correcte col·locació així 
com realitzar-ne un manteniment periòdic. També recomana col·locar 
malla d’aquest tipus en el tram 3, pel darrera i als costats del bloc de 
pisos. Com a mesura prioritària estableix que cal reparar o substituir bona 
part del mur d’obra que es troba sobre el talús del tram 2. 
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Amb caràcter general al llarg de tot el talús i en tots els seus trams, es 
recomana deixar un resguard d’ocupació tant a la base del talús com a la 
coronació condicionat a la presència o no de mesures de protecció i 
correcció contra despreniments. Igualment, qualsevol intervenció que 
modifiqui el perfil del talús, l’estudi proposa que haurà de comptar amb un 
anàlisi de la possible afectació sobre la seva estabilitat. 
 
L’alçada i la longitud dels trams més inestables dificulta la seva actuació 
no obstant i amb la finalitat de minimitzar la perillositat enfront la caiguda 
de material, es recomana revisar la col·locació de les malles de triple 
torsió existents per assegurar-ne la seva correcte col·locació així com 
realitzar-ne un manteniment periòdic. També recomana col·locar malla 
d’aquest tipus en el tram 3, pel darrera i als costats del bloc de pisos. 
Com a mesura prioritària estableix que cal reparar o substituir bona part 
del mur d’obra que es troba sobre el talús del tram 2. 
 
Amb caràcter general i independentment de la perillositat natural, caldrà 
tenir en compte les següents recomanacions, que caldrà incorporar al nou 
POUM: 
 
- És necessari la realització d’un estudi geotècnic per a cada nova 
construcció, d’acord amb les directrius actuals del “Código Técnico de la 
Edificación” (CTE). 
 
- Prendre les mesures adequades durant o posteriorment a l’execució 
d’excavacions o talussos antròpics per evitar el desenvolupament 
d’inestabilitats. 
 
- Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Es recomana deixar 
una distància prudencial entre l’escarpament i la base de les edificacions, 
ja que es poden veure afectades pel progressiu desenvolupament 
d’inestabilitzacions. 
 
- Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics 
preexistents. Usualment, no solen ser aptes per a fonamentar estructures, 
i es poden generar assentaments diferencials importants en ser sotmesos 
a càrregues. 
 
Respecte a la trama urbana, una major intensitat de tempestes també pot 
provocar danys en l’edificació (p.e. malmesa de cobertes), però també 
sobre el verd urbà (p.e. caiguda d’arbres), el mobiliari urbà, la 
infraestructura turística, especialment aquella de tipus temporal per ésser  
més fràgil (guinguetes, tendals, etc.) i la infraestructura energètica (talls 
de llums, de la xarxa de telecomunicacions, etc.) i de mobilitat (talls 
temporals de carreteres, de la xarxa del ferrocarril, etc.) comportant 
problemes de mobilitat.  
 
L’establiment de totes les mesures per minimitzar els efectes d’una major 
freqüència i intensitat de les tempestes dependrà en gran mesura de 
l’àrea d’Urbanisme, tot i que les àrees de Medi Ambient i Seguretat 
ciutadana també hi són implicades.  
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• Major risc d'incendi 
 
Degut a l’elevat risc d’incendis actual, Canet de Mar disposa d’un Pla de 
prevenció d’incendis forestals i és un dels municipis obligats a elaborar el 
Pla d'Actuació Municipal (PAM) per incendis, del qual ja fa anys que 
disposa, tot i que caldria actualitzar. De fet el municipi es troba classificat 
com a municipi d’alt risc d’incendi. 
 
El límit dels perímetres de protecció prioritària per a la planificació de la 
prevenció d'incendis forestals cobreix pràcticament el 50% de la superfície 
del municipi, corresponent a la zona septentrional del terme municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Mapa de risc d’incendi forestal i de zones forestals arbrades del municipi  

 
Davant d’aquest risc, l’ajuntament col·labora i desenvolupa quatre 
actuacions relacionades amb la prevenció, essent el Pla de Prevenció 
municipal d’Incendis forestals (PPI) i el Pla de Vigilància Complementària 
els més rellevants. 
 
De l’històric de dades de superfície cremada (segons dades del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) 
s’han detectat petits incendis dins del terme.  
 
Tot i que a Canet no hi ha cap Parc de Bombers sí que forma part d’una 
ADF. Aquesta és l’ADF de Vallalta i agrupa els municipis de Canet de Mar, 
Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta i Sant Iscle de Vallalta.  
 
Tampoc es disposa de cap punt d’aigua de la xarxa bàsica –el punt més 
proper és a Sant Iscle de Vallalta– però en qualsevol cas, sí que disposa 
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d’una xarxa de basses privades, hidrants i dipòsits d’aigua localitzats en 
diferents punts del terme municipal. 
 
Per a l’anàlisi del risc, es disposa del Mapa de perill bàsic d'incendi forestal 
(Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural). Es tracta d’un mapa estàtic que estima una zonificació del 
territori segons la freqüència i la intensitat en que s’hi pot donar perill 
d'incendi, i que integra el perill d'ignició (o inflamabilitat) i de propagació 
(o combustibilitat). La classificació que mostra aquest mapa correspon a 
risc alt, a la zona nord el terme municipal i determinats espais lliures 
sense edificar i amb una important densitat d’arbres de la zona urbana 
(veure figura anterior). 
 
L’ajuntament col·labora i desenvolupa 4 actuacions relacionades amb la 
prevenció:  
 
1. Desenvolupa el Pla de prevenció d’incendis forestal (arrenjament i 
adequació de camins forestals i la senyalització d’hidrants) 
 
2.  Desenvolupa el Pla de Vigilància Complementaria, coordinat per la 
Diputació de Barcelona i l’ADF, col·laborant amb la cessió de material 
tècnic per l’extinció i amb personal durant la campanya d’estiu 
 
3. Gestiona les comunicacions sobre les cremes controlades per part de 
propietaris durant el període que aquestes són permeses 
 
4. Participa i promou activitats d’informació i educació ambiental 
relacionades amb la prevenció d’incendis 
 
A més, l’ajuntament també disposa d’una Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil la qual es troba en coordinació amb el cos de Policia Local 
(cos responsables de la seguretat i la protecció civil) i s’encarrega de tot 
allò relacionat amb la prevenció d’incendis forestals al municipi (des de 
recomanacions a la població en cas d’incendi fins a l’establiment de 
mesures de prevenció i de manteniment de la infraestructura existent). 
Aquesta forma part de l’ADF, encarregada del desenvolupament de 
tasques orientades a la prevenció d’incendis forestals i, en cas d’incendi, 
de donar suport als bombers. També vetlla pel bon estat de la xarxa de 
basses privades, hidrants i dipòsits d’aigua localitzats en diferents punts 
del terme municipal.  
 
Tot i que el municipi disposa de Pla de Prevenció d’Incendis municipal 
actualment aquest s’ha d’actualitzar, aspecte que en el moment de 
redactar el present Pla s’estava portant a terme.  
 
Cal també esmentar que el municipi també fa els requeriments pertinents 
als propietaris privats amb finques lliures d’edificació i amb un 
recobriment de vegetació arbrada i/o arbustiva dins la trama urbana per 
tal de que es mantinguin en bon estat i el risc d’incendi sigui baix.  
 
Finalment, les actuacions que es poden portar a terme en relació a mitigar 
la vulnerabilitat d’aquest risc corresponent a l’àrea de Medi Ambient, tot i 



PLA LOCAL D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÁTIC C DE CANET DE MAR 

 95

que la coordinació en temes de seguretat a les persones recau sobre l’àrea 
de Seguretat Ciutadana i especialment sobre el cos de Voluntaris de 
Protecció Civil i la Policia Local. 
 
• Augment del risc d'inundacions 
 
Hidrològicament, el municipi està constituït per un conjunt de conques 
d’àrea relativament reduïda, amb un fort pendent en un tram molt curt, a 
causa de la proximitat de la Serralada Litoral a la línia de costa. L’espai 
ocupat per les rieres sovint no es troba clarament definit car que la 
majoria d’aquestes són cursos temporers que porten aigua només en 
èpoques de pluges fortes (primavera i tardor) i a més, la intensitat dels 
seus cabals i amplada pot variar molt d’un any a l’altre. Aquest fet ha 
comportat que sovint s’hagin menystingut i que s’hagi acabant envaint 
l’espai de ribera. 
 
L’amplada està limitada perquè la llera es troba sovint canalitzada en la 
majoria del recorregut amb murs, motes, esculleres, canals i soterraments 
per evitar que l’aigua de les avingudes s’escampi pels terrenys de la plana 
al·luvial i especialment per aquells de tipologia urbana. Aquesta mena 
d’actuacions però accelera la velocitat del flux d’aigua i altera el cicle del 
transport dels sediments augmentant el risc de forts desbordaments en 
els trams més baixos. Es caracteritzen per tant per la intermitència del 
seu cabal i per crescudes de curta durada i a vegades d’alta energia (flash 
floods). 
 
En cas d’un augment del règim de pluges torrencials caldrà garantir que 
els sistemes de clavegueram, canalització i soterrament estiguin nets per 
permetre el flux d’aigua que puguin assumir. El creixement urbà, actua 
com a impermeabilització del sòl i agreuja el risc d’avingudes. Tot i això, 
el soterrament dins la trama urbana actualment impedeix la inundació 
dins la trama urbana però caldrà garantir en un futur que aquest pugui 
assumir tot el cabal en intensitat i freqüència major.  
 
Pel sector del nucli urbà de Canet de Mar hi creuen varis rials que circulen 
tots ells en direcció sud est. Les més significatives són: la riera Gavarra, 
de Can Figuerola, de Buscarons, dels Lledoners i del Sant Crist. 
 
Dins del nucli urbà de Caner de Mar s’identifiquen (INUNCAT) tres punts 
crítics que es classifiquen en funció del seu risc potencial. Aquests són: 
 
- Riera de Sant Domènech (DOCH01), Perill Alt: el afluents d’aquesta riera 
(riera Gavarra i Buscarons) i el curs principal (riera de Sant Domènech) 
circulen pels carrers principals de Canet. 
 
- Torrent Lledoners (LECH02), Perill Alt: Les aigües circulen pel damunt de 
la calçada d’un carrer. 
 
- Avinguda d’Anselm Clavé (ACCH03), Perill Mig: Les aigües circulen pel 
damunt d’un carrer. 
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Així mateix, dins el municipi hi ha 38 estructures hidràuliques de les quals 
11 corresponen a entrades o sortides de soterraments dels cursos fluvials, 
15 són culverts, 10 són ponts i 2 són viaductes. La major part dels rials 
presenten en algun punt del seu recorregut algun tipus d’actuació a la 
llera. Les obres hidràuliques presents són canalitzacions a cel obert, 
canalitzacions soterrades o sorrers. En general però s’estableix que el seu 
estat de conservació és adequat. 
 
Al rial de Vallmaria, la canalització comprèn en el tram des de la NII fins al 
pont del FFCC (130 m). Es tracta d’una canalització homogènia, amb 
trams formigonats i trams amb escullera. 
 
Els rials de Cal Mísser, Gavarra i Can Figuerola es troben en gairebé el seu 
recorregut canalitzats a cel obert o soterrats. El primer es troba canalitzat 
a cel obert, des del límit nord del polígon industrial fins a la 
desembocadura, on, ja s’anomena Gavarra. El de can Figuerola es troba 
canalitzat des d’aigües avall del Club de Tenis. És una canalització a cel 
obert amb un primer moment, seguit d’un petit soterrament i 
posteriorment una canalització fins el pas de sota la C32.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Tramificació dels cursos fluvials segons tipus de llera 
 
El rial de l’Aubó es troba canalitzada des del seu pas per sota la C32 fins a 
la sortida a mar, a la platja de Canet. A la intersecció amb el C/riera de 
Sant Domènech hi ha un canvi de secció del soterrament i comença el 
tram de la riera de Sant Domènech. El pas per sota la NII és una 
canalització a cel obert fins a la desembocadura. 
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El rial dels Lledoners, presenta un petit trams canalitzat a l’entorn de seu 
pas per la Rda Dr. Manresa. El final de la canalització desemboca al C/ rial 
dels Oms i a partir d’aquí circula pels carrers del nucli urbà fins a 
l’estructura de pas de la NII. 
 
El rial de Sant Crist es troba soterrat en un tram de 150 m per un tub de 
formigó de 1,2 m de diàmetre; i el rial dels Oms-rial de Can Segarres, 
presenta un tram també canalitzat a l’entorn de la seva confluència amb 
el C/ Fragata Paulita. 
 
Segons l’estudi d’inundabilitat les capacitats de les estructures 
hidràuliques són suficients, excepte el culvert de la Rda Dr. Manresa al 
rials dels Lledoners per un període de retorn de 500 anys i el pont de la 
NII sobre el rial de Vallmaria, per un període de retorn de 100 anys.   
 
Totes les canalitzacions analitzades en l’estudi d’inundabilitat del municipi 
presenten una capacitat suficient per al període de retorn de 500 anys. En 
el cas del soterrament del rial de Can Figuerola, el model indica un 
funcionament a pressió de l’obra hidràulica a la seva entrada i en algun 
punt intermig, per al període de retorn de 500 anys.  
 
Al rial de Vallmaria s’observen afectacions a l’entorn de la seva intersecció 
amb la N-II. L’estructura de pas d’aquesta carretera no presenta capacitat 
suficient per als períodes de retorn de 100 i 500 anys. Les zones afectades 
inclouen la carretera al llarg d’una desena de metres, al marge dret del 
rial, mur del càmping El Carlitos. Aigües avall de l’estructura hidràulica, 
s’observa una petita afectació a un edifici de la zona compresa entre el 
ferrocarril i la carretera N-II. En aquesta zona, les perillositats associades 
són de moderades a greus. 
 
Respecte al rial de Lledoners, el qual circula en superfície, principalment, 
pel C/de la riera de la Torre, C/del torrent de Lledoners, la plaça de 
Lledoners i C/rial dels Oms, les perillositats associades al període de 
retorn de 500 anys són bàsicament greus (degut principalment a la 
velocitat del flux d’aigua). Per al període de retorn de 500 anys, 
s’observen afectacions a l’entorn de l’estructura de pas de la ronda del 
doctor Manresa, degut a la falta de capacitat d’aquesta obra de pas per el 
període de retorn esmentat. La perillositat associada és bàsicament greu. 
El flux d’aigua, per als tres períodes de retorn, també circula parcialment 
per algun dels carrers paral·lels al rial, com són el C/ de Sant Jaume i el 
C/ Bonaire. Tot i això els calats d’inundació són de l’ordre centimètric 
(ordre de magnitud a l’entorn del grau de precisió dels models hidràulics), 
per als períodes de retorn de 10 i 100 anys, podent ser absorbits per la 
xarxa de drenatge urbà. 
 
Cal remarcar que, per tal d’assegurar que les estructures no perdin 
capacitat, cal un manteniment periòdic per eliminar els dipòsits que es 
puguin anar sedimentat al llarg del temps i objectes que puguin anar 
obstruint-les. Aquest manteniment és extensible a tots els col·lectors del 
nucli urbà per tal d’assegurar que les capacitats es mantinguin en bones 
condicions i no suposin un problema en futures avingudes, així com en tot 
el traçat dels cursos fluvials. 
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Així mateix, també caldria revisar i actualitzar el Pla d’Emergència 
Municipal per inundabilitat. I pel que fa al cas concret de la riera dels 
Lledoners, i en cas que l’avaluació dels projectes ja executats de 
soterrament de rials sigui insuficient segons les previsions climàtiques, 
caldria avaluar la possibilitat d’implantar sistemes de regulació de cabals 
de les aigües pluvials. 
 
• Augment de les sequeres 
 
Els períodes de sequera hídrica extrema es tradueixen en restriccions 
d’aigua que afecten a tots els sectors. En el cas del consum domèstic 
aquesta afectació no suposa un efecte econòmic però si de qualitat de 
vida i salut. 
 
En aquests moments el consum d’aigua per a ús domèstic és de 597.539 
m3 i de les diferents fonts de subministrament municipals disponibles, el 
83,68% prové de l’ETAP de Palafolls. 
 
El consum d’aigua de la xarxa ha augmentat lleugerament en els darrers 
anys degut principalment a l’augment del nombre d’abonats a la xarxa. 
Entre 2005 i 2011, s’ha detectat un augment de 801 abonats, el que 
representa un increment del 12,38% respecte el 2005. Aquest augment 
es degut principalment al fort increment del consum d’aigua dels sectors 
industrial i municipal, ja que la reducció del consum que experimenten els 
sectors domèstic i agrícola no l’han pogut contrarestar, car que aquest ha 
estat moderat en el primer i molt acusat el segon. 
 
La demanda d’aigua del municipi té uns màxims que es corresponen amb 
els mesos de més calor (juny, juliol i agost) majoritàriament per les 
segones residències, la població estacional emergent i el reg de jardins i 
neteja de la via pública. 
 
Tenint en compte que els principals períodes de sequera es concentren al 
període estival i que mentre els recursos són escassos augmenta el 
consum, es poden preveure situacions problemàtiques en casos extrems. 
 
El consum d’aigua per a ús industrial és de 144.609 m3 i la seva evolució 
des de l’any 2005 ha estat la d’augmentar. La tendència global del 
consum d’aigua però és de disminuir car que el sector industrial del 
municipi ha anat perdent pes durant els darrers últims anys degut 
principalment a la crisi econòmica. Ara bé, tenint en compte que hi ha la 
previsió de desenvolupament del sector industrial de Can Mísser i que 
actualment aquesta zona industrial és troba amb un índex d’ocupació baix 
es preveu que l’afectació d’aquest impacte sigui important. 
 
Per tot resultarà clau el paper de l’àrea de Medi Ambient de l’ajuntament 
el qual caldrà continuar amb el desenvolupament de campanyes d’estalvi 
d’aigua respecte al consum domèstic, però també al sector municipal 
(equipaments, zones verdes, etc.) i especialment al sector industrial, on la 
reutilització i l’eficiència dels consum esdevindrà clau.   
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Pren també especial atenció l’augment del consum d’aigua associat a 
l’augment d’habitatges (1.760) previstos pel nou planejament urbanístic, 
com també de l’increment de noves zones verdes i d’equipaments.  Així 
considerant l’augment d’habitatges, de noves zones verdes i 
d’equipaments s’estima que l’increment de consum d’aigua serà de  
1.489,03 m³/dia. Per tant, considerant un consum actual de equival 
3.086,97 m³/dia s’estima que el consum futur amb el compliment de totes 
les previsions del POUM serà de 4.576,00 m³/dia. 
 
A aquest mateix consum cal també considerar el m3 de generació d’aigües 
residuals, que es preveu que sigui de 2766,51 m³/dia, és a dir, un 
increment de 789,29 m³/dia, sobre els 1.977,22 m³/dia actuals.  
 
• Augment del risc de riuades 
 
Al municipi la xarxa de clavegueram capta totes les aigües residuals del 
municipi, així com els baixants d’aigües pluvials de les cases antigues. 
 
Aquest es distribueix a través dels col·lectors principals que transcorren 
seguint el traçat de les tres rieres principals. Bona part de la trama urbana 
(les zones més antigues) disposen d’una xarxa d’aigües unitària que va a 
parar als col·lectors de les rieres. Les zones que són de nova urbanització 
consten d’una xarxa separativa on els col·lectors de pluvials connecten 
amb els calaixos principals de les rieres que es troben soterrades o bé, en 
cas contrari, surti a carrer per sota la vorera. Aquests col·lectors porten 
l’aigua recollida fins al col·lector interceptor que discorre per la línia 
paral·lela a la costa i porta l’aigua fins a la depuradora d’aigües residuals. 
 
La problemàtica principal que té la xarxa de clavegueram del municipi es 
troba en la connexió de la xarxa en baixa al col·lector interceptor que 
recull totes les aigües del poble, ja que aquest té una capacitat insuficient. 
Les connexions que entronquen des de la xarxa municipal són de 
diàmetres reduïts, tenint en compte que aigua amunt els col·lectors que hi 
circulen són de dimensions majors. 
 
Molta problemàtica de la xarxa va quedar resolta en realitzar les obres 
d’endegament de les rieres Buscarons i Gavarra, creant uns calaixos i 
col·lectors d’aigües pluvials amb molta capacitat. També es van realitzar 
els col·lectors de residuals a banda i banda dels calaixos i col·lectors, amb 
sobreeixidors des de diferents pous d’aigües residuals per descarregar els 
col·lectors cap als calaixos en períodes de pluges abundants. 
 
Actualment, els problemes es poden produir si la quantitat d’aigua 
precipitada en un curt període de temps és molt elevada (superació 
d’intensitats molts majors a les actuals en un període de temps 
relativament curt).  
 
Les zones inundables per avingudes o riuades es localitzen en els sectors 
de la trama urbana on els rials no es troben soterrats (rial dels Lledoners i 
del Sant Crist) i sovint afecten els baixos de les edificacions. En aquest 
sentit i des de les àrees de seguretat ciutadana, urbanisme i serveis i 
obres públiques caldria desenvolupar diverses actuacions de millora. Entre 
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aquestes cal esmentar la millora de la protecció municipal durant els 
períodes de forts aiguats i especialment durant els estadis de prealerta 
amb actuacions concretes, com evitar l’aparcament de vehicles en el rial 
dels Lledoners i en recomanacions i precaucions. També en la previsió de 
millorar de la infraestructura de recollida d’aigües pluvials i especialment 
del col·lector de recollida d’aigües avall de capacitat insuficient o estenent 
la xarxa separativa. Altres actuacions també claus són la neteja i 
manteniment en bon estat dels embornals, incrementar la permeabilitat 
de l’espai públic, o la millora del ferm per tal de garantir un bon drenatge.        
 
