
 

ACORD DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI 
POL DE MAR 

Sant Pol de Mar, desembre 

REUNITS 

D’una part, el Sr.Albert Zanca 
l’Ajuntament  de Sant Pol de Mar 

D’altra part, Oriol Bassa 
ambient (d’ara endavant, Natura) en qualitat de 
dels estatuts de l’entitat i el certificat de composició de la junta expedit pel Registre 
d’Entitats amb data (ho demanem quan s’hagi de signar, ja que caduca als 3 mesos)
actua en execució de l’acord adoptat per la junta directiva el 
reunió ordinària. Natura te domicili a Argentona, 
59916114 i està inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de 
Catalunya amb núm. 22385

EXPOSEN:  

1. Sobre les platges a naturalitzar a 

Les platges de Sant Pol de Mar
de Sant Pol de Mar, i comprenen 
Villar, el Morer i Roca Grossa

La superfície on es pretén desenvolupar el pr
m2corresponents a la part superior de les platges, les esculleres i els roquissars. La
delimitació és la següent : 

Es demanarà l’autorització del Servei de Costes per a la seva execució.

 

 

ACORD DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES PLATGES NATURALS DE SANT 

desembre de 2021 

Albert Zanca Brossa (d’ara endavant, l’ajuntament) com a 
Sant Pol de Mar (el Maresme). 

 i Vila en nom i representació de Natura, entitat de medi 
(d’ara endavant, Natura) en qualitat de President, segons acred

dels estatuts de l’entitat i el certificat de composició de la junta expedit pel Registre 
(ho demanem quan s’hagi de signar, ja que caduca als 3 mesos)

actua en execució de l’acord adoptat per la junta directiva el 17 de febrer de 2021
reunió ordinària. Natura te domicili a Argentona, Avinguda Dr. Farrero 49

i està inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de 
22385. 

a naturalitzar a Sant Pol de Mar 

Les platges de Sant Pol de Mar estan situades a la comarca del Maresme, al municipi 
i comprenen les platges de les Roques Blanques, la Murtra, 

Villar, el Morer i Roca Grossa. 

on es pretén desenvolupar el present acord abasta 
la part superior de les platges, les esculleres i els roquissars. La

 

Es demanarà l’autorització del Servei de Costes per a la seva execució.

DE LES PLATGES NATURALS DE SANT 

(d’ara endavant, l’ajuntament) com a Alcalde de 

, entitat de medi 
, segons acredita per mitjà 

dels estatuts de l’entitat i el certificat de composició de la junta expedit pel Registre 
(ho demanem quan s’hagi de signar, ja que caduca als 3 mesos), i 

febrer de 2021 en 
Avinguda Dr. Farrero 49, NIF G-

i està inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de 

estan situades a la comarca del Maresme, al municipi 
les platges de les Roques Blanques, la Murtra, Can 

esent acord abasta 26.740 
la part superior de les platges, les esculleres i els roquissars. La 

 

Es demanarà l’autorització del Servei de Costes per a la seva execució. 
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2. Sobre les competències de manteniment i gestió de l’espai 

L’àmbit de les platges naturals de Sant Pol de Mar es defineixen en la memòria tècnica 
que s’adjunta a l’Annex 1 i en tot allò que afecti a les seves competències, 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar va assumir fer-se càrrec del manteniment de l’espai.   

Les platges de Sant Pol de Mar estan  totalment incloses el domini públic marítim 
terrestre i per tant sota el règim i competència de la Dirección General de 
Sostenibilitad de la Costa y el Mar del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de 
l’estat espanyol. Entre les seves funcions hi ha la protecció i conservació dels 
elements que integren el domini públic marítim terrestre, en particular, l’adequació 
sostenible de les platges, roquissars i esculleres i zones humides litorals, a través de la 
Subdirecció General para la Protección de la Costa. 

Alhora el Servei de Costes del Departaments del Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, en aplicació del traspàs de competències derivades de la 
darrera modificació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, te traspassades algunes 
competències per part de l’Estat, entre les quals hi ha precisament la gestió en matèria 
de medi ambient. 

