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IntroduccióIntroducció

•Aquest treball s’emmarca teritorialment en el Baix 
Maresme.

•És realitzat en dos parts:

Estudi urbanístic del Baix Maresme

Estudi mediambiental del Baix Maresme

•Amb l’objectiu d’entendre la complexitat d’un territori 
canviant amb l’ajuda dels Sistemes d’Informació Geogràfica.



ESTUDI URBANÍSTIC DEL BAIX MARESMEESTUDI URBANÍSTIC DEL BAIX MARESME



DENSITAT I POBLACIÓDENSITAT I POBLACIÓ

• Municipis costaners de mayor població i 
densitat (compactes) que los de muntanya
(dispers). 

• Mataró, el major municipi de la comarca, 
supera els 100.000 habitants des de 1980. 

HABITATGEHABITATGE

• Augment del % d´habitatge principal 
i secundari en detriment del vacant.

• A Òrrius, Cabrils i Cabrera de Mar 
l´habitatge secundari supera al 
principal. En la resta, predomina el 
principal.

•Altura de l´edificació predominant: 2 
plantes.

•Règim de tinença amb major % per 
compra pagada.



OCUPACIÓ DEL SÒLOCUPACIÓ DEL SÒL
• Eix de tensió lineal al llarg del Baix Mareme entre Barcelona i Mataró.

• Combinació de l´ús residencial amb l´activitat agrícola i industrial.

•Premià de Mar i El Masnou tenen el major % de sòl ocupat (76% i 78% resp.).

•Relació problemática entre municipis en referencia a la localització d´àrees 
industrials. Límits municipals son una barrera a l´hora de pensar el territori 
com un marc comú.



PLANEJAMENT URBANÍSTICPLANEJAMENT URBANÍSTIC
•Premià de Mar te més del 81 % del sol qualificat com urbà.

• Els Plans Generals de Mataró i Montgat qualifiquen com sòl urbanitzable un 
major % del sòl municipal (35%) .

•Premià de Mar i El Masnou tenen el major % de sòl ocupat (76% i 78% resp.).



ACTIVITAT ECONÒMICAACTIVITAT ECONÒMICA
•Predomini en el sector serveis (60% 
de la població activa) i l´activitat 
industrial (30% dels actius)

• Cabrils concentra el major % de 
l´activitat terciària (mès del 70% dels 
seus actius)

•Matarò, mès del 43% de la població 
s´ocupa en l´indústria. Cabrera de Mar 
presenta la major activitat agrícola.

•Zones agrícoles i industrials 
relacionades amb les vies de 
comunicació.

•Vinyas, vivers, cultius son la base 
agrícola del Baix Maresme.

• Localització de zones industrials en 
conflicte amb zones residencials o 
protegides



MOBILITAT MOBILITAT 
•Desplaçaments per estudi: en els 
municipis amb major població (i de 
costa) el major % d´estudiants es 
quedan en el propi municipi. Als altres 
nuclis, la mobilitat està mès repartida.

• Desplaçaments per treball: Mataró es 
l´únic que poseeix la majoría dels seus 
actius dins del seu municipi. Cabrera 
rep treballadors d´altres municipis del 
Baix Maresme.

•En la resta de municipis la majoría de 
la població es trasllada, ja sigui a altre 
municipi o a fora de la comarca 

•Mobilitat total i privada dominada per 
el cotxe. 

•Desplaçament a peu en nuclis 
compactes, en detriment dels nuclis de 
muntanya.

• Viatges en transport públic majors en 
municipis de muntanya, primer el tren 
i segon el autobus. 

•Nova estació de tren a Cabrera de Mar.

•Premià de Mar i Mataró amb els valors 
mès alts de viatges en transport públic.



MUNICIPISMUNICIPIS

•Entendre el territori com un tot amb diferents actors que compleixen el seu 
rol.

•Potencialitat residencial, com Tiana, Alella, Teià, Premià de Dalt, Vilassar de 
Dalt, Òrrius i Argentona, molt propers a zones de valor paisagístic i de 
protecció (Parc Serralada, boscos).

• Localitació d´industries en municipis amb polígons industrials adients, com 
Premià de Mar, Cabrera de Mar, Argentona i Matarò, poseeixen instal·lacions i 
vinculacions amb vies de comunicació.

•Explotació agrícola: Premià de Mar, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt, Cabrera 
de Mar.

•Explotació vinícola (D.O. Alella): Alella, Tiana, Teià.

•Ciutat com centralitat: Mataró, potenciant la seva qualitat de pol en la 
comarca.



REFLEXIONS FINALSREFLEXIONS FINALS

•Necesitat d´eines i actuacions noves en la planificació urbana i territorial per 
adaptar el territori a les divisions administratives.

•Control per garantir un marge de seguritat i qualitat ambiental, on l´espai urbà
solament s´ampliï on les relacions espacials siguin possibles. 

•Millora de les infrastructures de comunicació per l´intensa mobilitat 
residencial interior.

•Millora en el transport públic, pincipalment el tren, per a absorbir el trànsit en 
hores punta i desviar el trànsit de pas de les àrees urbanes.

•Transformacions urbanes en zones d’esbarjo per a fomentar l´activitat 
turística i d´oci.



ESTUDI MEDIAMBIENTAL DEL BAIX ESTUDI MEDIAMBIENTAL DEL BAIX 
MARESMEMARESME



SITUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL PARCSITUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL PARC

• Situat entre les comarques del Maresme i del Vallès 
oriental.

• Biogeogràficament es troba dins del clima mediterani.

• Important patrimoni cultural. Zona freqüentada des de la 
prehistòria.

• Morfologia estreta i allargada

• Forma part de la Xarxa PEIN. Pla Especial en procés.



PRESSIONS I CONFLICTES DEL PARCPRESSIONS I CONFLICTES DEL PARC

• Espai molt fragmentat per vies de comunicació i 
altres infrastructures.

• Gran pressió de l’exterior: Urbanitzacions, 
abocadors, activitats extractives.



ELS INCENDIS FORESTALSELS INCENDIS FORESTALS

Nº Incendis
(de + a -):

•Argentona

•Mataró

•Tiana

•Vilassar Dalt

•Teià

•Cabrera Mar

•Premià Dalt

•Alella,...

Nº ha Cremades
(de + a -) :

•Teià 

•Tiana

•Argentona

•Vilassar Dalt

•Mataró

•Premià Dalt

•Alella,...

• Els SIG permet caracteritzar o tipificar els incendis 
forestals.

•Millora en la planificació de la distribució d’ajuts i gestió 
d’equips destinats a la prevenció i control d’incendis 
forestals. (espai i temps)



ACTUACIONS I PROPOSTES DE MILLORAACTUACIONS I PROPOSTES DE MILLORA

Connectors terrestres
Connectors fluvials

•Les connexions biològiques venen definides per la recerca de les 
connexions entre els espais naturals protegits i aquells corredors 
terrestres o fluvials que faciliten el seu accés al mar o amb altres 
espais naturals.

•Paper important de les zones d’alt valor agrícola i del sistema 
hidrològic principal (rieres, cursos d’aigües, zones inundables), els 
qual han de tenir una bona gestió de conservació.