• Vulnerabilitat de les espècies forestals a malalties i plagues 
 
L’augment de les temperatures i la manca de precipitacions suposaran 
una modificació del comportament de les plagues forestals, amb la 
intensificació dels seus efectes i en l’aparició de noves.  
 
D’aquesta manera, p.e. la processionària del pi, la més important de les 
pinedes mediterranis, la qual causa problemes o defoliacions en els pins o 
l’eruga peluda del suro (Lymantria dispar) i el Kermococcus vermilio 
intensificaran els seus efectes. 
 
A aquests dos tipus de plagues també cal afegir la possibilitat que 
n’apareguin de noves pel fet de que es puguin originar unes condicions 
ambientals noves que fins ara no les permetien.   
 
A Canet de Mar la superfície forestal arbrada és la que ocupa més 
superfície, seguida de les zones urbanes. Dins la superfície arbrada, les 
pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) és la coberta del sòl dominant, amb 
gairebé el 37% de la superfície del terme. A més la resta de superfície 
forestal arbrada es troba formada per alzinars i suredes i casi la seva 
totalitat es troba qualificada com a hàbitat d’interès comunitari.  
 
Segons la Cartografia d’Hàbitats de Catalunya, al municipi, aquests 
ocupen 177.01 ha. Representen aproximadament el 32% de la superfície 
municipal i coincideixen majoritàriament amb la superfície forestal arbrada 
del terme.  
 
Codi Nom Prioritari Sup (ha) 
9540 Pinedes mediterrànies No  156,75 
9330 Suredes No  19,97 
9340 Alzinars i carrascars No  0,29 
9260 Castanyedes No  No determinada 
Taula: Hàbitats d’interès comunitari de Canet de Mar  
Font: Cartografia d’hàbitats d’interès comunitari de Canet de Març 

 
Degut a l’elevat recobriment de les masses forestals del municipi, l’elevat 
interès ecològic i a la continuïtat d’aquestes amb el Parc natural del 
Montnegre – Corredor, caldrà que des de l’àrea de Medi Ambient de 
l’ajuntament s’informi i es sensibilitzi als propietaris privats del risc de 
plagues i dels seus efectes. També caldria preveure, en cas d’afecció, 
quines poden ser les conseqüències pel municipi. En aquest darrer cas 
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l’elaboració d’una diagnosi de l’estat del boscos i de la seva vulnerabilitat 
al risc de plagues existents i de noves, com també de l’aplicació de 
propostes i mesures per desenvolupar, esdevé important.  
 
La participació de la propietat privada, del servei de plagues de la 
Generalitat i del Parc Natural del Montnegre –Corredor amb l’establiment 
de protocols, convenis i altres formules és clau.   
 
• Augment de plagues a l’ambient marí 
 
Entre les diverses plagues que poden afectar el medi marí cal destacar el 
fitoplàncton nociu i tòxic i les meduses. La proliferació de fitoplàncton 
nociu i tòxic (fenomen natural i freqüent en algunes platges a l’estiu) en la 
majoria de casos no suposen cap risc per als banyistes degut 
especialment a les actuacions realitzades en els darrers anys per reduir la 
càrrega de nutrients aportada des dels nuclis urbans. Respecte a les 
meduses, la seva proliferació i augment de la seva presència, el consistori 
té poc marge d’actuació.  
 
Ara bé, per afavorir la conservació de la biodiversitat dels sistemes litorals 
si que es poden establir instruments de regulació dels usos encaminats al 
seu manteniment. Un exemple és la redacció i aplicació d’una Ordenança 
d'Ús de les Platges del Municipi amb l’objectiu de regular les condicions 
d'ús de les platges i a l’hora fer-lo compatible amb la seva preservació 
mediambiental.   
 
Pren especial importància les regidories de sanitat i medi ambient. La 
primera com a responsable de l’estat de les platges i de les aigües de 
bany i la segona, per la possibilitat d’impulsar la realització d’estudis (per 
mitjà de premis locals, estudis d’investigació, convenis amb les 
universitats per a la realització de treballs de final de carrera...) sobre els 
ecosistemes naturals del municipi per conèixer la seva adaptació al canvi 
climàtic i valorar la necessitat d’aplicar mesures que ajudin a preservar la 
biodiversitat que alberguen.  
 
Les relacions entre l’ajuntament d’una banda i l’ACA i el MAGRAMA de 
l’altra, esdevé clau per tal de minimitzar aquest risc. Per tant, la redacció 
en un futur d’un conveni de col·laboració o protocol serà clau.  
 
• Efectes en infraestructures 
 
Si considerem les infraestructures com edificacions, però també com les 
estructures viaries i energètiques, els efectes del canvi climàtic sobre 
aquestes són evidents. Així, un augment de les temperatures, com també 
del nivell del mar i de la intensitat i freqüència de les precipitacions poden 
suposar danys estructurals en aquestes  
 
Les àrees implicades de l’ajuntament en pal·liar la vulnerabilitat del 
municipi vers aquest impacte són varies, essent però les àrees de 
seguretat ciutadana, urbanisme, medi ambient i obres i serveis les més 
importants.  
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Moltes de les actuacions derivades d’un augment de la precipitació i per 
tant també de riuades i d’episodis d’inundacions ja han estat comentades 
anteriorment, si bé però si que caldrà la realització d’instàncies i 
notificacions informatives a les administracions de caràcter supramunicipal 
i propietàries d’infraestructures d’abast autonòmic i nacional (com p.e. la 
NII, la C-32 o la xarxa ferroviària) sobre els possibles danys i les 
conseqüències negatives que en poden derivar (interrupció de la mobilitat, 
etc.).  
 
Així mateix, aquestes es poden estendre per tota aquella sèrie de 
projectes que actualment s’estan elaborant i que discorren per zones més 
sensibles als efectes del canvi climàtic del municipi. Entre aquests 
projectes cal destacar:  
 
- el Projecte Parc de Mar, que té per objectiu la restauració del front litoral 
nord del municipi (sector de platja que s’estén cap al nord-est, des del 
final de l’actual Passeig Marítim fins al rial dels Oms, al límit del municipi 
amb Sant Pol de Mar) 
 
- Projecte de Recuperació mediambiental de la Platja de Cavaió. Aquest 
defineix les obres necessàries per a l’ordenació, estabilització, consolidació 
i urbanització de la platja del Cavaió, des de la Roca de la Catel (Canet de 
Mar) fins al Moll de Llevant (límit Nord del Port d’Arenys), amb una 
extensió total d’uns 1.290 metres (uns 600 m a Canet de Mar). Estableix 
el futur enllaç a través del passeig Marítim entre Canet i Arenys de Mar i 
suposa la recuperació mediambiental d’un espai paisatgísticament molt 
important. Planteja un passeig marítim per a vianants i bicis amb 
l’objectiu de convertir aquest sector en un espai de lleure i oci i un punt 
d’encontre entre els dos municipis. 
 
- Projecte “Eliminación y substitución del camino no aautorizado a la playa 
del Sant Crist”. Aquest projecte elaborat per la Dirección General de 
Costas (MAGRAMA) estableix la continuïtat del camí de ronda per la platja 
del Sant Crist fins al límit de terme amb Sant Pol, i contempla refer 
l’actual camí permeten el pas de serveis fins a aquesta platja i la 
instal·lació de passeres per superar la desembocadura dels rials que 
creua. 
 
- Duplicació de via de la línia del Maresme (entre Arenys de Mar i 
Maçanet), plantejant una variant que implica el desmantellament de 
l’actual traçat i la construcció d’una nova via soterrada pel nucli urbà i la 
creació d’una nova estació i l’eliminació de la vella. Aquesta proposta 
recollida al PTMB, estableix que en cas de duplicacions viàries, la nova via 
ha de tenir unes característiques tècniques diferents a les de la via 
principal per poder realitzar funcions complementàries a la de la via 
existent, especialment pel que fa a la connectivitat local o la implantació 
de transport públic. 
 
Per tot allò referent al subministrament elèctric i de radiocomunicaió i les 
possibles afectacions a la població, derivades especialment de la 
interrupció del servei, des de l’ajuntament es pot actuar en doble sentit. 
D’una banda, des de la notificació a les companyies encarregades dels 
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serveis sobre l’estat i la fragilitat o vulnerabilitat de les infraestructures 
per tal que aquestes s’adaptin a les noves condicions climàtiques i de 
l’altra, com a punt d’assessorament a les companyies per tal de defensar 
els drets del consumidors i en la contractació de pòlisses d’assegurances 
per pal·liar els efectes negatius.        
 
Pel que fa a les edificacions i a les noves zones urbanes, la redacció de 
l’actual planejament urbanístic s’erigeix com una aspecte summament 
rellevant per prevenir efectes, com pot ser l’establiment d’una regulació 
d’usos de les zones inundables i de la millora de la infraestructura 
d’evacuació d’aigües pluvials dins el nucli urbà.  
 
Tots els edificis i infraestructures ubicats a una distància propera de la 
línia de costa (especialment menys de 1.000 metres) i a poca alçada 
sobre el nivell del mar, poden patir incidències per l’augment del nivell de 
mar. A Canet, tota la façana litoral està urbanitzada i per tant l’afectació 
d’aquest impacte pot ser elevat. Així mateix, cal considerar que tant la via 
del ferrocarril com la N-II transcorren pel front litoral i per tant, un 
augment del nivell del mar les afectarà. Pel que fa a les infraestructures 
energètiques cal destacar que al municipi la única present es localitza al 
nord de la zona urbana, a tocar la C-32, de manera que els efectes sobre 
aquesta per un augment del nivell del mar són improbables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Alçada sobre el nivell de mar 
Font: Elaboració pròpia 
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Figura: Distància respecte a la línia de costa 
Font: Elaboració pròpia 

 
A més, cal tenir en compte que la major part de la superfície urbana i 
bona part de l’oferta turística (especialment els càmpings) es troba a una 
cota inferior a 5 metres i més del 25% de la població resideix a menys de 
1.000m de la línia de costa. 
 
A més, cal tenir en compte que la major part de la superfície urbana i 
bona part de l’oferta turística (especialment els càmpings) es troba a una 
cota inferior a 5 metres i més del 25% de la població de resideix a menys 
de 1.000 m de la línia de costa. Pel que fa al patrimoni històric-artístic del 
municipi, no es preveuen efectes directes per un augment del nivell del 
mar que aquests es troben enretirats de la línia de costa. 
 
• Augment de la mortalitat/morbilitat associada a la calor 
 
A Catalunya, tres dies consecutius de calor incrementen la mortalitat 
diària en un 19% arribant a un 35% quan el període s’allarga a set dies 
consecutius de calor. Les persones més vulnerables a temperatures 
extremes són les més grans de 60 anys i els infants (especialment durant 
la primera setmana de vida). També s’hi afegeixen els grups marginals i 
malalts crònics afectats per problemes cardiovasculars i respiratoris. 
 
A Canet de Mar el percentatge de població major de 60 anys se situa per 
sobre de la mitjana comarcal i de Catalunya (17,1% de la població supera 
aquesta edat). Atenent a la piràmide d’edats de la població en un horitzó 
de 25 anys aquesta situació s’equilibrarà, ja que el col·lectiu de persones 
que tenen entre 35 i 54 anys és inferior al comarcal i al de Catalunya. 
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Els efectes del canvi climàtic, amb un augment de la intensitat dels 
episodis de calor extrema suposen un increment de la mortalitat diària 
que afecta especialment a les persones més grans de 60 anys i els infants 
(especialment durant la primera setmana de vida). També s’hi afegeixen 
els grups marginals i malalts crònics afectats per problemes 
cardiovasculars i respiratoris. 
 
El municipi disposa d’un Centre d’Atenció Primària a la ciutat, ubicat a la 
Plaça de la Universitat que dóna atenció no només a la població de Canet 
de Mar, sinó també als veïns de Sant Pol, Sant Cebrià i Sant Iscle, quan 
aquests no poden ser atesos als consultoris de cada població. L’hospital de 
referència és  l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, el qual pertany a 
La Corporació de Salut del Maresme i La Selva (CSMS) i el municipi 
disposa d’un servei de transport públic des de Canet de Mar a l’hospital de 
Calella. A més, durant els mesos d’estiu (mitjans de juny – mitjans de 
setembre) cal afegir-hi els serveis de socorrisme a les platges.  
 
Altres serveis per a la salut del municipi són la Creu Roja Maresme 
Centre; un centre d'especialitats mèdiques, dos centres per a persones 
discapacitades i cinc residències de la tercera edat.  
 
Per tant, davant els efectes del canvi climàtic esdevé important el paper 
de l’àrea de benestar social de l’ajuntament, juntament amb l’àrea de 
medi ambient. Les actuacions a desenvolupar inclouen tant el reforçament 
de les campanyes de informació, sensibilització i de recomanacions davant 
les onades de calor i de protecció a l’exposició dels raigs UV, com també 
del manteniment de determinats serveis, com el de les treballadores 
familiars que pertanyen a Serveis Socials i que visiten diàriament 
determinades persones que requereixen atenció social, el de la gestió del 
servei d'ajut a domicili i del servei de teleassistència, i el de les tasques de 
detecció, prevenció i intervenció en situacions de risc social. 
 
Altres actuacions possibles són aquelles que van relacionades amb la 
redacció de protocols i convenis de col·laboració entre l’àrea de salut i 
benestar social i l’àrea de protecció civil en coordinació amb el CAP i els 
altres centres hospitalaris, com també del Servei Català de la Salut.  
 
10.3. Caracterització dels impactes segons grau de 
vulnerabilitat mig 
    
• Aparició de noves malalties 
 
L'aparició de noves malalties com la grip A o la grip aviària podria ser 
deguda en part al canvi climàtic i a més, poden ressorgir velles malalties 
que es consideraven eradicades. Segons diversos simposis de 
Pneumologia l'augment de la temperatura està provocant canvis en les 
vies d'infecció i en la seva extensió geogràfica, com també l'aparició 
d'altres variants noves. Així, malalties com el dengue o la malària que es 
consideraven eradicades a Occident estan reapareixent com a 
conseqüència de l'augment de la calor i la proliferació de mitjans de 
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transport com l'avió, ja que s’estén el camp geogràfic dels virus amb gran 
rapidesa. De fet, es vaticina un augment del 6% de la mortalitat a Europa 
a causa d'infeccions respiratòries per cada grau que augmenti la 
temperatura i que afectaran especialment nens i adults de més de 55 
anys. 
 
L'aparició de noves malalties implica una major atenció ciutadana en 
temes de salut vers la població local. La implicació de l’àrea de Benestar 
Social, Santitat i Seguretat Ciutadana del propi consistori és clau per a 
fer-hi front.  
 
Les actuacions que poden derivar amb coordinació amb els Centres 
d’Atenció Primària del municipi, com també amb els centres de salut 
d’àmbit comarcal i de gestió privada per determinats sectors de la 
població, esdevenen importants per tal de detectar-les i poder-hi fer front 
(anàlisi de casos, registres, etc.) .  
 
Així mateix, també l’atenció de la població nouvinguda i la informació 
sobre la salut també esdevé una actuació preventiva en l’aparició de 
noves malalties, com aquelles d’àmbit tropical.  
 
• Canvis en el patró de demanda turística 
 
A l’estiu, la regió mediterrània perdrà confort i apareixeran certes zones al 
nord d’Europa que en guanyaran, la qual cosa pot implicar que el turista 
no tingui la necessitat d’anar a buscar bon temps i es quedi al seu lloc 
d’origen, amb disminució de la idoneïtat durant els mesos d’estiu, però 
augmentant durant la primavera, tardor i fins i tot durant l’hivern (a llarg 
termini). 
 
Recolzant-se en una de les potencialitats turístiques del municipi que es 
fonamenta en les estades de un dia per part de població de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per tal de compensar l’afluència de turistes del 
mesos d’estiu que demanden una oferta de sol i platja, caldria continuar o 
reforçar les estratègies de foment d’un turisme desestacionalitzat, ja que 
esdevé una oportunitat important. Aquesta actuació des de l’ajuntament 
s’hauria de liderar des de l’àrea de Promoció Econòmica, Comerç, Consum 
i Turisme, amb una participació activa dels agents turístics privats.  
 
D’aquesta manera millorar l’oferta cultural i del turisme actiu i a l’hora 
garantir la continuïtat de les bones connexions del municipi amb l’exterior, 
especialment amb l’àrea metropolitana, pot complementar l’actual turisme 
que prové de països europeus durant els mesos d’estiu.  
 
Per tant, continuar amb l’elaboració de programes culturals, l’ampliació de 
la programació de serveis turístics durant bona part de l’any, la promoció 
de productes turístics actius i no vinculats a la temporada alta (turisme de 
negocis, gastronòmic, de natura...), com també de mercats turístics no 
estacionals, ha de poder redactar una estratègia per fer front als possibles 
canvis dels patrons de demanda turística i marcar les línies per tal de 
fomentar l’ocupació i afavorir un procés reactivador de l’economia i la 
societat local.  
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A Canet de Mar augmenta considerablement la població durant els mesos 
punta d’estiu. A banda del turisme nacional, la majoria de turistes 
provenen de països europeus, com França, Regne Unit o Alemanya, entre 
d’altres. Durant l’hivern, l’afluència de turistes al municipi és 
predominantment d’origen català, majoritàriament de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. Degut a la proximitat del municipi amb la ciutat de 
Barcelona (uns 40 quilòmetres) i la bona connexió ferroviària i per 
carretera, un dels potencials turístics del municipi són les estades d’un 
dia, adreçades principalment a turistes provinents de l’àrea metropolitana 
de Barcelona. 
 
• Desaparició de platges i dunes 
 
L’augment del nivell del mar també pot provocar importants 
conseqüències en els hàbitats existents a l’entorn de la línia de costa. Així, 
podem constatar canvis en els usos del sòl com també dels ecosistemes 
litorals.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Distància respecte a la línia de costa i usos del sòl 
Font: Elaboració pròpia 
 

Segons l’estudi de la zona costanera de Catalunya elaborat pel Centre 
Internacional d’Investigació dels recursos costaners (Laboratori 
d’enginyeria marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya, Juny 
2010) Canet de Mar no presenta problemes de pèrdua de superfície de 
platja útil i durant els darrers 50 anys, aquesta ha augmentat (1,2 m/any) 
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degut especialment al paper de retenció de sediments que desenvolupa 
l’espigó del port d’Arenys de Mar.  
 
Segons els resultats de l’estudi de la zona costanera de Catalunya 
l’amplada de les platges de Canet de Mar, d’aquí 10 anys seran superiors 
a 60 m. Tot i que no es disposa d’amplades projectades en un període 
superior tot fa pensar que l’amplada de les platges del municipi seguirà 
presentant valors elevats i per tant, l’aigua marítima difícilment pot 
arribar a la zona urbana. Tot i això, l’afectació de l’augment del nivell del 
mar pot afectar lleugerament als dos càmpings situats a la façana 
marítima, com també els elements ja comentats anteriorment (platja, 
passeig Marítim, NII i via del ferrocarril) i la petita zona destinada a la 
recuperació de vegetació dunar.  
 
• Major intrusió salina en aqüífers costaners  
 
L’increment del nivell del mar implicarà canvis en l’equilibri aigua 
dolça/aigua salina dels freàtics situats prop de la costa i en molts cassos 
es traduirà en un augment de la salinitazió.  
 
Aquest efecte provocarà en moltes espècies vegetals d’aprofitament 
agrícola una certa carència hídrica que afectarà la seva producció, tant en 
quantitat com en qualitat. Així mateix, l’ascens capil·lar de les sals en el 
sòl provocarà efectes negatius als nutrients que hi són presents, alterant 
les propietats físiques, químiques i també biològiques.  
 
Les pràctiques de rec amb aigua amb una cert grau de salinització poden 
causar la dispersió i disgregació de la component argilosa del sòl i la 
solubilització de la matèria orgànica, creant processos de compactació i 
reducció de la porositat amb el conseqüent risc d’erosió, pèrdua de sòl i 
nutrients.  
 
Els aqüífers del municipi es caracteritzen, considerant la variabilitat 
geològica espacial i en profunditat, perquè la circulació predominant és de 
tipus porós i no tenen connexió amb cursos d’aigua superficials ja que no 
hi ha cursos d’aigua superficial permanents.  
 
L’abastament d’aigua de boca per a la població està gestionat per 
l’empresa SOREA i prové principalment del Servei Comarcal d’Abastament 
d’Aigua del Maresme Nord extreta de l’aqüífer de la Tordera i del la 
dessaladora i ajudat per 4 pous:  
 
- el pou Riera Gavarra: de 44m de profunditat i 150 cm de diàmetre 
- el Can Baltasar: de 32m de profunditat i 130 cm de diàmetre 
- el Can Planet: de 32m de profunditat i 120 cm de diàmetre 
- el Polígon: de 36m de profunditat i 610/520 cm de diàmetre perforats i 

385 cm de diàmetre revestit. 
 
Segons les dades de perforació del pou el Polígon, realitzat al 2008, el pou 
va estar perforat en materials granítics. El canvi de sauló a granit es va 
detectar sobre els 31m de profunditat, mentre que l’aigua es comença a 
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trobar a partir dels 24m. L’aqüífer s’explota en el tram de granit alterat 
(granit de grau III), entre el granit sa inferior i el sauló superior.  
 