Per la seva banda, l’ajuntament de Sant Pol de Mar ha tingut delegades, per part de la 
Generalitat de Catalunya, les competències de gestió dels usos de temporada de 
platja i està pendent d’aprovació de la proposta de Pla d’usos pels període 2022-2024 
per a seguir tenint delegades les competències durant la seva vigència.  

3. Sobre l’àmbit de l’acord 

Es defineixen àrees, amb les següents superfícies: 

Àrea Superficie Ut Fase Descripció 

Àrea 1 Roques Blanques 3300 m2 3 Roquissars i platges naturals

Àrea 2 Murtra 7270 m2 2
Roquissars i platges naturals. Tanca 
perimetral de 540. 

1900 m2 2 Roquissars i platges naturals. 

Àrea 3 Can Villar 8770
m2 1

Platja natural amb petites àrees de 
duna a la base de l'escollera. 710 m de 
tanca perimetral

Àrea 4 El Morer 3900
m2 3

Platja natural amb petites àrees de 
duna a la base de l'escollera. 375 m de 
tanca perimetral

Roca Grossa 1600 3 Roquissars

Total 26740 m2

 

En tot cas no s’afecta el camí de serveis existent . 
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4. Sobre els elements naturals i paisatgístics  de l’espai 

L’acord es la preservació i millora de les platges de Sant Pol de Mar, marcant una 
banda, en la zona de roquissars i esculleres, i per l’altra els trams de platja a 
naturalitzar.  

L’acord de custòdia ha de garantir la millora i el manteniment de les platges naturals, 
recuperant les seves comunitats naturals en la mesura que sigui possible 
ambientalment. 

A dia d’avui, a l’espai de l’acord de custòdia disposem d’una cobertura de vegetació, 
bàsicament ruderal, amb presència puntual de vegetació natural de les platges.  

Concretament s’hi han detectat les següents espècies: 

Nom científic Nom comú Hàbitat 

Amaranthusviridis Blet verd Vegetació ruderal 

Alyssummaritimum Caps blancs Vores de camins, marges, 
vinyes, camps d'oliveres, llocs 
rocosos, platges, etc. 

Agapanthuspraecox Agapanto 

comú 

Cultius, vores de camins i 
terrenys remoguts 

Ammophila arenaria              Borró Platges i dunes, sòls arenosos 

Artemisiavulgaris Artemisa Terrenys alterats 

Arundodonax        Canya comuna Humerals d'aigua permanent o 
estacional 

Avena fàtua Avena loca Cultius, vores de camins i 
terrenys remoguts 

Cakillemaritima Rave de mar Platges arenoses o pedregoses 
± ruderalitzades 

Carpobrotusedulis bàlsam ornamental 

Cynodondactylon Agram Camins, conreus, gespes, llocs 
calcigats 

Crithmummaritimum Fonoll marí Als roquellams i talusos 

Centaureaaspera Bracera Cultius, vores de camins i 
terrenys remoguts 

Chenopodiumalbum. Blet blanc Cultius, vores de camins i 
terrenys remoguts 

Dittrichia viscosa Olivarda Cultius, vores de camins i 
terrenys remoguts 

Erigeroncanadensis         Erígeron acre Cultius, vores de camins i 
terrenys remoguts 

Euphorbiapeplis Lleteresa Platges i dunes, sòls arenosos 
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Euphorbiaterracina Lleterassa Platges, vores de camins 

Juncusacutus Jonc marí Aiguamolls i salobrars. Llocs 
humits no salins  

Lobularia marítima                   Cultius, vores de camins i 
terrenys remoguts 

Mesembryanthemumsp.  Ornamental 

Nassellatenuissima Herba ploma Ornamental 

Ononisnatrix L. 