Antigament l’abastament es realitzava gracies a les mines excavades 
principalment durant el segle XIX. El traçat de la major part de les mines 
es desconeix o no n’hi ha registres escrit. També es coneix la existència 
de nombrosos pous en cases particulars, la majoria en desús. Les 
principals mines conegudes són: 
 
- Mina de la Misericòrdia 
- Mina de Murtra 
- Mina del Fidauer 
- Mina de Can Ramiro Busquets 
- Mina del Sot de l’Aubó 
- Mina del Can Rosega o Can Gofau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura: Situació dels pous d’abastament de Canet de a Mar 
Font: Estudi de riscos geològics de Canet de Mar 

 
D’aquesta manera, cal destacar que l’extracció d’aigua de manera 
indiscriminada posa en perill la mateixa existència del recurs, per efecte 
d'un descens constant dels nivells freàtics. Aquest fet, a la zona comporta, 
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freqüentment, un grau important d'intrusió marina i de salinització, fet 
que es veurà agreujat per l’augment del nivell del mar. Així mateix, tot i 
que les litologies granítiques i al·luvials no són susceptibles de generar 
cavitats subterrànies i per tant no s’espera que es produeixin 
esfondraments del terreny. Ara bé, cal considerar que la existència de 
mines d’aigua podria produir algun moviment sobre les edificacions. 
 
Per tant, l’establiment de mesures pel foment de l’estalvi d’aigua d’ús 
domèstic, la millora de l’eficiència del reg que prové de captacions 
subterrànies, el cens de totes les captacions i els volums d’aigua extrets 
anualment, l’establiment d’un perímetre de protecció al voltant de les 
captacions, en el qual no es permetin activitats que puguin afectar la 
qualitat de les aigües o la mateixa captació (vessaments o noves 
explotacions), o l’avaluació de la possibilitat de reinjectar les aigües 
tractades per la EDAR a l’aqüífer (considerant la seva qualitat final), 
esdevenen claus per evitar la salinització dels aqüífers. Moltes d’aquestes 
actuacions poden ser coordinades per l’àrea de medi ambient, però la 
implicació de l’àrea d’urbanisme pel que fa a la planificació de noves àrees 
urbanes i de sanitat, com a responsable de la qualitat de l’aigua, 
esdevindran claus. 
 
• Canvis en els patrons de pol·linització 
 
Una de les conseqüències ecològiques més directes del canvi climàtic és 
l’alteració de la fenologia dels organismes. Per tant, una alteració del cicle 
de les estacions de l’any també comporta una alteració del cicle de floració 
de moltes plantes com també dels organismes que les pol·linitzen. De fet 
ja  s’ha constatat que l’augment de les temperatures està alterant la 
fenologia de molts insectes, les seves distribucions, l’estructura de les 
comunitats i, fins i tot, en alguns casos, està donant lloc a ràpids 
processos adaptatius i microevolutius. 
 
Aquest fet pot provocar la pèrdua de bidoversitat tant de flora com de la 
fauna associada per un desajustament temporal, com també un augment 
de la pol·linització de determinades plantes (per augment del període de 
floració) que provoca al·lèrgies a les persones.  
 
Les capacitat d’actuació davant aquest risc per part de l’ajuntament són 
limitades. Així doncs,  des de l’àrea de medi ambient es pot sol·licitar via 
conveni amb centres de recerca i investigació dels sistemes naturals 
(CREAF, CSIC, etc.) i també amb el Parc Natural del Montnegre-Corredor 
la realització de treballs i/o projectes d’investigació i de recerca sobre els 
efectes d’aquests canvis sobre els sistemes naturals del municipi. 
 
• Major vulnerabilitat del verd urbà 
 
A Canet de Mar l’arbrat viari està format per espècies com el plàtan 
(Platanus hybrida), el lledoner americà (Celtis occidentalis), la morera 
blanca (Morus alba), el lledoner (Celtis australis), la prunera negra 
(Prunus ceracifera), el taronger bord (Citrus aurantium), la washingtònia 
(Washingtonia robusta), l’arbre de Júpiter (Lagerstroemia indica), l’acàcia 
(Robinia pseudoacacia) o el castanyer d’índies (Aesculus hippocastanum), 
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les quals, a excepció de l’acàcia (Robinia pseudoacacia) i el castanyer 
d’índies (Aesculus hippocastanum). Totes elles presenten una bona 
tolerància als períodes secs. Aquestes espècies estan més representades 
en els espais verds tipus via pública, parc urbà i places. D’altra banda, als 
parcs rústics destaquen per la presència d’espècies mediterrànies com les 
alzines (Quercus ilex), els pins (Pinus pinea) i els garrofers (Ceratonia 
siliqua). 
 
L’Ajuntament disposa d’un inventari del verd urbà del municipi (2008), 
que distingeixen: verd de via pública, places públiques i parcs (urbans o 
rústics). En total estan inventariats 106 espais que formen el conjunt de 
verd urbà del municipi amb una superfície total de 163.805 m2 (16,4 ha). 
Cal considerar que més del 60% d’aquesta superfície correspon als 21 
parcs rústics del municipi entre els que destaquen el Parc de Can Salat-
Busquets i el Parc Santinyà. La resta es distribueix en 12 parcs urbans 
(22% de la superfície), 57 espais verds associats a la via pública (12,1%) 
i 16 places públiques (3,5%). 
 
Dels espais verds de la via pública, les places i els parcs (sense considerar 
els parcs rústics ja que no està inventariada tota la superfície segons 
coberta) cal destacar que gairebé el 66% de la superfície correspon a 
cobertes sense vegetació, en gran part sauló (61%), i una petita part a 
paviments durs (4,7%). La resta es troba composta per superfícies amb 
coberta vegetal, sobretot gespa (16,7%) i arbusts (12,1%), associades en 
gran part als espais verds de la categoria via pública i prat (5,4%). Si es 
tenen en compte també els parcs rústics, augmenta la proporció de 
superfície de prat, i disminueixen altres cobertes com l’arbustiva i la 
gespa. 
 
Segons les dades d’aquest inventari s’han comptabilitzat un total de 2.291 
peus d’arbres que equival a una ràtio de 0,17 arbres per habitant. Cal 
puntualitzar però que no s’ha comptabilitzat tot l’arbrat dels parcs rústics. 
 

Tipologia Arbustiva Gespa Sauló Prat Pav.dur 
Planta 
temp. Total 

Via pública 4.088 6.090 7.776 1.764 28 73 19.819 12,1 
Plaça 
pública 618 774 3.378 72 961 3 5.806 3,5 

Parc urbà 2.765 3.425 26.410 1.487 1.880 0 35.967 22,0 
7.472 10.288 37.565 3.323 2.869 76 61.592 37,6 

Subtotal 
12,1% 16,7% 61,0% 5,4% 4,7% 0,1%  

Parc rústic 2.327 284 71.466* 28.065 71 0 102.213 62,4 
9.799 10.571 109.031 31.388 2.940 76 

Total 
6,0% 6,5% 66,6% 19,2% 1,8% 0,05% 

163.805 

*Superfície que pot correspondre a superfície amb vegetació arbrada, arbustiva o sauló. 
 

 Via pública Plaça pública Parc urbà Parc rústic Total Arbre/hab 

1.475 168 466 182 
Arbres 

64% 7% 20% 8% 
2.291 0,17 

 
Taula: Caracterització i superfície (m2) del verd urbà del municipi de Canet de Mar (2008) 
Font: Ajuntament de Canet de Mar 
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En aquest arbrat es poden arribar a comptabilitzar més de 60 espècies 
diferents, el 35% del qual es correspon a tres espècies: 
- plàtan (Platanus hybrida): 423 peus que equivalen al 18% del total,  
- lledoner americà (Celtis occidentalis): 236 peus i el 10% sobre el total, i  
- morera blanca (Morus alba): 137 peus i el 7%. 
 
D’altra banda, cal tenir en compte altres espais periurbans que, tot i no 
estar plenament integrats a la trama urbana, també funcionen com a tals. 
Així doncs, no únicament els parcs i jardins tenen la funció d’esbarjo, sinó 
que hi ha tot un seguit d’altres espais propers a la ciutat, com per 
exemple l’espai periurbà que també compleixen funcions similars. En el 
cas de Canet aquests espais prenen rellevància en tant que alguns 
d’aquests gaudeixen de protecció a nivell de planejament municipal (clau 
c12 protecció paisatgística). 
 
Les diferents etapes de creixement del nucli urbà han marcat, en gran 
mesura, l’estat actual de l’espai urbà, sobretot en relació a la disposició i 
amplades dels carrers, així com a la disposició dels espais verds. Així 
doncs, tot i que es poden apreciar diferències en la qualitat dels diferents 
espais públics entre el nucli antic, les zones de creixement posteriors o les 
zones més noves, en termes generals es pot concloure que la qualitat de 
l’espai públic de Canet de Mar és bastant bona. 
 
En aquest sentit, els efectes del canvi climàtic sobre el verd urbà que 
bàsicament els afectarà en un canvi de les temperatures i per tant de 
major adaptabilitat a episodis extrem de calor, d’estrès hídric, d’efectes de 
les tempestes (trencament de branques, etc.), resultarà clau que des de 
l’ajuntament, i especialment des de les àrees de Medi Ambient i d’Obres i 
Serveis, es faci una bona planificació d’aquests espais, tant en el disseny 
de nous espais com en també en la restitució de nou arbrat i en el seu 
manteniment. Així, l’establiment de sistemes de reg de menor consum, la 
selecció d’espècies arbrades amb requeriments hídrics menors i que 
ofereixin ombra en aquell espais més assolellats, i la selecció de parterres 
per garantir una major infiltració de l’aigua seran importants.  
 
• Augment de zones vulnerables d’interès per a la conservació 
 
El canvi climàtic provocarà multitud d’impactes sobre la biodiversitat 
(Alarcón M, Àvila A i Cunillera J, 2011. Canvi climàtic: evidències 
científiques i impactes. Universitat Polítècnica de Catalunya), tant dels 
ambients marins com també terrestres. Entre aquests cal destacar els 
canvis fenològics de les espècies que comporten la modificació dels cicles 
vital i afecten diversos aspectes com l’habilitat competitiva, la seva 
conservació, l’estructura i el funcionament dels ecosistemes, etc 
 
Canet de Mar disposa d’un ric patrimoni natural. Aquest s’estructura a 
partir de:  
 
- Hàbitats d’interès comunitari 
- Espècies de flora i de fauna d’interès associades a diversos tipus 

d’hàbitats concrets 
- Zones d’interès per a la connectivitat ecològica 
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Figura: valoració dels hàbitats d’interès comunitari 
Font: Diagnosi i valoració dels espais lliures de Canet de Mar. Sixtell  
 

En termes biogeogràfics, la comunitat vegetal corresponent al municipi és 
l’alzinar litoral, tot i que aquest, per raons de l’explotació d’aquest tipus de 
bosc, ha evolucionat cap a les pinedes, especialment de pi pinyer. Avui, 
els hàbitats d’alzinar representats per la sureda (Quercus suber) i l’alzina 
mediterrània (Quercus ilex) són molt més minoritaris en superfície i es 
localitzen a la part més septentrional del municipi, en la línia de la carena 
que el separa del municipi veí de Sant Iscle de Vallalta.  
 
Segons la valoració botànica aportada pel SixTell, els hàbitats més 
destacables són les suredes i les castanyedes. Per altra banda, és també 
remarcable el valor de les platges arenoses que, a més, les caracteritza un 
alt grau d’amenaça. 
 
A banda dels hàbitats cartografiats per la Cartografia d’Hàbitats de 
Catalunya (CHC), a Canet de Mar hi destaca especialment la presència 
d’alocars. Aquests no apareixen a la CHC degut a la reduïda superfície que 
ocupen. L’alocar està definit com un hàbitat d’interès comunitari (92D0 
Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits). Es 
tracta d¡un hàbitat que necessita un ambient relativament humit. Per això 
un dels seus llocs preferits són els marges i torrenteres convertides en 
camins, que no siguin gaire frondosos i que tinguin força llum.  
 
Segons el SixTell en el mosaic de conreus i boscos s’hi permet trobar com 
a espècie vulnerable la tòrtora comuna (Streptotelia turtur), fet que 
permet concloure que aquest mosaic d’hàbitats té un valor de conservació 
que caldria mantenir. Així mateix, el mosaic agroforestal permet també la 
presència de diferents espècies de rates pinyades amb estats de 
conservació vulnerables i en perill i de rèptils, especialment al sector est 
del terme municipal. La pervivència d’aquest grups faunístics depèn, en 
bona part, de la qualitat dels insectes i per això, una agricultura sense 
elements tòxics és fonamental per a la seva conservació. 
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Figura: Valors dels diferents paràmetres que intervenen al càlcul del valor botànic i grau d’amenaça 
del hàbitats de Canet de Mar (SixTell) 

 
Considerant un àmbit geogràfic més ampli que el propi terme municipal, 
Canet de Mar es troba a 1 Km (en línia recta i sense comptar els 
desnivells) del Parc Natural del Montnegre i el Corredor. Aquest parc 
també està inclòs a la Xarxa Natura 2000 i al Pla d’Espais d’Interès 
Natural (PEIN). 
 
La connectivitat entre aquest i la franja litoral, és a dir, entre el sòl no 
urbanitzable del municipi de Canet de Mar, es realitza a través del mosaic 
agroforestal. Aquest no presenta cap barrera important que en disminueixi 
les funcions ecològiques, excepte la carretera local BV-5111, la qual 
presenta un IMD inferior a 2000 vehicles i per tant es pot considerar una 
carretera permeable ecològicament. A més a més, bona part de les 
cobertes forestals estan formades per Hàbitats d’Interès Comunitari. 
Bàsicament la continuïtat és realitza a través de les clapes d’alzinars fins 
que s’arriba a la riera de Vallalta, on es troba el bosc de ribera format de 
vernedes i altres boscos afins. A la part de Canet, l’alzinar es transforma 
en pinedes mediterrànies.  
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Figura: Qualitat ecològica dels rials principals i zones d’interès per a la vegetació i la flora 
Font: Estudi d’avaluació ambiiental del POUM de Canet de Mar 
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Figura: Espais natural protegits 
Font: Estudi d’avaluació ambiiental del POUM de Canet de Mar 

 
Els eixos vertebradors del territori per excel·lència dins el municipi són els 
rials i en menor mesura les zones forestals. En aquest sentit, l’orografia 
també juga un paper important pel que fa a la vertebració de la 
connectivitat. A la part central del municipi hi ha un sistema de turons que 
parteix verticalment el municipi en dues valls. Aquest sistema està ocupat 
fonamentalment per massa forestal arbrada (antics conreus) i connecta la 
part més septentrional i muntanyosa del terme amb el mateix nucli urbà, 
salvant la barrera ocasionada per l’autopista mitjançant un túnel. 
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Figura: principals eixos per a la connectivitat ecològica intramunicipal i barreres presents 
Font: Estudi d’avaluació ambiental del POUM de Canet de Mar 

 
La funció dels rials com a connectors biològics és determinant per la 
connectivitat ecològica ja que són veritables corredors naturals que 
connecten la plana agrícola litoral i la zona forestal de la muntanya, 
propiciant el flux de flora i fauna, i afavorint, en definitiva, la biodiversitat. 
La vegetació que acompanya els rials té un paper molt important en la 
dinàmica i ecologia dels rials i rieres, ja que a banda de les funcions 
hidrogeomorfològiques, cal afegir les ecològiques (ja que creen un 
microclima amb menor temperatura i major humitat ambiental i 
esdevenen sistemes molt productius que ofereixen refugi, lloc d’aliment i 
cria a animals i actuen depurant les aigües) i paisatgístics (ja que són 
elements vertebradors del paisatge i actuen de corredors biològics).  
 
L’artificialització de la llera i de la riba (amb motes, esculleres, murs i 
canalitzacions) i la degradació de la vegetació associada és una constant 
en els rials del municipi. L’ocupació dels espais fluvials per usos que no li 
són propis (agrícoles, industrials, etc) disminueix el potencial connector 
d’aquests. El cas més rellevant, a part del pas dels rials pel nucli urbà, és 
l’afectació que el polígon industrial té sobre el Misser i la Figuerola. 
 
Tot i que la vegetació associada als rials dista molt de la pròpia d’un bosc 
de ribera, la vegetació que es desenvolupa a les motes del voltant de les 
lleres (sovint potenciada per reforçar les motes que eviten que en les 
avingudes l’aigua s’escoli als terrenys agrícoles del voltant) constitueix un 
hàbitat particular que actua tant de refugi per a la fauna com de zona de 
mobilitat d’aquesta. La fauna utilitza els rials per desplaçar-se a 
conveniència i té accés als tres espais propis de Canet de Mar: les zones 
forestals, les terres agrícoles i la franja litoral. 
 
En termes de connectivitat i segons el model de connectivitat funcional 
per a la fauna, tenint en compte les zones nucli (zones amb altes 
densitats), l’autopista del Maresme, el nucli urbà i el soterrament de rials 
són les barreres més importants a la dispersió. No obstant, quan 
l’autopista C-32 passa per Canet de Mar compta amb 4 passos amb 
diferents graus de funcionalitat: el fals túnel al Cap de Bou i el viaducte 
per sobre Can Catà i Can Dotres, de grans dimensions i altament 
funcionals, i el pas del rial dels Lledoners i el del rial dels Oms, de menors 
dimensions i permeabilitat.  
 
• Pèrdua atractiu turístic 
 
El canvi climàtic tindrà una incidència en el turisme d’estiu, passant d’unes 
condicions d’excel·lents a molt bones. A més, els elements d’interès 
turístic i identitaris del municipi situats prop de la zona litoral poden patir 
greus conseqüències d’alteració i/o degradació. De fet, el sector turístic és 
especialment sensible als canvis climàtics per perquè el clima benigne 
actual és un factor d’atracció clau, sobretot pel turisme de sol i platja.  
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El fet que els canvis climàtics, per l’alteració que les condicions 
atmosfèriques experimentaran en si mateixes, poden afectar l’estètica 
dels paisatges i derivar en la modificació i desaparició de determinats 
recursos (increment dels temporals marítims i altres episodis extrems, 
disminució dels recursos hídrics, propagació de malalties tropicals cap a 
latituds més elevades, modificació de les platges, inundacions, augment 
d’incendis forestals, manca d’aigua, etc). Aquest fet pot comportar una 
important pèrdua de l’atractiu turístic actual degut, especialment, als 
afectes sobre el nivell de satisfacció dels turistes que pot incidir sobre les 
taxes de freqüentació futura i fidelització. 
 
Així, el canvi climàtic suposa l’establiment de mesures de mitigació sobre 
el sector turístic del municipi, però també obre la possibilitat d’establir 
noves oportunitats. Per tant el desenvolupament d’estratègies de 
desenvolupament local pot esdevenir un instrument clau. Actualment 
l’àrea de Promoció Local amb la regidoria de Promoció Econòmica, 
Comerç, Consum i Turisme elabora el Pla Estratègic de Desenvolupament 
Local que pretén definir l'estratègia de desenvolupament econòmic de 
Canet a mig i a llarg termini. En aquest, Pla doncs els efectes del canvi 
climàtic han de tenir també un paper important de cares a fer un Pla 
completament adaptable a un futur.  
  
El procés ja està iniciat i la primera fase va ser la detecció de recursos i 
motors econòmics del municipi a partir de l'anàlisi dels diferents projectes 
duts a terme en anys anteriors des de Promoció Econòmica, per tal de 
determinar la situació actual i de partida. 
 
Posteriorment, s'ha obert una segona fase d'aportació de propostes a 
través de la dinamització de diferents espais participatius amb agents 
econòmics, entitats, associacions, comissió d'experts del POUM i 
ciutadania en general - per tal de definir, en una tercera fase les línies 
estratègiques, els objectius i les actuacions que esdevindran el full de ruta 
en termes de desenvolupament local a Canet. 
 
En el procés per a la seva elaboració es promou un treball participatiu, 
actiu i dinàmic que compta amb la implicació dels diferents agents socials 
i de promoció econòmica, així com amb la participació de la ciutadania en 
general.    
 
Els principals objectius que són: 
 
- Potenciar els avantatges competitius del municipi per tal de reactivar 
l’economia i la societat local aprofitant els recursos endògens i promovent 
la cooperació pública i privada per fomentar el creixement, l’ocupació i la 
millora de la qualitat de vida de la població 
 
- Establir les línies directrius i les accions concretes a l’horitzó dels propers 
anys. 
 
- Promoure un treball participatiu, actiu dinàmic amb la participació dels 
diferents agents econòmics i de promoció econòmica així com de la 
ciutadania en general. 
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Finalment, cal també esmentar que el municipi també disposa de diversos 
estudis i projectes, com: el Projecte de desenvolupament local i comerç 
(2008) el qual identificava els motors fonamentals de l’activitat econòmica 
del municipi; el Pla Director de Promoció Econòmica (2012) que tenia com 
objectiu detectar noves propostes d’actuació en matèria de promoció 
econòmica; i el Pla de Dinamització Local i Comerç el qual feia una 
diagnosi dels recursos existents al municipi, identificava els àmbits de 
desenvolupament econòmic i proposava la creació de nous motors 
econòmics, de dinamització comercial i d’amabilització urbanística del 
municipi. Inclou un pla d’acció per cada un dels motors proposats.  
 
L’objectiu era dinamitzar el sector comercial i la promoció local, creant 
nous circuits comercials. En l’estudi es té en compte la participació 
ciutadana i un dels objectius finals és assolir la filosofia del moviment 
slow. 
 
Els motors de valor del municipi proposats en l’estudi són: 
 
Motor 1: Eix del Modernisme 
Motor 2: Les Arts Escèniques 
Motor 3: Comerç i Gastronomia 
Motor 4: Esports, Natura i Entorn 
 
Aquest es va realitzar a partir de diferents comissions de treball, com la 
de Dinamització comercial, Turisme, Fira Modernista i Dinamització del 
Teixit Empresarial, per tal de d’analitzar, diagnosticar i debatre temes 
específics. 
 
Si bé ha quedat palès amb aquest Pla la necessitat i la conveniència de 
promoure i impulsar el teixit empresarial al municipi, impulsant 
estratègies i noves eines per fomentar la creació d’empreses i donar 
suport a les existents, també esdevindrà clau en el Pla Estratègic de 
Desenvolupament Local incorporar els nous escenaris que s’obren amb els 
efectes del canvi climàtic sobre l’economia local i en les possibilitats de 
dinamització del turisme, el comerç i el teixit empresarial del municipi.  
 
• Augment de les al·lèrgies 
 
El canvi en les temperatures provoca que algunes plantes potencialment 
al·lèrgiques, que abans eren marginals, hagin tendit a augmentar fet que 
provoca un increment de les afectacions en determinades persones. 
També entre els factors que podrien explicar l’augment del nombre 
d’al·lèrgics en els països desenvolupats destaquen els genètics i els 
ambientals. Entre els factors ambientals més importants cal esmentar la 
contaminació (principalment la derivada de la combustió de productes 
derivats del fuel). 
 
Les al·lèrgies es poden relacionar amb malalties de l'aparell respiratori 
com l'asma, la rinitis i la conjuntivitis; malalties de la pell, com l'èczema i 
la urticària; o amb aquelles reaccions greus d'inici ràpid que afecten 
conjuntament la pell, l'aparell respiratori i/o el cardiovascular (anafilaxi). 
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Des de l’àrea de benestar social s’haurà de continuar amb les tasques 
d’informació i de prevenció per a la minimització dels efectes de les 
al·lèrgies, com també d’estendre aquesta informació utilitzant altres 
canals d’informació que actualment no s’utilitzen, com p.e Radio Canet. 
 
10.4. Caracterització dels impactes segons grau de 
vulnerabilitat baix 
 
• Canvis en les espècies urbanes 
  
Els canvis climatològics fan preveure un major establiment de fauna i flora 
exòtica de comportament invasor que podran arribar a desplaçar la 
autòctona. De fet el canvi climàtic pot afavorir la presència d'espècies 
invasores allà on no hi  eren (canvis en les àrees de distribució) i provocar 
que espècies que ara no tenen comportament invasor el tinguin. De la 
mateixa manera, episodis climàtics extrems associats al canvi climàtic 
poden modificar el règim de pertorbacions i afavorir la invasió d'espècies 
exòtiques. 
 
A Canet de Mar, aquest fet pot afectar bàsicament a la zona forestal, 
l’ambient marí i també l’urbà. A part, cal tenir en compte que la 
introducció de noves espècies vegetals mitjançant la jardineria urbana 
afavoreixen la tropicalització o arribada d’espècies exòtiques vinculades a 
aquestes plantes. 
 
L’àrea de medi Ambient pot actuar en diversos sentits per tal de mitigar 
aquest impacte. Entre les diverses actuacions possibles, d’una banda 
destaquen totes aquelles relacionades amb la informació i la  
sensibilització tant a la població local a l’hora d’adquirir aquest tipus 
d’espècies com també de les empreses que les venen (viveristes, 
empreses de jardineria,  gardens, botigues d’animals, clíniques 
veterinàries, etc.) i de l’altra, a l’hora de dissenyar i mantenir els espais 
públic urbans (jardins públics, arbrat viari, etc.). Així mateix, l’anàlisi i 
diagnosi dels sistemes naturals del municipi també pot esdevenir un 
instrument important pel fet de detectar aquelles zones naturals que 
poden ser objecte d’aplicació de projectes d’eradicació de flora exòtica 
invasora.        
 
• Canvis en les zones cultivables 
 
L’augment de temperatures pot comportar canvis en la tipologia dels 
cultius i en la productivitat dels actualment existents.  
 
Pel que fa al valor agronòmic del sòl agrícola, les àrees més productives 
es localitzen a la zona compresa entre el nucli urbà i la C-32. Es tracta 
d’espais agrícoles estructurats per la xarxa fluvial i on dominen els 
conreus en règim de regadiu, tot i que també hi trobem zones d’horta i de 
fruiterars.  
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A la dreta Espais d’interès agrícola segons el Pla Territorial parcial de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. 1. Conreus dominants en règim de regadiu i herbacis. Es tracta de conreus continu (si 
conté vegetació natural és en una proporció inferior al 5%) i intensius: hortalisses, flors, maduixeres, 
... 
2. Conreus dominants en règim de regadiu i herbacis. Conreu amb reticle de vegetació natural 
llenyosa alta i intensius: hortalisses, flors, maduixeres, ... 
A l’esquerra usos i cobertes de la matriu agrícola (Mapa d’usos i cobertes del sòl del CREAF)  

 
Altrament amb dades del SITxell, les zones de màxim valor agrícola tenen 
un dinamisme sòlid i per tant un rendiment potencial molt alt o alt, tot i 
presentar una superfície agrícola molt baixa i un índex d’ocupació agrari 
dèbil. Aquestes a més, no són aptes per rebre dejeccions ramaderes. 
El municipi també disposa d’una banda, d’una zona amb una dinàmica 
mitjà-consolidada amb un potencial agrícola de mitj-alt i una superfície 
agrícola productiva molt baixa i de l’altra, una zona agrícola consolidada 
amb un potencial agrícola molt alt i una superfície agrícola productiva molt 
baixa. Ambdues zones no són aptes per rebre dejeccions ramaderes.  
 
La resta del municipi ocupat per les pinedes mediterrànies és sòl forestal 
amb un dinamisme forestal dèbil i per tant un potencial econòmic baix. El 
sectors de camps abandonats presenten un dinamisme agrícola forestal 
molt dèbil i per tant també un potencial econòmic baix. Els sectors més 
septentrionals ocupats per suredes i formacions mixtes amb pinàcies 
presenten un dinamisme mitjà i un potencial econòmic moderat.  
 
Les zones de prats, presenten una dinàmica dèbil-moderada i per tant un 
potencial econòmic moderat.  
 
Finalment, segons el SITxell, tot el municipi presenta un tendència de 
futur del sector agrari de dinàmica moderada i favorable.      

1

1

1

2

1

1

1
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Actualment i segons dades socioeconòmiques i cens agrari, el sector 
agrícola de Canet de Mar té un pes poc rellevant i la majoria dels conreus 
han desaparegut. Els que romanen es dediquen principalment a l’horta de 
regadiu per l’autoconsum i en alguns casos per a l’abastament de petits 
comerços a nivell local. Per tant, la incidència directa d’aquest impacte 
sobre el municipi és preveu que sigui baixa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Agrícola sòlid (hortalisses, flors, vivers de plantes llenyoses,...); 2. Agrícola Mitjà-Consolidat 
(Fruiterars, principalment de regadiu: sobretot conreus de pomeres, de presseguers, pereres i d'altres 
rosàcies); 3. Agrícola consolidat (hortalisses, flors, vivers de plantes llenyoses,...) 
Figura: Dinamisme del sector agrícola (Font: SITxell) 
 

• Augment de desertització o aridesa 
 
L’escassetat d’aigua pot suposar un important impacte econòmic pel 
sector agrícola per augment de l’índex de desertització o aridesa, a més 
també de suposar un efecte sobre els ecosistemes presents. La manca 
d’aigua afecta de forma diferent els cultius i aquells que tenen una 
tolerància inferior són els principals perjudicats. 
 
Al municipi l’activitat agrícola no hi té un paper molt important ni per 
extensió ni per producció econòmica però els cultius existents es poden 
veure afectats per l’augment de l’aridesa del clima, sobretot en el cas de 
les hortes, les quals el seu període de màxima producció corresponent al 
període de màxima calor. El seus efectes es tradueixen en un impacte 
econòmic sobre aquest sector, tot i que també suposa un efecte sobre els 
ecosistemes presents.  
 

1 
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Des de l’àrea de medi ambient caldrà emprar diverses actuacions per tal 
de mitigar aquest risc, ja sigui informant i incentivant l’aplicació als 
productors sobre la implantació de sistemes de reg més eficients, 
l’aplicació de mesures d’estalvi i reutilització dels recursos hídrics per a 
reg agrícola, inventariant i diagnosticant el sistema de captacions d’aigua 
subterrània del municipi, etc. 
 
• Augment de l'efecte illa de calor 
 
L’augment de l’efecte illa de calor (Urban Heat Island, UHI) afectaria a la 
zona del centre urbà i on hi ha més densitat d’edificacions, especialment 
en zones amb edificis de major alçada i enretirades del front marítim. Les 
zones residencials d’urbanització de baixa densitat no es trobarien tant 
afectades. 
 
Per mitigar aquest impacte pren especial importància la planificació 
urbanística. L’àrea de medi ambient per esser la responsable del sistema 
de zones verdes i espais enjardinats públics del municipi (parcs urbans, 
carrers arbrats, etc.) també esdevé clau.  
 
Així, el disseny i la urbanització dels sectors de creixement i de reforma 
urbana que estableixi el nou POUM caldrà aplicar criteris i mesures que 
minimitzin l’efecte illa de calor dins la trama urbana. Entre aquestes, el 
foment d’un cromatisme amb predomini de colors clars en el disseny dels 
elements urbans, com també de paviments amb un índex de reflexió solar 
elevat o d’utilització de sistemes de pavimentació de retícula oberta i 
l’establiment d’un percentatge ombrejat pel verd urbà esdevindran 
importants per prevenir els seus efectes. Pel que fa a les obres de 
reformes o d’habitatges de nova construcció caldria facilitar la informació 
als propietaris sobre els criteris de construcció ambientalment sostenible 
incloent l'àmbit d'adaptació al canvi climàtic en la sol·licitud de llicències 
de construcció, i establir bonificacions en l’aplicació de taxes, per tal 
d’incentivar-ne la seva aplicació. 
  
Altrament, les tasques de manteniment i renovació relacionades aquells 
aspectes vinculats amb la jardineria i el seu manteniment i renovació/ 
reurbanització de l’espai públic també caldrien considerar l’efecte illa de 
calor i actuar per mitigar-ne els efectes sobre la població. Així, un 
increment de l’ombra ens vials més concorreguts, l’increment de l’arbrat 
viari, o d’adequació de refugis frescos i garantir la capacitat de refrigeració 
de les instal·lacions municipals també seran importants.   
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11. VALORACIÓ DE LES OPCIONS 
 
Dels diferents impactes i segons el grau de vulnerabilitat establert 
anteriorment, tot seguit en primer lloc, es determina la capacitat de 
l’ajuntament sobre aquests, considerant les accions i mesures efectives 
dels diferents plans i programes existents i que es considerin d’adaptació. 
La valoració d’aquest darrer vector pren un valor de 1 a 3, en funció de 
tres tipus d’accions:  
 
- Accions a dur a terme per l’Ajuntament en base a les prestacions que 

dóna i a les seves competències (1) 
 
- Accions que impliquen una actuació indirecta de l’Ajuntament 

(promovent, facilitant, estimulant o ajudant a què es duguin a terme) i 
que els han de dur a terme la ciutadania, les activitats econòmiques o 
els agents socioeconòmics del municipi (2) 

 
- Accions d’especial interès en el municipi però que són competència 

d’un ens supramunicipal (3) 
 
I en segon lloc, es presenta el programa d’actuacions d’adaptació al canvi 
climàtic del municipi en forma de fitxa amb la següent informació: 
 
• Codi d’acció. Codi d’identificació de l’acció. Si prové d’un pla s’afegirà 

el codi PLACC abans del número identificatiu. 
• Nom de l’acció. És el títol de l’acció. Inclou també la seva traducció a 

l’anglès 
• Impacte/s evitats: Inclou els impactes que fa front l’acció, amb un 

màxim de fins a 3 i de la llista d’impactes predeterminada i establerta 
al capítol 7 

• Descripció. És la descripció de l’acció, quines són les fases a seguir i 
si és el cas,  com s’ha de desplegar. També inclou quines poden ser les 
fonts de finançament. 

• Cost d’inversió estimat (€). És el cost per part l’Ajuntament per 
portar terme l’actuació. El com es finançarà s’inclou a la descripció. 

• Cost periòdic estimat (€/any). És el cost per part l’Ajuntament per 
portar terme l’actuació durant els anys que dura la seva implentació. 
Aquesta també pot ser contínua 

• Cost total en el període d’implantació. És igual al cost d’inversió 
més el cost periòdic multiplicat pels anys de vigència del pla. 

• Cost de no actuar front l’impacte. Quan sigui possible s’afegeix una 
estimació del cost de no actuar en el període de vigència del pla.  

• Relació no actuar vs actuar. S’estima el cost de no actuar, 
considerant que actuar és 1.  

• Inici. Any d’inici de l’actuació 
• Final. Any final de l’actuació 
• Àrea o departament  responsable dins Ajuntament. Identifica 

l’àrea o departament responsable de l’Ajuntament per a portar a terme 
l’actuació. 
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11.1. Valoració de les opcions segons tipus d’impacte i 
capacitat de l’ajuntament 
 
IMPACTE VULNERABILITAT 
Canvis en els patrons de demanda energètica Alta 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

08 
Aïllament dels conductes d’aigua calenta 
sanitària en dependències no calefactades 

1 

09 
Reducció de les pèrdues tèrmiques a l'accés dels 
equipaments 

1 

10 
Reducció de les pèrdues tèrmiques amb la 
substitució de tancaments de vidre simple per 
vidre doble 

1 

11 
Continuar amb la implantació de les actuacions 
del PAES 1 

 
 
IMPACTE VULNERABILITAT 
Major intensitat de les tempestes Alta 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

24 Prevenir el risc d’esllavissades 1 
 
 
IMPACTE VULNERABILITAT 
Major risc d'incendi Alta 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

07 Minimitzar el risc d’incendi forestal 1 

19 
Elaborar i aprovar els plans d'emergència 
municipal als riscos associats al canvi climàtic 1 

 
 
IMPACTE VULNERABILITAT 
Augment de les sequeres Alta 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

17 
Campanya de sensibilització al conjunt de la 
població en relació a l’aigua 1 

16 
Mesures de millora dels sistemes de reg  per al 
sector agrícola i el verd urbà 1 i 2 
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IMPACTE VULNERABILITAT 
Augment del risc d'inundacions Alta 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

19 
Elaborar, actualitzar i aprovar els plans 
d'emergència municipal als riscos associats al 
canvi climàtic 

1 

21 Completar la xarxa separativa d’aigües pluvials 1 

22 
Establir criteris de regulació urbanística en les 
zones inundables 

1 

03 
Incorporar actuacions d’adaptació al canvi 
climàtic relacionades amb la planificació 
urbanística 

1 

23 
Incrementar la permeabilitat de l’espai públic i 
de l’edificació 1 

20 
Millorar la protecció municipal durant els 
períodes de forts aiguats 1 i 2 

 
 
IMPACTE VULNERABILITAT 
Augment del risc de riuades Alta 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

21 Completar la xarxa separativa d’aigües pluvials 1 

19 
Elaborar i aprovar els plans d'emergència 
municipal als riscos associats al canvi climàtic 

1 

22 
Establir criteris de regulació urbanística en les 
zones inundables 

1 

20 
Millorar la protecció municipal durant els 
períodes de forts aiguats 

1 

 
 
IMPACTE VULNERABILITAT 
Major intrusió salina en aqüífers costaners Mig 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

17 
Campanya de sensibilització al conjunt de la 
població en relació a l’aigua 

1 

23 
Incrementar la permeabilitat de l’espai públic i 
de l’edificació 

1 
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IMPACTE VULNERABILITAT 
Desaparició de platges i dunes Mig 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

15 
Garantir la conservació del sistema dunar de la 
platja 

1 

13 
Afavorir la conservació de la biodiversitat dels 
sistemes costaners 

1 i 3 

 
 
IMPACTE VULNERABILITAT 
Vulnerabilitat de les espècies forestals a malalties i 
plagues Alta 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

12 
Elaborar un estudi de vulnerabilitat dels boscos 
del municipi 1 

 
 
IMPACTE VULNERABILITAT 
Augment de plagues de l'ambient marí Alta 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

13 
Afavorir la conservació de la biodiversitat dels 
sistemes costaners 1 

 
 
IMPACTE VULNERABILITAT 
Augment de zones vulnerables interès conservació Mig 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

12 
Elaborar un estudi de vulnerabilitat dels boscos 
del municipi 1 

15 
Garantir la conservació del sistema dunar de la 
platja 1 

14 
Promoure estudis per a la conservació de la 
biodiversitat 1 i 3 

13 
Afavorir la conservació de la biodiversitat dels 
sistemes costaners 1 i 3 
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IMPACTE VULNERABILITAT 
Augment de desertització o aridesa Baixa 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

17 
Campanya de sensibilització al conjunt de la 
població en relació a l’aigua 1 

 
 
IMPACTE VULNERABILITAT 
Canvis en les zones cultivables Baixa 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

16 
Mesures de millora dels sistemes de reg  per al 
sector agrícola i el verd urbà 1 i 2 

 
 
IMPACTE VULNERABILITAT 
Efectes en infraestructures Alta 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

21 Completar la xarxa separativa d’aigües pluvials 1 

22 
Establir criteris de regulació urbanística en les 
zones inundables 

1 

23 
Incrementar la permeabilitat de l’espai públic i 
de l’edificació 

1 

20 
Millorar la protecció municipal durant els 
períodes de forts aiguats 

1 

24 Prevenir el risc d’esllavissades 1 
 
 
IMPACTE VULNERABILITAT 
Augment de la mortalitat/morbilitat associada a la calor Alta 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

05 
Implantar mesures per reduir l’efecte de les 
onades de calor 1 

03 
Incorporar actuacions d’adaptació al canvi 
climàtic relacionades amb la planificació 
urbanística 

1 

04 
Incorporar l’efecte de les onades de calor en la 
planificació urbanística 

1 

25 
Crear un sistema d’informació per indicar els dies 
de risc per a la salut 

1 i 3 
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IMPACTE VULNERABILITAT 
Augment de les al·lèrgies Mig 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

25 
Crear un sistema d’informació per indicar els dies 
de risc per a la salut 

1 i 3 

 
 
IMPACTE VULNERABILITAT 
Aparició de noves malalties Mig 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

25 
Crear un sistema d’informació per indicar els dies 
de risc per a la salut 

1 i 3 

 
 
IMPACTE VULNERABILITAT 
Pèrdua atractiu turístic Mig 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

26 
Incorporar al Pla Estratègic de Desenvolupament 
Local les oportunitats potencials sorgides a causa 
del canvi climàtic 

1 

 
 
IMPACTE VULNERABILITAT 
Canvis en el patró de demanda turística Mig 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

26 
Incorporar al Pla Estratègic de Desenvolupament 
Local les oportunitats potencials sorgides a causa 
del canvi climàtic 

1 

 
 
IMPACTE VULNERABILITAT 
Major vulnerabilitat del verd urbà Mig 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

06 Elaborar i aprovar un pla del verd urbà 1 

16 
Mesures de millora dels sistemes de reg  per al 
sector agrícola i el verd urbà 1 i 3 
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IMPACTE VULNERABILITAT 
Augment de l'efecte illa de calor Baixa 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

06 Elaborar i aprovar un pla del verd urbà 1 

05 
Implantar mesures per reduir l’efecte de les 
onades de calor 1 

03 
Incorporar actuacions d’adaptació al canvi 
climàtic relacionades amb la planificació 
urbanística 

1 

 
 
IMPACTE VULNERABILITAT 
Canvis en els patrons de pol·linització Mig 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

14 
Promoure estudis per a la conservació de la 
biodiversitat 1 i 3 

 
 
IMPACTE VULNERABILITAT 
Canvis en les espècies urbanes Baixa 
 

 
CODI 
 

 
ACCIONS CAPACITAT 

06 Elaborar i aprovar un pla del verd urbà 1 

14 
Promoure estudis per a la conservació de la 
biodiversitat 1 i 3 
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11.2. Programa d’actuacions 
 

Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació 
PARTICIPAR ACTIVAMENT EN ELS MECANISMES 
D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ 

01 

PLACC-
nº (en anglès) 

Participate in the exchange mechanisms of 
information 

- 

Impacte/s 
evitat/s 

Transversal (comunicació i informació general o de fenòmens 
meteorològics) 

Descripció 

Tal i com preveu el Llibre Blanc d’adaptació al canvi climàtic 
(UE) resulta imprescindible crear canals i mecanismes 
d’intercanvi d’informació sobre els impactes que produeix el 
canvi climàtic en el territori. Aquesta actuació inclou la 
participació activa del municipi en els futurs canals de 
comunicació. 
 
Així, l’ajuntament per iniciativa pròpia hauria de ser l’encarregat 
de transmetre i sensibilitzar, tant al conjunt de la població com 
als principals agents implicats, sobre efectes del canvi climàtic. 
Per tant, es proposa incloure informació relativa al canvi 
climàtic en els diferents canals d’informació municipals i 
incentivar la participació en programes d’avaluació 
supramunicipal (Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi 
Climàtic...). També, caldria realitzar un seguiment de totes 
aquelles accions i/o iniciatives associades a l’adaptació local al 
canvi climàtic que han estat realitzades en altres municipis com 
a exemples de mesures viables i diagnosticar accions que 
establertes en altres indrets i que no han estat satisfactòries. 
 
Finalment aquesta acció també inclou assegurar la coordinació 
amb d’altres programes existents d'investigació sobre el canvi 
climàtic realitzats en d’altres municipis, per aprendre d'ells 
sense repetir la inversió necessària de temps o capital. 
 
L’aplicació d’aquesta actuació passa necessàriament per 
designar una persona provinent del personal de l’Ajuntament a 
fer el seguiment d’aquestes iniciatives. 
 
Inversió(€) Periòdic (€/any) 

3.000 500 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

13.000 
Cost de no 
actuar (€) 

- 
Relació no actuar –
actuar 

(No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2030 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Regidoria de Medi Ambient 
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Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació 
PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ 
SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC 

02 

PLACC-
nº (en anglès) 

Awareness and education program on climate 
change 

- 

Impacte/s 
evitat/s 

Transversal (comunicació i informació general o de fenòmens 
meteorològics) 

Descripció 

Inclou la realització de campanyes, accions de formació i de 
comunicació per a augmentar el coneixement de les causes i els 
efectes del canvi climàtic. Prenen especial atenció els efectes 
sobre els recursos locals (especialment l’aigua) i les 
vulnerabilitats del territori municipal (especialment aquelles 
restriccions als desenvolupaments urbans i la protecció a la 
biodiversitat i al medi litoral). 
 