subsp.ramosissima 

Gavó Platges i dunes, sòls arenosos 

Oryzopsismiliacea Fenàs de 

canonet 

Camps abandonats, solars, 
camins 

Opuntiasp. Figuera de 

moro 

Ornamental 

Orobancheamethystea  Cultius secs i matollars 

Pancratiummaritimun              Lliri de mar Platges i dunes, sòls arenosos 

Panicumvirgatum                   Cultius, vores de camins i 
terrenys remoguts 

Paronychiaargentea Cotonet Pradells terofítics 

Paspalumdilatatum Gram d'aigua Cultius, vores de camins i 
terrenys remoguts 

Polypogonmaritimus Pelosa 

marítima 

Llocs humits, sòls salabrosos 

Polypogonmonspeliensis  ?    Cua de rata Aiguamolls i salobrars. Llocs 
humits no salins  

Portulaca oleracea Verdolaga Terres cultivades i vegetació 
ruderal 

Salsolakali L. subsp.ruthenica Barrella de 

camí 

Platges arenoses, comunitats 
ruderals de sòls ± salins 

Santolinachamaecyparissus Camamilla 

groga 

Vessants argiloses i rocoses 

Solanum chenopodioides Morella gràcil Cultius, vores de camins i 
terrenys remoguts 

Sonchustenerrimus            Lletsó de 

cadernera 

Cultius, vores de camins i 
terrenys remoguts 

Spartiumjunceum Ginesta Cultius, vores de camins i 
terrenys remoguts 

Tamarixsp. Tamariu Sòls humits i salins 

Tribulusterrestris Tríbol Camins, vegetació ruderal 

Xanthiumechinatumsubsp.italicum Bardana borda Herbassars de llocs humits 
ruderalitzats, cursos fluvials 
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Xanthiumstrumarium Bardana borda Boscos de ribera, llits 
intermitents i platges 

 
5. Sobre el interès compartit de potenciar l’espai de les platges 

Els fins de NATURA, entitat de medi ambient són:  

La preservació i millora del medi i la defensa d'un interès col·lectiu, com és el dret de 
tots els ciutadans de gaudir d'un territori ambientalment saludable i tenir una millor 
qualitat de vida. 

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: 

• La conservació, preservació, protecció i millora del medi ambient i la natura. 
• L’educació i sensibilització ambiental. 
• La defensa, divulgació i coneixement del patrimoni natural i cultural 
 
Natura és entitat membre de la Xarxa de Custòdia del territori, una organització que 
impulsa el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori a Catalunya, treballant 
estretament amb institucions i entitats interessades en posar en pràctica la custòdia 
del territori. 

L’ajuntament de Sant Pol de Mar a través de la regidoria de sostenibilitat, vol esdevenir 
una administració ambientalment responsable i activa en la conservació i potenciació 
dels valors naturals del seu municipi. 

Natura, per la seva banda, està  col·laborant al Maresme amb tasques formatives en 
les accions de voluntariat que s’han desenvolupat en l’àmbit de les platges naturals. 

Les dues parts, doncs, tenen visions i objectius coincidents i estan d’acord en la 
conveniència vigent de fer compatible l’ús lúdic del territori amb la conservació i 
potenciació dels seus elements naturals, paisatgístics i patrimonials per tal que en 
puguin gaudir i respectar-ho totes les persones i també les generacions futures. 
Aquesta necessitat esdevé un principi rector que inspira en tot moment la interpretació 
dels pactes que inclou aquest acord i en determina el seu valor davant la societat i la 
necessitat de respectar-lo. 

 

ACORDEN: 

Que l’objectiu general de l’acord és la restauració de les platges  de Sant Pol de Mar i 
assegurar la seva conservació a llarg termini i de manera compatible amb les activitats 
turístiques i de lleure que es realitzen al seu entorn. 

Que mitjançant aquest acord de custòdia, les dues entitats assumeixen el compromís 
de potenciar i difondre els valors de la vegetació de les platges. L’ajuntament, donant 
suport institucional a l’entitat i Natura aportant mitjans materials i humans. 
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Que els objectius específics derivats de l’objectiu general són : 

• Eliminació d’espècies vegetals invasores al sistema de platja i roquissars. 
• Revegetació de les àrees acordades de les platges amb plantes autòctones 

que li són pròpies. 
• Manteniment d’unes tanques per evitat el trepig de l’àmbit de les platges a 

restaurar. 
• Informar dels valors de l’espai i de l’acord a través de rètols, panells 

informatius i/o continguts web i altre material de divulgació i educació 
ambiental. 