Es tracta d’augmentar la sensibilització i educació sobre els 
canvi climàtic i els seus possibles impactes, i oferir accés a la 
informació més detallada. 
 
Per a portar a terme l’actuació es proposa:  
 
- Definició de la campanya de comunicació dirigida a tota la 
població en general i als agents municipals, en forma de 
jornades informatives, seminaris, etc. 
 
- Encarregar la producció de la campanya 
 
- Desenvolupar la campanya amb les formes que s’hagin 
establert 
 
- Realitzar un seguiment dels resultats 
Inversió(€) Periòdic (€/any) 

4.500 800 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

20.500 
Cost de no 
actuar (€) 

- 
Relació no actuar –
actuar 

(No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2030 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Regidoria de Medi Ambient i Regidoria de Comunicació - gestió 
de la informació 
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Núm. Acció Nom de 

l’actuació 

INCORPORAR ACTUACIONS D’ADAPTACIÓ AL 
CANVI CLIMÀTIC RELACIONADES AMB LA 
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 03 

PLACC-nº 
(en anglès) 

Incorporate climate change adaptation 
measures related to urban planning POUM 

Impacte/s 
evitat/s 

Augment del risc 
d'inundacions 

Augment de la 
mortalitat/morbilitat 
associada a la calor 

Augment de l'efecte 
illa de calor 

Descripció 

Es proposa que en la redacció del nou POUM com en els 
documents de temàtica ambiental associats (com la EAE o 
L’EAMG) s’incorpori, en la mesura possible, totes les actuacions 
del present Pla, tant pel que fa als criteris i objectius, com 
també en la normativa i en la definició i delimitació de nous 
sectors urbans i urbanitzables.  
 
Resulta especialment interessant d’una banda la prevenció de 
riscos considerant les previsions climàtiques previstes i de l’altra 
el foment per tal d’augmentar l’eficiència energètica dels 
habitatges, amb disminució dels consums d’energia i d’emissions 
de GEH. Per aquest darrer aspecte també és important la 
incorporació d’aspectes i criteris de la urbanització i la 
construcció sostenible. Aquests haurien de contemplar i fixar els 
requisits complementaris al marc normatiu existent a Catalunya, 
en relació a criteris bioclimàtics i d’eficiència energètica en les 
noves construccions, així com l’ús i les instal·lacions d’energies 
renovables; reducció en l’ús de recursos i la producció de 
residus; i augment de la proporció de materials reciclats. 
 
- Els criteris sostenibles mínims a incloure en la planificació 
urbana municipal són: 
 
a) Augment de la densitat del sòl ocupat per a aconseguir una 
ciutat compacta que permeti l’accés als serveis per mitjans no 
motoritzats. 
b) Augment de les zones arbrades del municipi per a millorar la 
capacitat de retenció de CO2. 
c) Programació d’infraestructures de transport sostenible (carrils 
bici, zones de vianants, etc.) en els nous desenvolupaments 
urbans 
d) Rehabilitació i promoció d’àrees consolidades. Inclou la 
previsió de desenvolupament de plans de rehabilitació i 
recuperació dels habitatges del nucli antic per tal d’evitar 
l’ocupació de sòl nou i de millorar les condicions sanitàries i 
energètiques dels edificis amb certa antiguitat mitjançant 
l’establiment de línies de subvenció per a la millora de 
l’eficiència energètica d’habitatges antics d‘àrees consolidades.  
e) En període d’intervenció, alliberar sòl a les zones amb 
densitat massa elevada (mitjançant les exempcions de taxes i 
impostos, i en subvencions); i en el període de consolidació, 
afavorir el mercat de lloguer mitjançant la creació d’una borsa 
d’habitatges gestionada per l’ajuntament i que inclogui garanties 
per als propietaris i els llogaters. 
g) Adaptació del planejament urbanístic als efectes del canvi 
climàtic considerant els riscos ambientals i les previsions segons 
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el canvi climàtic, establint limitacions d’ocupació del sòl. Es 
tracta d’aplicar restriccions associades a la protecció del clima 
en els sectors destinats a nous desenvolupaments urbans i de 
noves infraestructures considerant:  
 
- La modificació de les zones inundables per modificació del 

règim de pluges. 
- El redimensionament de les xarxes d’aigües pluvials. 
- El disseny de les xarxes d’aigües residuals preveient 

l’increment del nivell de la capa freàtica. 
- El redisseny de les infraestructures subterrànies de 

comunicacions i serveis amb vista a l’increment del nivell de la 
capa freàtica. 

- L’establiment de restriccions de l’edificabilitat en zones on el 
nivell de la capa freàtica previsiblement arribi a ser molt 
superficial. 

- Les previsions sobre els efectes que pot tenir el canvi climàtic 
en el traçat i manteniment de carrers, carreteres i 
infraestructures de transport. 

- Les previsions del subministrament d’aigua necessària per als 
nous desenvolupaments considerant l’escassetat del recurs 
com també la seva pèrdua de qualitat 

 
h) Aplicació de criteris i mesures bioclimàtiques i d’aprofitament 
de les energies renovables a l’edificació. Inclou la incorporació 
de criteris d’urbanisme bioclimàtic en el desenvolupament 
urbanístic del municipi. Els criteris més significatius a considerar 
són l’elecció tant d’una ubicació apropiada i d’una correcta 
adaptació a l’entorn pròxim; com també dels volums edificats al 
clima del lloc i a les variacions estacionals i diàries 
(temperatura, humitat de l’aire, vent, insolació) i a la selecció de 
materials de construcció (valorar el cost energètic, ambiental, 
impacte...),  
 
i) incloure altres aspectes relacionats amb la urbanització i 
construcció, com per exemple criteris per garantir una correcta 
construcció d’espais verds i plantació d’arbrat a la via pública 
considerant els espais d’ombra; garantir ventilacions creuades 
en les noves edificacions i estructures de l’edificació per 
permetre la incorporació d’energies renovables (edificis que no 
es facin ombres entre ells, sostres practicables i accessibles i 
que puguin suportar instal·lacions com panells FV o 
minieòliques...) i cobertes i façanes verdes; així com 
l’establiment de criteris i determinacions relacionats amb 
l’eficiència de l’enllumenat públic, ús eficient de l’aigua, 
jardineria de baix consum, promoció de paviments permeables, 
col·locació d’elements de mobiliari urbà amb materials que 
aguantin bé l'escalfor, etc.  
 
Les fases per a la incorporació són:  
 
1. Redacció d’estudis sobre:  
 
- El creixement del nombre d’habitatges i de l’establiment de 

densitats altes o moderades; la previsió d’infraestructures de 
desplaçament sostenible en els nous desenvolupaments 
urbans, el desenvolupament d’edificis bioclimàtics (més enllà 
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de les exigències del CTE), la reserva d’espais lliures urbans 
(amb finalitat social o naturalista) i el nivell de protecció de 
les àrees naturals 

- L’avaluació de riscos i la definició de les mesures d’adaptació 
per a evitar-los. 

- L’establiment de criteris bioclimàtics adients a la localització 
del desenvolupament urbanístic, tant a les infraestructures 
viàries com a la dotació de serveis i a les característiques dels 
edificis 

 
2. Tràmits de redacció d’aprovació del POUM 
 
3. Garantir la coordinació interna i la participació activa entre les 
àrees de protecció civil, urbanisme, medi ambient, participació 
ciutadana i comunicació a l’hora d’executar les noves zones 
urbanes derivades del PAU, PMU i PPD (SUND) que preveu el 
nou POUM 
Inversió(€) Periòdic (€/any) 
Sense cost afegit en la fase 
de redacció del POUM - 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

- 
Cost de no 
actuar (€) 

- 
Relació no actuar -
actuar 

(No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2016 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Àrea d’urbanisme 
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Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació 
INCORPORAR L’EFECTE DE LES ONADES DE CALOR 
EN LA PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 

04 

PLACC-
nº (en anglès) 

Incorporate the effect of heat waves in urban 
planning 

POUM 

Impacte/s 
evitat/s Augment de la mortalitat/morbilitat associada a la calor 

Descripció 

En el disseny i la urbanització dels sectors de creixement i de 
reforma urbana que preveu el nou POUM caldrà aplicar criteris i 
mesures que minimitzin l’efecte de les onades de calor dins la 
trama urbana. Entre les diferents mesures possibles hi ha l’ús 
de colors clars en el disseny dels elements urbans, com també 
de paviments amb un índex de reflexió solar importants (per 
exemple superior a 30), de sistemes de pavimentació de 
retícula oberta i l’establiment d’un percentatge ombrejat pel 
verd urbà. 
 
El nou POUM preveu la reforma dins la trama urbana i 
l’augment de la densitat de l’edificació en els diversos sectors 
urbans. Així, caldria considerar en la redacció de la normativa 
dels nous sectors urbans i urbanitzables, com també en la 
renovació dels teixits urbans, l’efecte de les onades de calor i 
incorporar mesures a l’hora de desenvolupar els nous sectors 
urabnitzables, relacionades especialment amb la jardineria i el 
verd urbà i el seu manteniment, per mitigar-ne els seus efectes, 
com també en els materials del mobiliari urbà. 
Inversió(€) Periòdic (€/any) 
Sense cost afegit en la fase de 
redacció del POUM - 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

- 
Cost de no 
actuar (€) 

- 
Relació no actuar –
actuar 

(No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2016 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Regidoria d’urbanisme 
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Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació 
IMPLANTAR MESURES PER REDUIR L’EFECTE DE LES 
ONADES DE CALOR 

05 

PLACC-
nº (en anglès) Up measures to reduce the impact of heat waves 
- 

Impacte/s 
evitat/s 

Augment de l'efecte illa de 
calor 

Augment de la 
mortalitat/morbilitat associada a 
la calor 

Descripció 

Considerant l’increment de temperatures prevista resulta 
recomanable la incorporació de criteris de disseny de l’espai 
públic urbà (carrers, places, zones verdes, espais lliures, etc.), 
com ara: 
 
- Determinar la necessitat de plantar arbres en llocs calorosos 

del centre urbà (parcs i places) i incrementar la presència 
d’arbrat viari. 

- Instal·lar tendals i marquesines en l’espai públic per reduir 
la radiació solar. 

- Instal·lar fonts a la via pública. 
- Utilització de materials amb un elevat albedo (percentatge 

de radiació que incideix sobre qualsevol superfície i que es 
perd o és tornada). 

- Adequar refugis frescos i garantir la capacitat de refrigeració 
de les instal·lacions municipals. 

- Informar als diferents establiments de serveis i restauració 
de les diferents opcions de refrigeració, tant per dins com 
per fora, considerant també els sistemes més eficients. 

- Valorar la necessitat del canvi d’horaris d’esdeveniments i 
activitats turístiques, recreatives i esportives per evitar el 
període i els moments de més calor. 

 
Per els temes d’obres de particulars de reformes o d’habitatges 
de nova construcció caldria facilitar la informació sobre els 
criteris de construcció ambientalment sostenible incloent l'àmbit 
d'adaptació al canvi climàtic en la sol·licitud de llicències de 
construcció, i establir una reducció de les taxes si aquestes les 
porten a terme. En aquest darrer cas, la metodologia d’aplicació 
seria:  
 
- Definició i disseny d’una campanya informativa destinada als 

promotors i/o veïns que vulguin construir en el municipi. 
 
- Execució de la campanya mitjançant la realització de 

xerrades informatives, repartiment de fulletons informatius 
a l’hora de sol·licitar llicències d’obres, etc. 

 
- Establir un percentatge de reducció de les taxes per llicència 

d’obres per incentivar la seva aplicació 
Inversió(€) Periòdic (€/any) 

5.500 12.000 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

245.000 
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Cost de no 
actuar (€) - 

Relació no actuar -
actuar (No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2030 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Àrea d’urbanisme i Àrea de Medi Ambient 
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Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació ELABORAR I APROVAR UN PLA DEL VERD URBÀ 
06 

PLACC-
nº (en anglès) Develop and approve a plan of urban green 
- 

Impacte/s 
evitat/s 

Augment de l'efecte 
illa de calor 

Canvis en les 
espècies urbanes 

Major 
vulnerabilitat del 
verd urbà 

Descripció 

Redactar un Pla de Verd Urbà, els qual hauria d’incorporar 
aspectes com:  
 
- Incrementar la permeabilitat del sòl en l’espai públic. 
 
- Crear nous espais verds arbrats. 
 
- Aplicar mesures de control i reducció de flora exòtica 
 
- Incorporar espècies d’arbrat viari, al màxim d’adaptades a la 
climatologia del municipi. 
 
- Incorporar criteris d’eficiència en parcs i jardins. 
 
- Augmentar els espais d’ombra del nucli urbà incrementant el 
nombre d’arbres i arbusts en parcs, jardins i espai públic. 
 
- Fomentar el verd privat en cobertes, terrasses, terrats, 
façanes i patis, en especial en els equipaments públics. 
 
- Convertir alguns solars desocupats temporalment en espais 
verds. 
 
- Desenvolupar un programa de rehabilitació de parcs i jardins 
amb criteris de racionalització 
 
- Crear un programa de voluntariat per a la conservació, 
informació i divulgació del verd i la biodiversitat. 
 
Les fases per aplicar l’acció serien encarregar la redacció del Pla 
i aplicar les mesures que aquest estableixi de manera 
progressiva. 
Inversió(€) Periòdic (€/any) 

4.500 (redacció Pla) 6.000 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

124.500 
Cost de no 
actuar (€) 

- 
Relació no actuar -
actuar 

(No actuar)-1 

Període 
actuació Inici   Final:  

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Àrea d’urbanisme i Àrea de Medi Ambient 
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Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació MINIMITZAR EL RISC D’INCENDI FORESTAL 
07 

PLACC-
nº (en anglès) Minimize the risk of fire 
PPI 

Impacte/s 
evitat/s Major risc d'incendi 

Descripció 

Canet de Mar disposa d’una Associació de Voluntaris de  
Protecció Civil que col·labora amb l'ajuntament en temes que 
requereix suport organitzatiu i de control i seguretat de la 
població. Es troben coordinats per la Policia Local (cos 
responsable de la Seguretat Ciutadana municipal). Aquests 
també actuen com a suport al cos de bombers  en relació a la 
prevenció i extinció d’incendis, com també en l’inventari i 
manteniment d’hidrants i punts d’aigua. L’ajuntament també 
desenvolupa actuacions relacionades amb la prevenció 
d’incendis, essent el Pla de Prevenció d’Incendis Municipal i el 
Pla de Vigilància complementària els més importants.   
 
Aquesta tasca caldria mantenir-la i fins i tot intensificar-la. Es 
proposa: 
 
- Manteniment de les franges de protecció  
- Neteja de sotabosc de solars amb massa forestal dins del 

nucli urbà. 
- Comprovar les actuacions de neteja a l’entorn de les línies 

elèctriques i notificar a la companyia elèctrica, si és el cas. 
- Comunicar als propietaris de finques i solars que mantinguin 

els jardins nets. 
- Impulsar campanyes de neteja de boscos. 
- Impulsar campanyes de conscienciació de la població del risc 

d’incendi forestal i de zones arbrades particulars. 
- Mantenir els equips actuals de vigilància i intervenció 

immediata. 
- Garantir el manteniment de pistes forestals i camins, com 

també de la seva senyalització per garantir i facilitar les 
tasques d’extinció. 

 
Finalment, també caldria considerar la possibilitat de col·laborar 
amb l’ADF de Vallalta, juntament amb els altres municipis que 
en formen part, tant en finançament com en suport logístic.  
Inversió(€) Periòdic (€/any) 

0 9.000 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

180.000 
Cost de no 
actuar (€) 

- 
Relació no actuar -
actuar 

(No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2030 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Regidoria de Medi Ambient i de Seguretats Ciutadana  
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Núm. Acció Nom de 
l’actuació 

AÏLLAMENT DELS CONDUCTES D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA EN DEPENDÈNCIES NO 
CALEFACTADES 08 

PLACC-nº 
(en anglès) 

Insulation of hot water pipes in units without 
heating PAES 

Impacte/s 
evitat/s Canvis en els patrons de demanda energètica 

Descripció 

L’aïllament tèrmic dels conductes és un sistema indispensable 
per tal d'assolir un bon nivell d'eficiència energètica de les 
instal·lacions. Els materials aïllants han de tenir certes 
propietats: conductivitat tèrmica, factor de resistència al vapor 
d'aigua, estabilitat, durabilitat, etc. Sens dubte l’aïllament 
suposa un increment en els costos de les instal·lacions, però cal 
tenir en compte que un bon aïllament no solament s'amortitza 
ràpidament sinó que constitueix una font d'estalvi en 
combustibles o energia. Les pèrdues no es produeixen 
únicament per canvis de temperatures. També existeixen 
pèrdues per condensació de les partícules de vapor que es 
troben en la perifèria de la vena del fluid en contacte amb les 
canonades nues, la qual cosa s'evita amb un adequat aïllament. 
 
En alguns equipaments s’ha detectat que les canonades de 
distribució de l’aigua calenta de les calderes, tant de l'impulsió 
com del retorn, es troben sense aïllar. És per això que es 
recomana el seu aïllament i reduir així les pèrdues per radiació i 
convecció, assolint així també un estalvi en forma de 
combustible. 
 
Es proposa dur a terme aquesta mesura al Pavelló municipal 
d'esports. Les fases per a portar a terme l’actuació són en 
primer lloc dotar una partida pressupostaria per a l’execució i en 
segon lloc executar-lo. La seva implantació pot continuar 
anualment a la resta d’equipaments municipals, prèvia redacció 
d’un inventari i diagnosi de la resta d’equipaments públics. 
Inversió(€) Periòdic (€/any) 

100 100 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

600 
Cost de no 
actuar (€) 

- 
Relació no actuar 
-actuar 

(No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2020 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Regidories de Medi Ambient i Via Pública 
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Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació 
REDUCCIÓ DE LES PÈRDUES TÈRMIQUES A 
L'ACCÉS DELS EQUIPAMENTS 

09 

PLACC-
nº (en anglès) Reduction thermal’s losses in the buildings access 
PAES 

Impacte/s 
evitat/s 

Canvis en els patrons de demanda energètica 

Descripció 

El consum d’energia associat a la climatització dels edificis 
representa una mitjana del 40% del consum total i si l'edifici es 
troba refrigerat pot arribat fins el 60%. Cal tenir en compte que 
la despesa en calefacció i aire condicionat s'incrementa quan 
existeixen desajustaments en portes i finestres ja que es 
requereix un consum addicional d’energia per mantenir la 
temperatura de consigna. No obstant, aquestes infiltracions es 
poden evitar, de forma econòmica, mitjançant el correcte 
aïllament dels tancaments. Les pèrdues per infiltracions d’aire 
depenen de la velocitat del vent, de l’orientació de la façana i de 
la grandària de les escletxes. Es pot considerar com a valor mig 
el de 16-24 km/h. Per a locals amb més d’una façana a 
l’exterior es considerarà únicament la que tingui major longitud 
d’escletxa. 
 
Existeixen solucions senzilles per disminuir les infiltracions com 
ara la instal·lació de cintes aïllants de cautxú o PVC, 
autoadhesives per als contorns de portes i finestres o la 
col·locació de llistons adhesius amb un raspall flexible per aïllar 
la part inferior de les portes. 
 
En les visites als equipaments durant la fase de redacció del 
PAES (com p.e a la Biblioteca), es va comprovar que els 
tancaments de l'edifici no ajustaven correctament i que per tant 
es produeixen infiltracions permanents d'aire dins l'equipament. 
Per aquest motiu es proposa la instal·lació d'elements que 
impedeixin l'entrada d'aire i les pèrdues tèrmiques. Aquest 
aspecte també caldrà tenir-lo en compte en tots aquells 
equipaments que els tancaments no ajustin correctament. 
 
Les fases per a portar a terme l’actuació són en primer lloc 
inventariar tots els equipaments on els tancaments de l'edifici 
no s’ajusten correctament; redactar una Memòria Valorada amb 
l’objectiu d’instal·lar elements que impedeixin l'entrada d'aire i 
les pèrdues tèrmiques i, finalment dotar-lo de partida 
pressupostaria i executar-lo.  
Inversió(€) Periòdic (€/any) 

2.500 100 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

3.000 
Cost de no 
actuar (€) 

- 
Relació no actuar -
actuar 

(No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2020 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Regidories de Medi Ambient i Via Pública 
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Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació 

REDUCCIÓ DE LES PÈRDUES TÈRMIQUES AMB LA 
SUBSTITUCIÓ DE TANCAMENTS DE VIDRE SIMPLE 
PER VIDRE DOBLE 10 

PLACC-
nº (en anglès) 

Reduction thermal's losses with the replacement of 
simple crystal enclosures for double one 

PAES 

Impacte/s 
evitat/s 

Canvis en els patrons de demanda energètica 

Descripció 

El consum associat a la climatització depèn del disseny de 
l’edifici, de l’aïllament de l’envolvent, de l’estanqueïtat de les 
finestres, dels hàbits dels usuaris i dels sistemes de control de 
la instal·lació. L’aïllant tèrmic té com a funció principal reduir la 
transferència de calor entre dos ambients. La seva propietat 
més important és la baixa conductivitat tèrmica, mesurada per 
un coeficient que s'expressa en Wh/mºC o kcal/h mºC. Aquest 
coeficient depèn, entre altres factors, de la densitat del 
material, la qual depèn, a la vegada, del contingut de forats de 
la seva estructura interna. És l'aire contingut en aquests 
intersticis la causa de la baixa conductivitat dels materials 
aïllants. 
 
Cal recordar que la despesa per calefacció serveix per 
compensar les pèrdues tèrmiques a través de les superfícies 
que formen el tancament. Per aquest motiu és molt necessari 
que els nivells d'aïllament siguin suficientment estudiats. Per 
determinar la despesa per calefacció d'un edifici o dependència, 
cal calcular la càrrega tèrmica, en la qual, bàsicament s'inclouen 
les pèrdues tèrmiques per transmissió a través de les 
superfícies que formen el tancament i les infiltracions paràsites 
d'aire exterior. La present proposta en conèixer i fer front les 
pèrdues per transmissió a través de les superfícies de les 
finestres. 
 
En aquest sentit, fruit de les visites realitzades en els 
equipaments en el moment de realitzar el PAES, es proposa la 
instal·lació de vidre doble al centre Vil·la Flora degut al mal 
estat dels tancaments actuals. També cal valorar aquesta 
mateixa actuació al pavelló municipal, a l'Ajuntament i als 
Serveis Tècnics (1ªplanta).  
 
En aquesta proposta la inversió correspon a la sobreinversió de 
la instal·lació de tancaments dobles enlloc de tancaments 
simples al centre Vil·la Flora. 
 
Les fases per a portar a terme l’actuació són en primer lloc 
dotar una partida pressupostaria per a l’execució i en segon lloc 
executar-lo. La seva implantació pot continuar amb la valoració 
de realitzar aquesta mateixa acció al pavelló municipal, a 
l'Ajuntament i als Serveis Tècnics (1ªplanta). 
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Inversió(€) Periòdic (€/any) 

1.800 1.800 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

10.800 
Cost de no 
actuar (€) 

- 
Relació no actuar -
actuar 

(No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2020 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Regidories de Medi Ambient i Via Pública 
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Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació 
CONTINUAR AMB LA IMPLANTACIÓ DE LES 
ACTUACIONS DEL PAES 

11 

PLACC-
nº (en anglès) 

Continue with the implementation of the actions of 
continue with the implementation of the actions of 
Sustainable Energy Action Plan PAES 

Impacte/s 
evitat/s 

Canvis en els patrons de demanda energètica 

Descripció 

La majoria d’accions que incorpora el PAES afavoreixen 
l’adaptació i mitigació del canvi climàtic. Actualment, de les 55 
actuacions, 24 actuacions encara no s’han iniciat. En aquest cas 
caldria prioritzar, dins les no iniciades, aquelles que tenen una 
relació directe amb l’adaptació als efectes del canvi climàtic:   
 
- Instal·lació de sistemes d’energia solar per l’obtenció d’ACS 

(No iniciada) 
- Generació elèctrica a partir de la llum solar amb la instal·lació 

d'una central fotovoltaica sobre coberta (No iniciada) 
- Elaboració d'un inventari d'instal·lacions d'energies renovables 

del sector privat (No iniciada) 
- Incorporació de criteris de sostenibilitat ambiental en el 

planejament urbanístic (En curs) 
- Incloure en l'Ordenança municipal d'obres un capítol 

d'urbanització i construcció sostenible (No iniciada) 
- Crear un canal permanent de medi ambient a la web 

municipal i mantenir i dinamitzar els canals d'informació 
ambiental dels diferents mitjans de comunicació locals (En 
curs) 

- Difusió dels estalvis energètics associats a la implantació 
d'energies renovables (No iniciada) 

- Seguir implantant/substituint gradualment els elements 
consumidors d'aigua per altres de baix consum en totes les 
dependències municipals (En curs) 

- Campanya d'assessorament tècnic a les activitats i empreses 
ubicades al municipi destinades a la reducció en el consum 
d'aigua (No iniciada) 

- Realitzar campanyes periòdiques de sensibilització per 
minimitzar el consum d’aigua a les llars i distribuir dispositius 
d'estalvi d'aigua (Contínua) 

 
L’establiment de les actuacions es troba detallat al PAES del 
municipi. 
Inversió(€) Periòdic (€/any) 

332.837,50 12.337,5 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

394.525 
Cost de no 
actuar (€) - 

Relació no actuar -
actuar (No actuar)-1 

Període 
actuació 

Inici  2015 Final: 2020 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Regidories d’Urbanisme i Medi Ambient 
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Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació 
ELABORAR UN ESTUDI DE VULNERABILITAT DELS 
BOSCOS DEL MUNICIPI 

12 

PLACC-
nº (en anglès) Develop a study of the vulnerability forests 
- 

Impacte/s 
evitat/s 

Vulnerabilitat espècies 
forestals a malalties i plagues 

Augment  zones vulnerables  
d’interès per a la conservació 

Descripció 

Es tracta d’elaborar un estudi que inclogui una anàlisi dels boscos 
del municipi i avaluar la seva vulnerabilitat davant els impactes 
del canvi climàtic, i especialment, la seva susceptibilitat a 
malalties i plagues.    
 
Aquest estudi ha d’incloure:  
 
- Una anàlisi i diagnosi de l’abast i tipologia de boscos existents al 

municipi (tipus de bosc, espècies dominants, densitats, 
propietat, etc.) 

- Una diagnosi de la seva vulnerabilitat vers els efectes previstos 
associats al canvi climàtic, considerant plagues i noves malalties 
i el seus efectes  

- Preveure els efectes sobre els boscos en cas de l’aparició de 
plagues i malalties  

- Establiment de mesures.  
- Posada en comú de l’estudi amb tots els agents implicats del 

municipi. 
 
L’establiment de mesures hauria de considerar un ampli ventall 
d’actuacions, des de la sensibilització vers la propietat fins a 
actuacions concretes de millora i de reducció del risc, com ara 
programes de vigilància i control; mesures executives de gestió 
silvícola; treballs de conservació; redacció de convenis de gestió 
conjunta per aquells rodals d’interès, etc.   
 
Així mateix, aquest estudi sobre les masses forestals també 
hauria d’incloure la part corresponent als hàbitats i espècies 
vegetals i animals d’interès existents al municipi i analitzar la seva 
vulnerabilitat vers els efectes previstos associats al canvi climàtic.  
Inversió(€) Periòdic (€/any) 

6.000 0 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

6.000 
Cost de no 
actuar (€) - 

Relació no actuar -
actuar (No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2016 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Regidoria de medi ambient 
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Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació 
AFAVORIR LA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT 
DELS SISTEMES COSTANERS 

13 

PLACC-
nº (en anglès) 

Promote the conservation and biodiversity of coastal 
systems 

- 

Impacte/s 
evitat/s 

Desaparició de 
platges i dunes 

Augment  zones 
vulnerables  d’interès 
per a la conservació 

Augment de 
plagues 
ecosistemes marins 

Descripció 

Per afavorir la conservació de la biodiversitat dels sistemes 
litorals es proposa establir instruments de regulació dels usos 
encaminats al seu manteniment.  
 
Es proposa en primer lloc, incorporar al Pla d’Usos de les 
platges aspectes com la conservació de les comunitats 
naturals, especialment pel que fa referència a la ubicació de 
basses nàutiques, i planificar les possibilitats d’accés als usuaris 
amb el mínim impacte ambiental. Així, a partir de la identificació 
de les infraestructures d’accés existents i de les maneres com 
accedeixen els usuaris, el Pla també hauria d’establir mesures 
per a augmentar la proporció de desplaçaments a peu, en 
bicicleta i en transport públic mitjançant l’establiment de vies 
segures per als modes no motoritzats; i la dotació del transport 
públic i la restricció del transport en vehicle privat, considerant 
també aquells projectes que es troben en estat de redacció i 
que afecten el front litoral.   
 
Amb l’objectiu de no incrementar l’ocupació a la zona de la 
costa i augmentar la vulnerabilitat dels elements exposats als 
efectes del canvi climàtic (augment del nivell del mar, major 
intensitat i freqüència de les tempestes, etc.), es proposa que el 
nou Pla d’usos mantingui l’ocupació actual o bé, estableixi una 
major regulació de l’ocupació de la costa, compatibilitzant amb 
la conservació de les comunitats naturals. En tot cas, 
s’incorporaran aquests criteris de protecció tant de l’espai dunar 
com de les comunitats litorals en els futurs plecs tècnics per a la 
renovació de les llicències ocupació de la platja. 
 
Les fases per a incorporar aquests aspectes al Pla d’Usos i 
Ordenació de les Platges són:  
 
a) Estudi i proposta d’actuacions a incorporar al pla d’usos de 
platja per a la conservació de la biodiversitat. 
b) Modificació i aprovació del pla. 
c) Desenvolupament de les previsions del pla (foment del 
transport públic (adequat a l’estacionalitat), traçat de carrils bici 
segurs, construcció d’aparcaments segurs per a les bicicletes, 
ordenació de les zones d’aparcament dels cotxes perquè no 
perjudiquin el paisatge costaner, establiment d’accessos 
adaptats a les persones amb mobilitat reduïda, manteniment de 
les zones tancades de protecció de les comunitats d’alt valor 
ecològic, etc. 
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També s’ofereix, opcionalment, redactar i aprovar una 
Ordenança d'Ús de les Platges, amb l’objectiu de regular les 
condicions d'ús, garantint el dret dels ciutadans a gaudir-les i a 
fer-ne un ús i a l’hora que aquest sigui compatible amb la 
preservació de les característiques mediambientals i 
paisatgístiques.  
 
Les fases per a portar a terme la redacció i aprovació de 
l’ordenança, si s’escau són:   
 
a) Elaboració i aprovació de l’ordenança 
b) Vetllar el seu compliment. 
 
En tercer lloc, també s’estableix la possibilitat d’elaborar i 
aprovar un Programa de gestió de la platja, en la seva 
condició de domini públic marítim terrestre, per a aconseguir 
mantenir un nivell acceptable de naturalitat, alhora que presta 
les seves funcions de lleure.  
 
Es tracta d’una banda, d’assignar l’ús de sòl als serveis de 
temporada per tal que es situïn preferentment fora de la platja i 
que en cap cas no sobrepassin, en conjunt, la meitat de la 
superfície terrestre en plenamar; implantar sistemes eficaços 
per a evitar un consum excessiu de recursos; dotar d’energia 
fotovoltaica els equipaments de temporada; protegir físicament 
les zones amb vegetació dunar i de platja; potenciar la recollida 
selectiva de deixalles; reduir l’ús d’envasos no retornables i el 
packaging individualitzat; i controlar la contaminació associada 
a basses nàutiques. I de l’altra, instar a la resta 
d’administracions amb competències sobre la franja litoral per 
tal que els titulars de la responsabilitat evitin ocupacions 
permanents del DPMT per concessions i també l’artificialització 
de la costa; retirin progressivament les ocupacions actuals del 
DPMT; i s’incorporin noves superfícies al DPMT. 
 
Les fases per a portar a terme la redacció i aprovació del 
programa són:   
 
a) Elaboració del programa 
b) Implementar les accions del pla que són de gestió directa a 
càrrec de l’ajuntament. 
c) Establir acords amb els concessionaris dels serveis de platja 
sobre les condicions en què s’han de prestar. 
d) Signatura d’acords per a l’execució de les accions que 
corresponen a altres administracions. 
Inversió(€) Periòdic (€/any) 

9.500 0 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

9.500 
Cost de no 
actuar (€) - 

Relació no actuar -
actuar (No actuar)-1 

Període 
actuació 

Inici  2015 Final: 2016 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Regidoria de Medi Ambient 
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Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació 
PROMOURE ESTUDIS PER A LA CONSERVACIÓ DE LA 
BIODIVERSITAT 

14 

PLACC-
nº (en anglès) Promote studies for conservation of biodiversity 
- 

Impacte/s 
evitat/s 

Augment  zones 
vulnerables  d’interès  
per la conservació 

Canvis en les 
espècies 
urbanes 

Canvis en els 
patrons de 
pol·linització 

Descripció 

Es proposa que des de l’ajuntament s’impulsi la realització 
d’estudis (per mitjà de premis locals, estudis d’investigació, 
convenis amb les universitats per a la realització de treballs de 
final de carrera...) de les comunitats de fauna i flora existents, 
tant del medi marí com terrestre, per conèixer la seva adaptació 
al canvi climàtic i valorar la necessitat d’aplicar mesures que 
ajudin a preservar la biodiversitat del municipi.  
 
Resulta clau identificar els hàbitats i les espècies més 
vulnerables als efectes del canvi climàtic per augmentar la seva 
resiliència. Fruit d’aquests estudis se’n poden derivar la 
implantació de mesures per millorar la connectivitat ecològica 
amb la finalitat d’enfortir la capacitat de resiliència de les 
espècies davant de canvis globals. 
 
Es proposa col·laborar amb les administracions supramunicipals 
en la protecció d’hàbitats i espècies de flora i fauna. Es tractaria 
d’un treball conjunt tant amb el Parc Natural del Montnegre-
Corredor, com també amb els municipis que en formen part i la 
Diputació de Barcelona. Aquesta col·laboració passa per a la 
redacció d’un protocol de col·laboració entre les parts 
esmentades. 

Inversió(€) Periòdic (€/any) 

4.500 3.500 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

74.500 
Cost de no 
actuar (€) - 

Relació no actuar -
actuar (No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2030 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Àrea de Medi Ambient 



PLA LOCAL D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÁTIC C DE CANET DE MAR 

 150

 
Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació 
GARANTIR LA CONSERVACIÓ DEL SISTEMA DUNAR 
DE LA PLATJA 

15 

PLACC-
nº (en anglès) Ensure the preservation dune system 
- 

Impacte/s 
evitat/s 

Desaparició de platges i 
dunes 

Augment  zones vulnerables  
d’interès per a la conservació 

Descripció 

Actualment Canet disposa d’un petit sector a la platja dedicat a 
la restauració dels hàbitats dunars. Aquest espai té una gran 
importància com a hàbitat del sistema costaner i alhora com a 
cordó dunar de segregació entre la costa i la zona urbana. 
Resulta clau el seu manteniment i si s’escau poder-la ampliar i 
implementar més mesures de protecció d’aquest ecosistema.  
 
Algunes de les possibles actuacions que es plantegen són: 
 
- Continuar amb el desenvolupament d’actuacions per ajudar a 

potenciar el creixement i desenvolupament del sistema dunar, 
i si s’escau augmentar la zona, i realitzar actuacions puntals 
de revegetació amb espècies que incentiven junt amb la força 
del vent, la creació i establiment de les dunes (borró, jull de 
platja...). 

- En cas de detectar-se la presència d’espècies invasores que 
impossibiliten l’establiment de les espècies vegetals 
autòctones i característiques dels sistemes dunars, proposa 
fer-ne una eliminació manual. 

- Mantenir l’acordonament perimetral de la zona per evitar el 
pas dels usuaris i la formació de corriols. 

- Mantenir els rètols informatius, per donar a conèixer aquests 
ecosistemes. 

- Realitzar actuacions de neteja manuals. 
 
Per desenvolupar l’actuació caldria redactar un Projecte de 
millora i manteniment de l’ambient dunar del municipi que 
incorpori les actuacions plantejades anteriorment i executar-lo. 
Inversió(€) Periòdic (€/any) 

4.500 1.200 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

28.500 
Cost de no 
actuar (€) - 

Relació no actuar -
actuar (No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2030 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Àrea de Medi Ambient 
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Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació 
MESURES DE MILLORA DELS SISTEMES DE REG  
DEL VERD URBÀ 

16 

PLACC-
nº (en anglès) 

Measures for improvement of irrigation systems for  
urban green 

- 

Impacte/s 
evitat/s 

Augment de les 
sequeres 

Major vulnerabilitat 
del verd urbà 

Canvis en les zones 
cultivables 

Descripció 

L’ajuntament ja disposa de mesures d’estalvi d’aigua, aplicables 
tant al consum domèstic com també al sistema d’espai verds 
del municipi.  
 
Vinculat al manteniment del sistema de reg de les zones verdes 
urbanes, es considera clau que l’ajuntament disposi 
d’informació actualitzada dels nous sistemes de reg de baix 
consum que van sorgint al mercat. 
 
Es considera que l’establiment d’un model de verd urbà 
considerant el disseny, implantació i manteniment segons les 
tècniques de xerojardineria; l’optimització dels sistemes de reg 
fonamentant el reg per degoteig i difusió en front el d’aspersió i 
de mànega; i l’ús d'aigües no potables, especialment de freàtic, 
pluvial, grises i de piscines esdevé fonamental. 
 
Així doncs, es proposa l’elaboració d’un Pla per a la implantació 
d’un sistema de reg de baix consum per a zones verdes, 
analitzant cada una d’aquestes concretament i proposant 
mesures per a la seva implantació per fases. Les fases per a 
portar a terme l’actuació són:  
 
1. Inventari i diagnosi de cada una de les zones verdes segons 

els sistemes de reg present 
2. Anàlisi dels consum d’aigua de cada una de les zones verdes 
3. Proposta pressupostada d’implantació d’un nou sistema de 

reg urbà, si s’escau, de reaprofitament d’aigües 
4. Actualització periòdica de nous sistemes de reg urbà per a 

zones verdes 
 
Inversió(€) Periòdic (€/any) 

8.500 2.500 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

33.500 
Cost de no 
actuar (€) 

- 
Relació no actuar -
actuar 

(No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2025 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Àrea de Medi Ambient 
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Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació 
CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ AL CONJUNT DE 
LA POBLACIÓ EN RELACIÓ A L’AIGUA 

17 

PLACC-
nº (en anglès) 

Awareness campaigns in relation to domestic water 
consumption 

- 

Impacte/s 
evitat/s 

Augment de les 
sequeres 

Augment de 
desertització o 
aridesa 

Major intrusió 
salina en aqüífers 
costaners 

Descripció 

El consum d’aigua al municipi segueix una tendència regressiva 
en els últims anys i la realització de campanyes orientades a la 
racionalització del consum ha estat clau per augmentar la 
sensibilització per a la població local. Per continuar en la millora 
en l’ús eficient d’aquest recurs es proposa continuar realitzant 
campanyes de conscienciació de consum d’aigua responsable 
adreçada a tota la ciutadania. En aquestes campanyes caldria 
donar a conèixer noves formes d’estalvi, reutilització i gestió 
eficient de l’aigua. Resulta clau incidir en les mesures 
d’eficiència en l'ús de l'aigua a la llar, l’eficiència en jardineria i 
regs domèstics i l’eficiència en l'ús de l'aigua a les piscines. 
També es recomana fer campanyes específiques adreçades als 
establiments turístics (tant als propietaris com als clients). 
 
Es proposa també que en els habitatges que implementen 
mesures d’estalvi d’aigua sense estar-hi obligades poden rebre 
una possible línia d’ajut directa o bé per mitjà de bonificacions 
en alguna de les taxes municipals. Algunes de les actuacions 
bonificables poden ser : 
 
- Rectificació de la sortida d’aigua sanitària de la dutxa perquè 

alimenti la cisterna. 
- Conducció de l’aigua de pluja i els sobrants de piscina als 

recipients d’emmagatzematge d’aigua de reg. 
 
L’actuació s’hauria d’implantar mitjançant la definició de la 
campanya dirigida a tota la població en general; Encarregar la 
producció de la campanya; Desenvolupar la campanya amb les 
formes que s’hagin establert i realitzar un seguiment dels 
resultats. 
Inversió(€) Periòdic (€/any) 

6.000 500 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

13.500 
Cost de no 
actuar (€) - 

Relació no actuar -
actuar (No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2030 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Àrea de Medi Ambient 
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Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació 
INTRODUCCIÓ DE SISTEMES D’ESTALVI D’AIGUA EN 
LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

18 

PLACC-
nº (en anglès) 

Introduction of systems water saving in local 
installations 

- 

Impacte/s 
evitat/s Augment de les sequeres 

Major intrusió salina en 
aqüífers costaners 

Descripció 

Per tal que fomentar l’estalvi d’aigua en els equipaments i 
instal·lacions municipals es proposa: 
 
- Incorporar mesures d’estalvi d’aigua com aixetes amb 

dispositius, reductors del cabal, dipòsits de doble descàrrega 
als vàters, aixetes de monocomandament, etc.  

- Formació i sensibilització a la plantilla de l’Ajuntament 
encarregada del manteniment dels equipaments. 

- Instal·lació de cartells de bones pràctiques als lavabos i espais 
d’ús de l’aigua, per tal que ho puguin veure tant els 
treballadors com els usuaris 

- Informar del consum mensual als treballadors/es i als usuaris 
(mitjançant cartells informatius en punts visibles). 

- Incorporació de sistemes de reutilització de les aigües 
depurades per altres usos com la neteja de carrers o WC de 
les mateixes instal·lacions) 

 
També esdevé important fomentar un ús racional d’aigua en els 
serveis i dutxes existents a la platja mitjançant sistemes 
d’alerta de consum en diferents idiomes i la instal·lació de 
flexors de curt recorregut, com també en el sistema de neteja 
de carrers.  
 
L’execució de l’actuació passa per a realitzar un inventari dels 
consums d’aigua de cada equipament i l’establiment de 
mesures d’estalvi i la previsió pressupostaria corresponent per 
tal d’executar-les per fases.  
Inversió(€) Periòdic (€/any) 

4.500 2.500 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

17.000 
Cost de no 
actuar (€) 

- 
Relació no actuar -
actuar 

(No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2020 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Àrea de Medi Ambient 
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Núm. Acció Nom de 
l’actuació 

ELABORAR, ACTUALITZAR I APROVAR ELS PLANS 
D'EMERGÈNCIA MUNICIPAL ALS RISCOS 
ASSOCIATS AL CANVI CLIMÀTIC 19 

PLACC-nº 
(en anglès) 

Draft, update and approve the City Emergency 
Plans risks associated with climate change - 

Impacte/s 
evitat/s 

Augment del risc 
d'inundacions 

Augment del 
risc de riuades Major risc d'incendi 

Descripció 

Es tracta d’elaborar els Plans d’Actuació Municipal per aquelles 
emergències que no es disposi i que l’ajuntament hi està obligat 
i d’actualitzar aquells plans ja redactats tot incorporant protocols 
de resposta a possibles impactes del canvi climàtic.  
 