Designar a un representant de cada una de les parts per actuar com a interlocutors 
entre l’ajuntament i Natura per al seguiment de l’acord de custòdia i tots els pactes que 
se’n deriven. 

PACTES: 

Primer.- Objecte 

És objecte d’aquest acord de custòdia la superfície inclosa dins els àmbits descrits en 
l’expositiu primer d’aquest contracte, concretament les 4 àrees en els plànols 2 al 6 de 
l’Annex 2, format pel territori de les platges a naturalitzar i naturalitzades, els 
roquissars i esculleres en la zona marítim terrestre. 

Segon.- Contingut 

Mitjançant aquest acord, l’ajuntament autoritza i dona suport a Natura perquè dugui a 
terme les accions administratives, tècniques i materials necessaris per la potenciació i 
divulgació de la vegetació de les platges naturals de Sant Pol de Mar, d’acord amb els 
objectius exposats anteriorment i amb les restriccions i els compromisos detallats a 
continuació. 

Tercer.- Compromisos de Natura 

En virtut d’aquest conveni, Natura es compromet a: 

a. Preservar i millorar la vegetació de les platges naturals de Sant Pol de Mar i la 
seva biodiversitat associada en base a : 
 
• Eliminar les espècies vegetals invasores existents o que es puguin instal·lar en 

l’àmbit d’aquest acord. 
• Suministrar i revegetar les platges amb plantes autòctones i que li són pròpies, 

d’acord amb els fons aportats per l’Ajuntament i la Memòria de restauració i 
Gestió. 
 

b. A redactar,a càrrec de tècnic competent, la Memòria Tècnica de Restauració i 
Gestió de les Platges de Sant Pol de Mar” projecte adjunt a aquest acord com 
Annex1 en la que es detallen les actuacions a portar a terme en el marc del 
present Acord.  
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c. Dirigir, a càrrec de tècnic competent, i realitzar les actuacions en base a la 

“Memòria Tècnica indicada al punt b.” i a elaborar cada any l’actualització de la 
Memòria Tècnica i el Pla d’activitats anuals. 
 

d. Assessorament a l’Ajuntament en l’àmbit de la gestió de les platges naturals. 
 

e. Treballar per aconseguir els recursos necessaris per realitzar les actuacions de 
potenciació previstes. Quan la magnitud d’aquestes actuacions ho faci 
recomanable, l’entitat, l’ajuntament i terceres persones o entitats, si s’escau, 
podran signar acords específics on se’n detallin les condicions, dates, fonts de 
finançament, autoritzacions i altres aspectes particulars. 

 
f. Fer un informe semestral i anual de seguiment d’aquest acord de custòdia. 

 
g. Redactar una memòria anual sobre l’evolució de la vegetació de les platges de 

Sant Pol de Mar, a partir dels informes que s’extreguin de les visites i altres accions 
que l’entitat realitzi a l’àmbit d’actuació, i lliurar-ne una còpia a l’ajuntament. 

 
h. Assessorar a l’ajuntament, sobre el contingut didàctic del material d’educació 

ambiental del sistema de platges naturals. 
 

i. Respectar els usos turístics que es realitzin a la platja, sens perjudici dels dret de 
denunciar-los quan siguin contraris als objectius d’aquest contracte. En cap cas 
s’impedirà l’accés de visitants i banyistes a la platja, tal com s’ha fet sempre. 
 

j. Assessorar a l’ajuntament,  en aquells aspectes tècnics referents als valors 
naturals de les dunes de la platja, a la seva conservació i de les mesures 
necessàries a aplicar per a minimitzar els possibles efectes negatius de les 
activitats turístiques que s’hi realitzin. 

 
k. Aportar, durant el més d’octubre i novembre de cada any, el pla d’accions de 

restauració i divulgació previstes per l’any següent, a fi i efecte de coordinar-les 
amb les que es promouen des del propi ens municipal, i d’incorporar les actuacions 
a càrrec de l’Ajuntament dins el pressupost municipal.  