Segons la informació disponible el municipi caldria:  
 
1. Actualitzar:  
 
- Pla Bàsic d’Emergència Municipal: Pla de Protecció Civil de 

Catalunya (PROCICAT), aprovat el 23/11/2014 
- El Pla d’Actuació Municipal INFOCAT (Pla Especial 

d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya), aprovat 
el 8/6/2000 

- El Pla d’Actuació Municipal INUNCAT (Pla d'emergència 
especial per inundacions de Catalunya), aprovat el 6/5/2008 

 
2. Redactar 
 
- El Pla d’Actuació Municipal SISMICAT (Pla Especial d' 

Emergències Sísmiques a Catalunya), el qual és obligatori 
- El Pla d’Actuació Municipal CAMCAT (Pla Especial 

d'Emergències per Contaminació Accidental de les Aigües 
Marines a Catalunya, el qual és obligatori 

- El Pla d’Actuació Municipal NEUCAT (Pla Especial 
d'Emergències per Nevades a Catalunya),  el qual no és 
obligatori però si recomanat 

- El Pla de Protecció Civil PROCICAT per emergències 
ferroviàries, el qual es troba pendent de revisió i és obligatori 

Inversió(€) Periòdic (€/any) 

25.000 0 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

25.000 
Cost de no 
actuar (€) 

- 
Relació no actuar -
actuar 

(No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2016 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Regidoria de Seguretat Ciutadana 
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Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació 
MILLORAR LA PROTECCIÓ MUNICIPAL DURANT ELS 
PERÍODES DE FORTS AIGUATS 

20 

PLACC-
nº (en anglès) 

Improve the protection during periods of heavy 
showers 

- 

Impacte/s 
evitat/s 

Augment del risc 
d'inundacions 

Efectes en 
infraestructures 

Augment del risc 
de riuades 

Descripció 

Per millorar la protecció municipal i continuar en la minimització 
dels danys associats a aiguats i riuades es proposa portar a 
terme l’actualització del seu PAM i mentre aquest no es troba 
redactat ni aprovat, les següents actuacions: 
 
• Actuacions prevenció 
 
- Elaborar el mapa de risc per inundació segons les zones 

inundables actualment considerant el criteri històric i de 
recurrència  

- Elaborar estudis de microsimulació de la xarxa fluvial en 
funció de la intensitat i durada de l’episodi per tal de detectar-
ne els punts crítics. 

 
• Actuacions de comunicació en cas de pre-alerta 
 
- Continuar amb les campanya de prevenció i sensibilització 

davant del risc d'inundacions i aiguats portats a termes per 
l’Associació Voluntaris de Protecció Civil 

- Establir un protocol de comunicació i actuació en els ciutadans 
ubicats en les zones de major risc d’inundabilitat. 

- Preveure sistemes de prealerta de possibles episodis 
d’inundació, tenint en compte aspectes de previsió 
meteorològica (twitter, correu electrònic...). 

- Introduir mesures per tal d’evitar l’aparcament de vehicles al 
C/ Lledoners i de St. Crist 

- Redacció d’un protocol d’emergència i avís d’alerta temporal 
que permeti activar amb antelació una sèrie de mesures 
preventives que ajudin a minimitzar els efectes de les 
inundacions (retirada de vehicles, instal·lació de bombes i de 
proteccions als baixos de les cases, etc).       

 
• Noves infraestructures 
 
- Augmentar la capacitat del col·lector interceptor de les aigües 

en baixa que connecta amb la xarxa de clavegueram i 
augmentar la capacitat de desguàs de les aigües del poble. 

Inversió(€) Periòdic (€/any) 

12.500 1.500 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

42.500 
Cost de no 
actuar (€) - 

Relació no actuar -
actuar (No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2030 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Regidories d’Urbanisme, Protecció Civil i Comunicació i gestió de 
la informació 
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Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació 
COMPLETAR LA XARXA SEPARATIVA D’AIGÜES 
PLUVIALS 

21 

PLACC-
nº (en anglès) Complete separate networks rainwater 
POUM 

Impacte/s 
evitat/s 

Augment risc 
inundacions 

Efectes en 
infraestructures 

Augment del risc de 
riuades 

Descripció 

Actualment el municipi disposa d’uns 42 km de xarxa de 
clavegueram que abasta tots els carrers que integren l’entramat 
urbà. La configuració de la xarxa de clavegueram es distribueix 
a través dels col·lectors principals que transcorren seguint el 
traçat de les tres rieres principals. Es disposa d’una xarxa 
d’aigües unitària en totes les zones més antigues que van a 
parar als col·lectors de les rieres. Les zones que són de nova 
urbanització consten d’una xarxa separativa on els col·lectors de 
pluvials connecten amb els calaixos principals de les rieres que 
es troben soterrades. Aquests col·lectors porten l’aigua recollida 
fins al col·lector interceptor que discorre per la línia paral·lela a 
la costa i d’aquí a la depuradora d’aigües residuals. 
 
La consolidació d’una xarxa separativa permet reduir la 
quantitat d'aigua que va a la depuradora (amb el conseqüent 
estalvi energètic associat), millorar la capilarització de l’aigua 
que desguassa a mar i evitar inundacions provocades per la 
manca de dimensió del col·lector interceptor. Per aquest motiu 
resulta important estendre la xarxa separativa d’aigües pluvials 
en el conjunt del nucli urbà. 
 
Per tant, caldria la redacció d’un projecte executiu de 
substitució de l’actual a xarxa unitària per una de separativa i 
executar les obres per trams i sectors urbans. 
Inversió(€) Periòdic (€/any) 

75.000 55.000 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

900.000 
Cost de no 
actuar (€) - 

Relació no actuar -
actuar (No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2030 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Regidoria d’Urbanisme 

 
 



PLA LOCAL D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÁTIC C DE CANET DE MAR 

 157

 
Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació 
ESTABLIR CRITERIS DE REGULACIÓ URBANÍSTICA 
EN LES ZONES INUNDABLES 

22 

PLACC-
nº (en anglès) Establishing urban regulation of flood areas 
POUM 

Impacte/s 
evitat/s 

Augment risc 
inundacions 

Efectes en 
infraestructures 

Augment del risc 
de riuades 

Descripció 

Actualment bona part de les zones inundables del municipi 
corresponen als baixos dels edificis ubicats al llarg del C/ 
Lledoners i Sant Crist, i a la zona de càmping el Globo Rojo, en 
cas d’aiguats intensos.   
 
La redacció del nou POUM ha d’incloure una major regulació de 
les activitats i usos permesos en aquestes zones.  
 
En les zones urbanes inundables caldria: 
 
- Evitar l’ús residencial en planta baixa. 
 
- Evitar cap ús potencialment contaminant en les plantes 

inferiors. 
 
- Evitar la ubicació d’instal·lacions crítiques (centres sanitaris, 

instal·lacions de tractament de residus perillosos...). 
 
- Reducció de la capacitat d’aparcament sota rasant. 
 
Per tant caldria el reconeixement en el nou planejament 
urbanístic de les zones inundables segons l’Estudi d’inundabilitat 
del municipi, la incorporació de les mesures que aquest 
estableix, i la regulació dels usos admissibles, limitats i prohibits 
en les diferents zones en que es divideix l’espai fluvial o la zona 
inundable establerts en el “El Reglament de la Llei d’Urbanisme 
tal com es comenta en l’article 6 del Decret 305/2006 del 28 de 
juliol.  
Inversió(€) Periòdic (€/any) 

Sense cost - 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

- 
Cost de no 
actuar (€) 

- 
Relació no actuar –
actuar 

(No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2016 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Regidoria d’Urbanisme 
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Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació 
INCREMENTAR LA PERMEABILITAT DE L’ESPAI 
PÚBLIC I DE L’EDIFICACIÓ 

23 

PLACC-
nº (en anglès) Increased permeability in public space and building 
POUM 

Impacte/s 
evitat/s 

Augment risc 
inundacions 

Efectes en 
infraestructures 

Major intrusió 
salina en aqüífers 
costaners 

Descripció 

El procés d’urbanització ha comportat un increment de la 
pavimentació de l’espai públic, fet que es tradueix en un 
sistema que impedeix la infiltració de l’aigua al sòl. Es recomana 
que en tota actuació de rehabilitació urbana i de nova 
construcció es minimitzi la impermeabilització com criteri en el 
seu disseny. Així, en les actuacions de rehabilitació de l’espai 
urbà mínimament rellevants es proposa l’establiment d’un factor 
d’impermeabilització amb un valor igual o superior a 0,35. 
 
Un altre element que incrementa la impermeabilitat de les 
zones urbanes són les construccions i edificacions. El nivell 
d’impermeabilització dels edificis varia. Així, es proposa que en 
els edificis públics s’adoptin solucions per incrementar aquest 
factor de permeabilització en funció de la seva funcionalitat i 
factibilitat econòmica. En l’edificació, la principal mesura està 
relacionada amb potenciar els sostres i façanes verdes que 
facilitin l’absorció hídrica i sistemes de recollida de l’aigua de la 
puja per a usos domèstics. 
 
Per tal d’actuar es proposa la redacció d’un projecte executiu 
per a cada un dels equipaments i edificis públics amb l’objectiu 
d’incrementar la permeabilitat i executar-lo tal i com s’estableixi 
en el cronograma. En els equipaments de nova planta caldria 
que en el projecte constructiu aquests criteris s’hi incorporessin 
com a requisits bàsics. Aquesta mesura també es pot implantar 
com a criteri bàsic en grans projectes de rehabilitació urbana.  
 
Finalment, aquesta actuació també pot incloure mesures per 
incentivar (ja sigui mitjançant l’exempció de taxes o la 
bonificació econòmica) l’aplicació de mesures per augmentar la 
permeabilització en iniciatives privades de desenvolupament 
dels nous sectors urbans que es preveuen amb el POUM.    
Inversió(€) Periòdic (€/any) 

12.500 20.000 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

412.000 
Cost de no 
actuar (€) - 

Relació no actuar -
actuar (No actuar)-1 

Període 
actuació 

Inici  2015 Final: 2030 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Regidoria d’Urbanisme 
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Núm. Acció Nom de 
l’actuació PREVENIR EL RISC D’ESLLAVISSADES  

24 

PLACC-nº 
(en anglès) Prevent the risk landslides 

- 

Impacte/s 
evitat/s Efectes en infraestructures 

Major intensitat de les 
tempestes 

Descripció 

Es proposa la redacció d’un projecte executiu al talús de la Torre 
del Moro per tal de mitigar l’impacte que pot causar una 
esllavissada. L’alçada i la longitud dels trams més inestables 
dificulta la seva actuació no obstant i amb la finalitat de 
minimitzar la perillositat enfront la caiguda de material, el 
projecte executiu hauria de contemplar:  
 
- La revisió de la col·locació de les malles de triple torsió 

existents per assegurar-ne la seva correcte col·locació i 
preveure el seu manteniment periòdic.  

 
- La col·locació de malla de torsió pel darrera i als costats del 

bloc de pisos que s’hi troba adjacent.  
 
- La reparació o substitució de bona part del mur d’obra que es 

troba sobre el talús. 
 
També caldria incorporar al POUM que al llarg de tot el talús i en 
tots els seus trams, es deixi un espai de resguard d’ocupació 
tant a la base del talús com a la coronació condicionat a la 
presència o no de mesures de protecció i correcció contra 
despreniments.  
 
Igualment, també, caldria que qualsevol intervenció que 
modifiqui el perfil del talús, compti obligatòriament amb un 
anàlisi de la possible afectació sobre la seva estabilitat i aplicar 
les recomanacions que s’estableixen a l’estudi de Riscos 
Geològics del municipi (2012). 
 
Finalment, el nou POUM també incloure que totes les zones amb 
pendents superiors al 20%, restin lliure de processos urbans i 
en cas d’incloure’s en sectors de nova construcció que aquests 
terrenys quedessin qualificats com d’espais lliures.  
Inversió(€) Periòdic (€/any) 

65.000 - 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

65.000 
Cost de no 
actuar (€) - 

Relació no actuar 
-actuar (No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2016 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Regidoria d’Urbanisme 
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Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació 

REDACCIÓ I APROVACIÓ D’UN PROTOCOL DE 
COMUNICACIÓ DIRIGIT ALS COL·LECTIUS SOCIALS 
MÉS VULNERABLES PER INDICAR ELS DIES DE RISC 
PER A LA SALUT 25 

PLACC-
nº (en anglès) 

Drafting and approval of a communication protocol 
directs most vulnerable social groups indicating the 
days of risk for health  

Impacte/s 
evitat/s 

Augment de la 
mortalitat/morbilitat 
associada a la calor 

Augment de les 
al·lèrgies 

Aparició de 
noves malalties 

Descripció 

Es proposa la redacció d’un protocol de comunicació dirigit a 
aquells sectors de la població més vulnerables als dies amb 
major risc per a la salut. L’objectiu es prevenir els efectes 
negatius derivats del canvi climàtic sobre la salut i millorar les 
actuacions per a fer-hi front. Amb aquest protocol el que es 
proposa és millorar:  
 
- la predicció amb la màxima anticipació que permetin els 

mitjans tècnics fer front a les possibles situacions 
meteorològiques de perill;  

 
- minimitzar els efectes negatius sobre la salut de la població i 

concretament els grups més vulnerables;  
 
- i coordinar mesures i recursos existents per fer-hi front. 
 
Aquest protocol ha de fer front a riscos com la radiació 
ultraviolada i les onades de calor, les malalties tropicals, les 
al·lèrgies, la deshidratació, etc.  
 
Les fases per a portar a terme l’actuació són:   
 
1. Creació d’un “check-list” de tots aquells riscos derivats del 

canvi climàtic que tinguin efectes sobre la salut, i 
especialment, sobre la salut d’aquells col·lectius socials més 
vulnerables 

2. Inventari de tots els canals d’informació existents que 
envien avisos dels efectes del canvi climàtic sobre la salut 
com ara el Pla Onada de calor, el canal salut de la 
Generalitat i el seu apartat d’al·lèrgens actualitzat o les 
informacions mensuals que genera la Societat Catalana 
d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica. 

3. Inventari i caracterització dels col·lectius socials del municipi 
més vulnerables davant els efectes del canvi climàtic sobre 
la salut  

4. Redacció del protocol de comunicació 
5. Aprovació i aplicació del protocol 
 
Aquest protocol ha de preveure:  
 
a) La creació d’un traspàs d’informació per a la predicció amb 

relació a altres organismes públics (Serveis de Meteorologia, 
Servei Català de Salut, etc.) 

b) La previsió i creació de canals d’informació, com la d’un 
apartat informatiu a la web de l’ajuntament sobre els avisos 
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meteorològics i la creació de materials (díptics, volant, 
plafons informatius existents a la via pública i especialment 
en l’accés a les platges, escoles, establiments turístics, 
punts d’informació turística etc etc.) per la difusió, 
sensibilització i recomanacions adreçades a aquests 
col·lectius. 

c) El desplegament d’accions de formació (especialment als 
col·lectius més exposats),  

d) La definició del mecanismes per la col·laboració amb el 
sector sanitari (Centres d’Atenció Primària, SEM, Centres 
geriàtrics, etc.).  

Inversió(€) Periòdic (€/any) 

6.000 4.500 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

96.000 
Cost de no 
actuar (€) 

- 
Relació no actuar -
actuar 

(No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2030 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Regidories de Salut, Benestar Social i Seguretat Ciutadana 
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Núm. 
Acció Nom de 

l’actuació 

INCORPORAR AL PLA ESTRATÈGIC DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL LES OPORTUNITATS 
POTENCIALS SORGIDES A CAUSA DEL CANVI 
CLIMÀTIC 26 

PLACC-
nº (en anglès) 

Incorporate the Strategic Local Development Plan 
the potential opportunities that emerged to causes 
of climate change PEDL 

Impacte/s 
evitat/s 

Canvis en el patró de 
demanda turística Pèrdua atractiu turístic 

Descripció 

Es tracta d’incorporar al Pla de Desenvolupament Local una 
anàlisi d’oportunitats potencials que sorgeixin a causa del canvi 
climàtic (noves activitats d’oci i/o turístiques, etc.) i 
desenvolupar tot un seguit d’actuacions per portar-les a terme.  
 
Les fases per a portar a terme la redacció del Pla són:   
 
1. Identificar, maximitzar i potenciar les oportunitats 
econòmiques associades al canvi climàtic 
 
2. Incorporar al Pla de Desenvolupament Local les línies 
estratègiques i definir les actuacions que se’n deriven  
 
4. Executar les actuacions 
 
5. Avaluació i seguiment del Pla i de la seva implantació. 
Inversió(€) Periòdic (€/any) 

2.100 0 

Total  en el període d’actuació (€) 
Cost 

2.100 
Cost de no 
actuar (€) - 

Relació no actuar –
actuar (No actuar)-1 

Període 
actuació Inici  2015 Final: 2016 

Àrea o dep. 
responsable 
Ajuntament 

Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme 
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11.3. Resum d’impactes, tipus d’actuacions i valoració 
econòmica 
 

Impactes 
Nombre 

actuacions 
Ajuntament 

Cost 
inversió 
(€) 

Cost 
periòdic 
(€/any) 

Nombre 
actuacions 
altres ens 

Augment del risc d'inundacions 6 125000 76500 3 
Augment de les sequeres (durada, 
freqüència i intensitat) 3 19000 5500 0 
Augment del risc de riuades 4 942500 29030 0 
Major durada de l'estiatge de rius i 
rieres 0 0 0 1 
Major intrusió salina en aqüífers 
costaners 2 20500 426000 1 
Major intensitat de les tempestes 1 0 65000 1 
Desaparició de platges i dunes 2 14000 1200 1 
Pujada de la cota de neu 0 0 0 0 
Menor durada de les zones innivades 0 0 0 0 
Vulnerabilitat de les espècies 
forestals a malalties i plagues 1 6000 0 0 
Major risc d'incendi 2 25000 11015 0 
Assecatge/transformació zones 
humides 0 0 0 0 
Augment de plagues: algues, 
meduses... 1 9500 2015 0 
Augment de zones vulnerables (p.ex 
Posidonia) 4 5700 47500 0 
Augment de desertització o aridesa 1 13500 2015 0 
Canvis en les zones cultivables 1 33500 2015 0 
Vulnerabilitat dels cultius a malalties 
i plagues 0 0 0 0 
Efectes negatius de la calor sobre el 
bestiar 0 0 0 0 
Efectes en infraestructures 5 534000 946530 6 
Canvis en els patrons de demanda 
energètica 4 337237,5 14337,5 0 
Augment de la mortalitat/morbilitat 
associada a la calor 4 18000 247000 0 
Augment de les al·lèrgies 1 4500 36000 0 
Aparició de noves malaties 1 96000 2015 0 
Pèrdua atractiu turístic  1 2100 0 0 
Canvis en el patró de demanda 
turística 1 0 2100 0 
Augment de l'efecte illa de calor  4 10000 20015 0 
Major vulnerabilitat del verd urbà 2 8500 158000 0 
Canvis en els patrons de 
pol·linització  1 74500 2015 0 
Canvis en les espècies urbanes (p. 
Ex. Adaptació de les cotorres) 2 128000 76515 0 
Transversal (comunicació i 
informació general o de fenòmens 
meteorològics) 2 7500 1300 0 
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12. CRONOGRAMA 
 

Anys  
Acció 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Participar activament en els mecanismes 
d’intercanvi d’informació 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Programa de sensibilització i educació sobre el 
canvi climàtic 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Incorporar actuacions d’adaptació al canvi climàtic 
relacionades amb la planificació urbanística 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Incorporar l’efecte de les onades de calor en la 
planificació urbanística 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Implantar mesures per reduir l’efecte de les 
onades de calor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Elaborar i aprovar un pla del verd urbà 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Minimitzar el risc d’incendi forestal 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aïllament dels conductes d’aigua calenta sanitària 
en dependències no calefactades 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reducció de les pèrdues tèrmiques al'accés dels 
equipaments 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reducció de les pèrdues tèrmiques amb la 
substitució de tancaments de vidre simple per 
vidre doble 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Continuar amb la implantació de les actuacions del 
PAES 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elaborar un estudi de vulnerabilitat dels boscos del 
municipi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afavorir la conservació de la biodiversitat dels 
sistemes costaners 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Promoure estudis per a la conservació de la 
biodiversitat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Anys  
Acció 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Garantir la conservació del sistema dunar de la 
platja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
Mesures de millora dels sistemes de reg del verd 
urbà 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Campanya de sensibilització al conjunt de la 
població en relació a l’aigua 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Introducció de sistemes d’estalvi d’aigua en les 
instal·lacions municipals 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elaborar i aprovar els plans d'emergència municipal 
als riscos associats al canvi climàtic                 
Millorar la protecció municipal durant els períodes 
de forts aiguats            0 0 0 0 0 
Completar la xarxa separativa d’aigües pluvials   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Establir criteris de regulació urbanística en les 
zones inundables                 
Incrementar la permeabilitat de l’espai públic i de 
l’edificació   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prevenir el risc d’esllavissades                 
Redacció i aprovació d’un protocol de comunicació 
dirigit als col·lectius socials més vulnerables per 
indicar els dies de risc per a la salut   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Incorporar al pla estratègic de desenvolupament 
local les oportunitats potencials sorgides a causa 
del canvi climàtic                 
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13. SEGUIMENT DEL PLA 
 
El seguiment del Pla serà biennal i inclourà un Informe biennal de 
seguiment, on hi constarà el seguiment operacional i les modificacions en 
els accions que siguin necessàries. 
 