 
L’execució de les actuacions de restauració i les fases a executar a l’any següent, i 
el seu finançament, haurà de ser aprovat per l’ajuntament.  
 
La realització de les activitats de divulgació restarà condicionada al vist-i-plau 
municipal. 
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Quart.- Compromisos de l’ajuntament 

L’ajuntament es compromet a: 

a. Sol·licitar a les administracions corresponents els permisos necessaris per a la 
realització de les actuacions de la preservació i millora de la vegetació de les 
platges  de Sant Pol de Mar. 
 

b. Aplicar les següents mesures ambientals a la platja: 
 
• No acumular les restes de Posidoniaoceanica que es puguin retirar de la 

platja dins el perímetre objecte d’aquest acord de custòdia. 
• No fer neteja mecanitzada de la zona objecte d’aquest acord de custòdia. 
• Fer la neteja manual selectiva en la zona objecte de l’acord de custòdia, 

prenent les mesures necessàries per evitar l’afectació de la vegetació. 
• No permetre l’entrada de persones, amb objectius diferents a la 

conservació, manteniment i neteja de l’espai,  dins del perímetre objecte 
d’aquest acord de custòdia i informar d’aquest aspecte als concessionaris 
del Pla d’usos de la platja. 

• No permetre l’entrada de gossos dins el perímetre objecte d’aquest 
contracte de custòdia. 

 
c. No realitzar ni autoritzar a tercers perquè realitzin les següents actuacions a l’àmbit 

de l’acord: 
 

• Introduir espècies foranes a les platges  de Sant Pol de Mar ni plantar 
espècies vegetals ornamentals. 

• Fer cremes o tractaments fitosanitaris. 
• Realitzar qualsevol altre activitat assimilable a les anteriors i/o 

manifestament contrària als objectius del present contracte. 
 

d. Difondre les actuacions del present Acord de custòdia, conjuntament amb Natura. 
 

e. A informar la Memòria Tècnica anual on s’estableix cada fase i el corresponent 
període d’execució, i assumir les actuacions que consideri adequades, i que 
inclourà, entre d’altres: 

 
a. Instal·lar i mantenir les tanques de protecció del sistema de platges 

naturals.  
 

b. Instal·lar i mantenir els rètols  i cartells,en les proximitats de l’espai a 
preservar i millorar,  informant dels valors de l’àmbit, les actuacions de 
restauració i usos permesos. 

 
c. A realitzar d’altres materials de sensibilització o divulgació. 
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f. Crear un contingut web i/o instal·lar un plafó amb informació sobre l’espai de les 
platges naturals on hi consti  l’acord de custòdia signat. 

 
g. Informar a Natura de qualsevol problema, desperfecte, requeriment o afer similar 

que tingui relació amb les dunes de la platja del varador i/o les accions dutes a 
terme per l’entitat. 

 
h. Vetllar per la preservació dels compromisos i objectius d’aquest acord en aquelles 

actuacions de voluntariat que pugui autoritzar en l’àmbit a altres entitats. 

Cinquè.- Finançament 

Aquest contracte comporta per part de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar: 

• L’aportació de 500 € anuals per a l’adquisició de les plantes a reintroduir a 
l’espai, prioritzant la creació d’un viver o nursery amb les llavors i esqueixos de 
les mateixes platges i de zones naturalitzades properes, i  

• La aportació dels rètols i cartells que s’acordin per a cada Fase. 

No obstant, les dues parts  poden treballar conjuntament per aconseguir el 
finançament necessari per assolir els objectius acordats. 

Sisè.- Accés a l’espai de custòdia 

L’accés a les platges de Sant Pol de Mar, en general, seguirà sent lliure com tot el 
Domini Públic Marítim-Terrestre, amb les limitacions establertes en aquest acord. 

Setè.- Difusió pública i divulgació 

Durant la vigència del present acord, ambdues parts podran fer difusió pública de 
l’existència de l’acord per qualsevol mitjà de comunicació, tot fent-se mutu 
reconeixement públic. 

Natura podrà disposar de l’espai per a portar a terme les activitats d’educació i 
sensibilització ambiental dirigides a la promoció de l’acord de custòdia i la preservació i 
millora de la vegetació de les platges que constin el Pla Anual consensuat amb 
l’ajuntament 

Vuitè.- Durada 

La durada inicial d’aquest acord s’estableix en cinc anys(2022-2026). Finalitzat aquest 
termini, es prorrogarà tàcitament d’any en any, llevat que una de les parts volgués 
desistir de l’acord. Les possibles prorrogues hauran d’adaptar-se al que se’n derivi dels 
futurs plans d’usos aprovats. La part que vulgui desistir ho comunicarà a l’altra part per 
escrit almenys tres mesos abans del següent venciment. 

Les parts també podran donar per finalitzat l’acord de mutu acord en qualsevol 
moment. 
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Novè.- Finalització anticipada per incompliment 

En cas de finalització anticipada per incompliment, la part causant de l’incompliment 
haurà de respondre pels perjudicis causats. 

En cas d’incompliment de Natura, aquesta haurà d’abonar a l’ajuntament les 
aportacions econòmiques i totes aquelles despeses que el consistori hagués realitzat, 
un cop signat l’acord,per al bon compliment de l’acord, més l’interès legal. S’exclou 
expressament el lucre cessant derivat de la no realització d’activitat contràries als 
objectius de l’acord. 

En cas d’incompliment de l’ajuntament, aquest haurà d’abonar a Natura el valor que 
tinguin en aquell moment els elements que deixi instal·lats a l’àmbit objecte d’aquest 
acord arrel de les actuacions realitzades, via informe d’un tècnic acceptat per les dues 
parts 

Desè.- Canvis de l’òrgan de govern de l’ajuntament 

S’obliga a l’ajuntament a comunicar a Natura els canvis en l’òrgan de govern que 
puguin afectar al present acord. Així mateix, l’òrgan de govern sortint haurà d’informar 
a l’òrgan de govern entrant de l’existència del present acord amb Natura i de les 
obligacions que això comporti. 

Onzè.- Formalització 

Aquest acord es formalitzarà en escriptura pública a instància de qualsevol de les 
parts, i totes les despeses que se’n derivin seran a càrrec de qui ho sol·liciti, o bé 
compartides quan ambdues parts ho considerin convenient 

Dotzè.- Resolució de conflictes 

En cas de desacord durant el desenvolupament d’aquest acord, la propietat i Natura 
nomenaran de mutu acord una tercera persona o organització que actuarà com a 
mediadora amb l’objectiu d’arribar a una solució de consens. 

En cas de que fracassi la via de la mediació, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels 
jutjats del contenciós-administratiu de Barcelona. 

I com a prova de conformitat i perquè així consti, signen el present, en dos exemplars, 
al lloc i data esmentats a l’encapçalament. 

 

Per l’ajuntament      Per Natura 

Albert Zanca Brossa     Oriol Bassa i Vila 

 
Alcalde      President de Natura 
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ANNEXES : 

ANNEX1.-“Memòria Tècnica de Restauració i gestió de les platges natural de 
Sant Pol de Mar” 

Annex 2.- Cartografia dels àmbits d’actuació 

 

Plànol 2. Àmbit de naturalització de la platja de Roques Blanques.  

 

Plànol 3. Àmbit de naturalització de la platja de la Murtra.  
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Plànol 4. Àmbit de naturalització de la platja.  

 

Plànol 4. Àmbit de naturalització de la platja de can Villar. 
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Plànol 5. Àmbit de naturalització de la platgesdel Morer i la Roca Grossa. 
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