El seguiment operacional valorarà l’estat d’execució de les actuacions: 
actuacions fetes, en curs no fetes, descartades, o noves. Aquest es 
centrarà, sobretot, en les actuacions que hagi de desenvolupar el 
municipi, tot i que també serà d’interès conèixer si les accions a fer per 
altres ens s’han dut a terme o no, o si se n’han fet que no estaven 
previstes i que hagin millorat la capacitat adaptativa del municipi.  
 
Aquest seguiment operacional inclourà també una bateria d’indicadors 
associats als impactes definits per tal d’avaluar si s’ha pogut canviar la 
tendència o no. 
 
Cada impacte de la llista en que la vulnerabilitat sigui alta i, si s’escau, 
mitja va associat a un indicador. El seguiment, però, quedarà subjecte a 
les descripcions metodològiques que la Iniciativa Mayor Adapt pugui 
desenvolupar. Així el llistat d’indicadors que es presenta a continuació es 
pot començar a desenvolupar, però d’acord amb el que s’estableixi la 
Iniciativa.  
 
 
13.1. Indicadors associats a les accions 
 

ESTAT 
ACCIONS 

FET NO FET EN CURS 
Participar activament en els mecanismes 
d’intercanvi d’informació 

   

Programa de sensibilització i educació sobre el 
canvi climàtic 

   

Incorporar actuacions d’adaptació al canvi climàtic 
relacionades amb la planificació urbanística 

   

Incorporar l’efecte de les onades de calor en la 
planificació urbanística 

   

Implantar mesures per reduir l’efecte de les 
onades de calor 

   

Elaborar i aprovar un pla del verd urbà    

Minimitzar el risc d’incendi forestal    
Aïllament dels conductes d’aigua calenta sanitària 
en dependències no calefactades 

   

Reducció de les pèrdues tèrmiques a l'accés dels 
equipaments 

   

Reducció de les pèrdues tèrmiques amb la 
substitució de tancaments de vidre simple per 
vidre doble 

   

Continuar amb la implantació de les actuacions del 
PAES 

   

Elaborar un estudi de vulnerabilitat dels boscos del 
municipi 

   



PLA LOCAL D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÁTIC C DE CANET DE MAR 

 167

ESTAT 
ACCIONS 

FET NO FET EN CURS 
Afavorir la conservació de la biodiversitat dels 
sistemes costaners 

   

Promoure estudis per a la conservació de la 
biodiversitat 

   

Garantir la conservació del sistema dunar de la 
platja 

   

Mesures de millora dels sistemes de reg del verd 
urbà 

   

Campanya de sensibilització al conjunt de la 
població en relació a l’aigua 

   

Introducció de sistemes d’estalvi d’aigua en les 
instal·lacions municipals 

   

Elaborar i aprovar els plans d'emergència municipal 
als riscos associats al canvi climàtic 

   

Millorar la protecció municipal durant els períodes 
de forts aiguats 

   

Completar la xarxa separativa d’aigües pluvials    
Establir criteris de regulació urbanística en les 
zones inundables 

   

Incrementar la permeabilitat de l’espai públic i de 
l’edificació 

   

Prevenir el risc d’esllavissades    
Redacció i aprovació d’un protocol de comunicació 
dirigit als col·lectius socials més vulnerables per 
indicar els dies de risc per a la salut 

   

Incorporar al pla estratègic de desenvolupament 
local les oportunitats potencials sorgides a causa 
del canvi climàtic 

   

 
13.2. Indicadors associats als impactes amb valor alt i mig 
 
Aparició de noves malalties 
 

Objectiu 
Valorar el nombre de casos afectats per a noves 
malalties 

Descripció 
Determinar el percentatge d’aparició de noves malalties 
i casos afectats 

Mètode càlcul 

A = (NM / Pob)*100  
 
A = aparició de noves malalties 
NM = nombre de casos afectats per noves malalties 
Pob = nombre d’habitants del municipi 

 
 

Canvis en el patró de demanda turística 
 

Objectiu Valorar el nombre de visitants l’any 
Descripció Determinar el número de visitants l’any 

Mètode càlcul 

PDT = NVA  
 
PDT = patró de demanda turística 
NVA = nombre de visitants any 
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Canvis en els patrons de demanda energètica 
 

Objectiu Valorar l’evolució del nombre de Kw/any del municipi 

Descripció 
Calcular el número de Kw/any del municipi per a cada 
un dels mesos de l’any 

Mètode càlcul 

PDEn = E 
 
PDE = Nombre de Kw 
n = mesos de l’any 
E = nombre total de kw 

 
 

Major intensitat de les tempestes 
 

Objectiu 
Valorar l’evolució del nombre total de períodes de 
tempestes 

Descripció Calcular el nombre de dies amb tempesta durant l’any 

Mètode càlcul 

IE = (NT/ND)*100 
IE = Intensitat de les tempestes 
NT = nombre de dies amb tempesta any 
ND = nombre de dies de l’any 
 
Una variació d’aquest índex seria calcular la durada de 
les tempestes any. Per això substituiríem el nombre de 
dies pel nombre de minuts.   

 
Major intrusió salina en aqüífers costaners 
 

Objectiu Valorar l’índex de salinitat dels aqüífers 

Descripció 
Calcular els mil·ligrams de clorurs de sodi per litre (mg 
Cl/L) per determinar si es supera el límit màxim 
establert segons del RD140/2003 de 250 mg Cl/L 

Mètode càlcul 
IS = Índex de salinització 
mg = mil·ligrams de clorur de sodi 
L = litres d’aigua 

 
 

Major risc d’incendis 
 

Objectiu Valorar si augmenta el risc d’incendi del municipi 

Descripció 
Comparar els diferents mapes de perill bàsic de risc 
d’incendi forestal del municipi que han estat elaborats  

Mètode càlcul 

RI = (SRB) + (SRM*2) + (SRA*3)  
 
RI = Risc d’incendi 
SRB = Superfície de risc baix 
SRM = Superfície de risc moderat 
SRA = Superfície de risc alt 
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Pèrdua atractiu turístic 
 

Objectiu 
Valorar si el municipi ha sofert una pèrdua d’atractiu 
turístic  

Descripció 
Suma dels diferents valors dels indicadors que valoren 
els impactes negatius amb repercussió sobre el sector 
turístic  

Mètode càlcul 

PAT = ∑n 
 
PAT = pèrdua d’atractiu turístic 
n = valors dels indicadors que valoren els impactes 
negatius sobre el turisme (incendis forestals, pèrdua de 
platges, talls del subministrament elèctric i d’aigua, 
aparició de malalties tropicals contagioses, etc.) 

 
 

Augment del risc d'inundacions 
 

Objectiu 
Valorar l’evolució del nombre d’inundacions del municipi 
durant l’any  

Descripció 
Percentatge de dies on succeeixen inundacions al 
municipi durant l’any 

Mètode càlcul 

RIN = (NI/ND)*100 
 
RIN = Augment del risc d’inundacions 
NI = nombre de dies amb on hi ha hagut inundacions 
ND = nombre de dies de l’any 
 
Una variació d’aquest índex seria calcular la superfície 
de les zones inundades durant any. Per això 
substituiríem el nombre de dies per la superfície.   

 
 
Augment de les sequeres 
 

Objectiu 
Valorar l’evolució del nombre sequeres del municipi 
durant l’any  

Descripció Comparar el nombre de mesos secs de cada any  

Mètode càlcul 

Sm = Ptm/Tmc 
 
Sm = Índex de sequera del mes 
Ptm = Precipitació total (mm) per a cada mes 
Tmc = Temperatura mitjana (ºC) de les màximes de 
cada mes 
 
Un mes serà sec quan el valor de l'índex és menor o 
igual que 9. 
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Augment del risc de riuades 
 

Objectiu 
Valorar l’evolució del nombre de riuades al municipi 
durant l’any  

Descripció 
Comparar el nombre de riuades que succeeixen al 
municipi durant l’any  

Mètode càlcul 

ARR = NRD  
 
ARR = Augment del risc de riuades 
NRD = Nombre de riuades any  

 
 

Vulnerabilitat de les espècies forestals a malalties i plagues 
 

Objectiu 
Valorar l’evolució del nombre de plagues i malalties de 
les zones forestals del municipi  

Descripció 
Calcular el nombre de plagues i malalties forestals del 
municipi durant l’any en funció del nombre total de 
plagues possibles durant l’any 

Mètode càlcul 

VPF = NP/TP 
 
VPF = Vulnerabilitat de plagues forestals 
NP = Nombre de plagues aparegudes per totes les 
espècies durant l’any 
TP = Total de plagues presents per a cada espècie 
durant l’any que es calcula l’indicador  

 
 

Desaparició de platges i dunes 
 

Objectiu 
Conèixer l’evolució de la superfície de les platges del 
municipi 

Descripció 
Calcular el nombre de m2 de superfície de platja de 
cada any 

Mètode càlcul 

DPD = SP 
 
DPD = Índex de superfície de la zona de platja 
SP = Superfície (m2) de platja del municipi  

 
 

Augment de les al·lèrgies  
 

Objectiu 
Avaluar l’evolució dels casos amb símptomes d’al·lèrgia 
del municipi  

Descripció Conèixer l’augment dels casos amb al·lèrgia al municipi 

Mètode càlcul 

AA = NCA 
 
AA = Índex d’augment de casos amb al·lèrgia 
NCA = Nombre de casos amb al·lèrgia durant l’any 
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Augment de plagues a l’ambient marí 
 

Objectiu Valorar l’evolució del nombre de l’ambient marí 

Descripció 
Calcular el nombre de plagues de l’ambient marí durant 
l’any 

Mètode càlcul 

PM = FNTd + MEDd / NDB 
 
PM = Augment de plagues de l’ambient marí 
FNTd = Nombre de dies amb restriccions de bany a la 
platges de Canet per presència de fitoplàncton nociu i 
tòxic 
MEDd = Nombre de dies amb restriccions de bany a la 
platges de Canet per presència de medues 
NDB* = nombre de dies de la temporada de bany  
 
(*): inclou els dies del període amb presència dels 
serveis de vigilància a les platges 

 
 

Efectes en infraestructures 
 

Objectiu 
Calcular el nombre d’infraestructures afectades pels 
efectes del canvi climàtic del municipi 

Descripció 
Calcular el nombre d’infraestructures (edificacions, 
xarxa elèctrica, infraestructures viàries, etc.) afectades 
pels efectes del canvi climàtic del municipi cada any  

Mètode càlcul 

EI = (NE * NED) + (NT * NTD) + (NS * NSD)  
 
EI = Efectes en les infraestructures 
NE = Nombre d’edificacions afectades pels efectes del 
canvi climàtic 
NED = Nombre de dies que ha durat l’afectació en les 
edificacions 
NT = Nombre d’infraestructures de mobilitat afectades 
pels efectes del canvi climàtic 
NTD = Nombre de dies que ha durat l’afectació en les 
edificacions 
NS = Nombre d’infraestructures de subministrament de 
serveis (aigua i energia) afectades pels efectes del canvi 
climàtic 
NSD = Nombre de dies que ha durat l’afectació en les 
edificacions 

 
 

Augment de l'efecte illa de calor 
 

Objectiu Avaluar l’efecte illa de calor al municipi durant l’any 

Descripció 
Calcular la diferencia màxima de temperatura entre la 
zona urbana i la rural 

Mètode càlcul 

DTu-r(max) = 1.42 log10 (POP)-2.09 
 
DTu-r(max) = Diferencia entre la temperatura 
màxima de la zona urbana i la zona rural 
POP = Població del municipi 
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Canvis en els patrons de pol·linització 
 

Objectiu Avaluar els canvis en els patrons de pol·linització 

Descripció 

Conèixer el nombre d’insectes pol·linitzadors funcionals 
d’una àrea especifica en el moment de màxima floració 
de l’espècie vegetal concreta que utilitzen. Com menor 
sigui CPe menys canvis en el patró 

Mètode càlcul 

CPe = [NF * (PFe/100)] * NP 
 
CPe = Canvis en el patró de pol·linització d’una espècie 
vegetal 
NF = Nombre de flors 
NP = Nombre d’insectes pol·linitzadors 
PFe = Nombre de dies total de floració  l’espècie 

 
 

Major vulnerabilitat del verd urbà 
 

Objectiu 
Valorar la vulnerabilitat de l’espai inclòs dins les zones 
verdes del municipi  

Descripció 

Calcular el nombre de plagues i malalties que 
succeeixen a les zones verdes del municipi en funció del 
nombre total de plagues possibles durant l’any segons 
les espècies de verd urbà present 

Mètode càlcul 

VVU = NPVU/TPVU 
 
VVU = Vulnerabilitat del verd urbà 
NPVU = Nombre de plagues aparegudes per totes les 
espècies durant l’any incloses dins el verd urbà 
TPVU = Total de plagues presents per a cada espècie 
inclosa dins el verd urbà durant l’any que es calcula 
l’indicador  

 
 

Augment  zones vulnerables d’interès per a la conservació 
 

Objectiu 
Valorar la vulnerabilitat de les zones d’interès per ala 
conservació   

Descripció 

Calcular la vulnerabilitat de les zones d’interès per a la 
conservació de la biodiversitat pels efectes del canvi 
climàtic del municipi. Com menor sigui VIC més 
vulnerable 

Mètode càlcul 

VIC = PFAIC + PFFIC + SHIC + SPE / FC 
 
VIC = Vulnerabilitat de les zones d’interès per la 
conservació 
PFAIC = Nombre d’espècies de fauna d’interès per a la 
conservació 
PFFIC = Nombre d’espècies de fauna d’interès per a la 
conservació 
SHIC = Superfície d’hàbitats d’interès comunitari 
SPE = Superfície de zones protegides 
FC = Fragmentació de les àrees d’interès per a la 
connectivitat (nombre d’àrees) 
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Augment de la mortalitat/morbilitat associada a la calor 
 

Objectiu 
Conèixer l’evolució del nombre de morts i casos atsesos 
associats als efectes dels cops de calor    

Descripció 
Calcular el nombre de mort associats i de casos atesos 
als efectes de les onades de calor  

Mètode càlcul 

MC = [(NM + NA) / POP] *100  
 
MC = Index de mortalitat/morbilitat associada a la calor 
NM = Nombre d’individus morts al municipi pels efectes 
de l’onada de calor 
NA = Nombre de casos atesos pels efectes de l’onada 
de calor 
POP = Població del municipi   
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Aquest Pla es signa a l’Escala amb data de 20 de març de 2015 en nom i 
representació del conjunt de professionals que han intervingut en la seva 
elaboració. 
 
 
 
 
 
 
 
Albert Albertí,  
Llicenciat en geografia i consultor ambiental 
Coordinador del Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic de Canet de Mar 
 
 
Han participat en la redacció i elaboració del present informe, la resta de 
professionals socis de la Cooperativa de Projectes Ambientals La COPA 
SCCL  
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14. ANNEX 
 
Accions a instar a altres administracions 

 
Nom de l'actuació Nom en anglès Impacte/s evitat/s Ens responsable actuació 
Millorar el ferm de les 
infraestructures 
afectades per risc 
d’inundació 

Improving the strong 
infrastructure affected 
by flood risk 

Augment del 
risc 
d'inundacions 

Efectes en 
infraestructures 

  Ministerio de Fomento 

Instar a Infraestructures 
de la Generalitat de 
Catalunya SAU dels 
efectes del canvi climàtic 
en els projecte  del 
municipi que es realitzin 

Encouraged to 
Infraestructures de la 
Generalitat de 
Catalunya SAU the 
effects of climate 
change on Projecte de 
Recuperació 
mediambiental de la 
Platja de Cavaió 

Augment del 
risc 
d'inundacions 

Efectes en 
infraestructures 

Major intensitat 
de les 
tempestes 

Infraestructures de la Generalitat 
de Catalunya, SAU 

Instar al Departament de 
Territori i Sostenibilitat 
dels efectes del canvi 
climàtic sobre les 
propostes de millora de 
les infraestructures de 
mobilitat de la xarxa 
ferroviària al municipi 

Encourage the DTiS of 
the effects of climate 
change on the 
proposed 
infrastructure 
improvements mobility 
railway network at the 
municipality 

Augment del 
risc 
d'inundacions 

Major intrusió 
salina en 
aqüífers 
costaners 

Efectes en 
infraestructures 

Departament de Territori i 
Sostenibilitat 
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Nom de l'actuació Nom en anglès Impacte/s evitat/s Ens responsable actuació 

Instar a les companyies 
de subministrament 
d'electricitat i de gas 
natural dels efectes del 
canvi climàtic 

Encourage at the 
companies of supply 
natural gas and 
electricity to the 
effects of climate 
change 

Efectes en 
infraestructures     FECSA ENDESA i GAS NATURAL SA 

Instar a Rodalies de 
Catalunya dels efectes 
del canvi climàtic sobre 
l'actual xarxa ferroviària 
del municipi 

Encourage at the 
Rodalies de Catalunya 
the effects of climate 
change on the current 
network railway within 
the municipality 

Efectes en 
infraestructures 

    

Generalitat de Catalunya i Renfe 
Operadora 

Instar a l'ACA sobre els 
efectes del canvi climàtic 
en relació a la qualitat 
ecològica i 
hidromorfològica de la 
xarxa de rials del 
municipi 

Encourage at the ACA 
the effects of climate 
change in relation to 
the quality and hydro-
ecological network in 
the municipality 

Major durada de 
l'estiatge de rius 
i rieres 

    

Agència Catalana de l'Aigua 

Instar a la Dirección 
General de Costas 
(MAGRAMA) dels efectes 
del canvi climàtic en la 
redacció i execució del 
projecte "Eliminación y 
substitución del camino 
no autorizado en la playa 
del Sant Crist"   

Insisted to the 
Dirección General de 
Costas  (MAGRAMA) 
the effects of climate 
change on the drafting 
and implementation of 
the project 
"Eliminación y 
substitución del 
camino no autorizado 
en la playa del Sant 
Crist" 

Efectes en 
infraestructures 

Desaparició de 
platges i dunes 

  

Dirección General de Costas 
(MAGRAMA) 
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Fonts de finançament 
 

Diputació de 

Barcelona 
Generalitat de Catalunya Unió europea Estat 

Acció 
Catàleg 

(anual) 

Concertació 

(legislatura) 
ACA ICAEN DARP DMA DPTOP 

Altres 

(esp.)* 

Horitzó 

2020 
LIFE INTERREG 

Altres 

(esp) 

Fondo 

carbono 

FES CO2 

IDAE 
Altres 

(esp.) 

Participar activament en els 

mecanismes d’intercanvi 

d’informació 

                    X         

Programa de sensibilització i 

educació sobre el canvi climàtic 
            X       X         

Incorporar actuacions d’adaptació 

al canvi climàtic relacionades amb 

la planificació urbanística 

                              

Incorporar l’efecte de les onades 

de calor en la planificació 

urbanística 

            X       X         

Implantar mesures per reduir 

l’efecte de les onades  de calor 
X     X     X   X   X     X   

Elaborar i aprovar un pla del verd 

urbà 
                X             

Minimitzar el risc d’incendi 

forestal 
X       X     X     X         

Aïllament dels conductes d’aigua 

calenta sanitària en dependències 

no calefactades 

X     X                 X X   

Reducció de les pèrdues 

tèrmiques a l'accés dels 

equipaments 

X     X                 X X   

Reducció de les pèrdues 

tèrmiques amb la substitució de 

tancaments de vidre simple per 

vidre doble 

X     X                 X X   

Continuar amb la implantació de 

les actuacions del PAES 
X X   X     X   X       X X   
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Diputació de 

Barcelona 
Generalitat de Catalunya Unió europea Estat 

Acció 
Catàleg 

(anual) 

Concertació 

(legislatura) 
ACA ICAEN DARP DMA DPTOP 

Altres 

(esp.)* 

Horitzó 

2020 
LIFE INTERREG 

Altres 

(esp) 

Fondo 

carbono 

FES CO2 

IDAE 
Altres 

(esp.) 

Elaborar un estudi de 

vulnerabilitat dels boscos del 

municipi 

X       X         X X         

Afavorir la conservació de la 

biodiversitat dels sistemes 

costaners 

            X X X X X         

Promoure estudis per a la 

conservació de la biodiversitat 
X       X       X X X         

Garantir la conservació del 

sistema dunar de la platja 
        X                     

Mesures de millora dels sistemes 

de reg del verd urbà 
X       X       X   X         

Campanya de sensibilització al 

conjunt de la població en relació 

a l’aigua 

            X       X         

Introducció de sistemes d’estalvi 

d’aigua en les instal·lacions 

municipals 

    X           X   X         

Elaborar i aprovar els plans 

d'emergència municipal als riscos 

associats al canvi climàtic 

              X     X         

Millorar la protecció municipal 

durant els períodes de forts 

aiguats 

    X       X X     X         

Completar la xarxa separativa 

d’aigües pluvials 
X   X       X                 
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Diputació de 

Barcelona 
Generalitat de Catalunya Unió europea Estat 

Acció 
Catàleg 

(anual) 

Concertació 

(legislatura) 
ACA ICAEN DARP DMA DPTOP 

Altres 

(esp.)* 

Horitzó 

2020 
LIFE INTERREG 

Altres 

(esp) 

Fondo 

carbono 

FES CO2 

IDAE 
Altres 

(esp.) 

Establir criteris de regulació 

urbanística en les zones 

inundables 

                              

Incrementar la permeabilitat de 

l’espai públic i de l’edificació 
X           X                 

Prevenir el risc d’esllavissades                               

Redacció i aprovació d’un 

protocol de comunicació dirigit 

als col·lectius socials més 

vulnerables per indicar els dies de 

risc per a la salut 

              X X   X         

Incorporar al pla estratègic de 

desenvolupament local les 

oportunitats potencials sorgides a 

causa del canvi climàtic 

                              

 
 
 
 


