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Les platges del litoral nord de Barcelona es caracteritzen per la seva condició eminentment urbana. La 

seva recuperació s’inicià l’any 1982 gràcies, entre altres, a la construcció del col·lector de llevant. Aquesta 

infraestructura ha permès  millorar la qualitat de les aigües de bany de tot el litoral a llevant del riu Besòs. 

Posteriorment, les successives transformacions urbanístiques primer les vinculades als Jocs Olímpics al 

1992, i més tard, les del Fòrum de les Cultures al 2004  amb la recuperació del front litoral de l’àmbit de la 

desembocadura del riu Besòs, han potenciat la millora de les condicions de les platges, i l’increment del seu ús 

com un dels espais públics privilegiats de la ciutat.

L’extraordinària acceptació ciutadana de les platges es reflecteix en les xifres d’usuaris que superen els 3,5 

milions d’usuaris en temporada alta per a tot aquest tram de costa. Els usuaris tenen on triar entre una gran 

diversitat de platges i àrees litorals per a l’oci i activitats esportives: Sant Sebastià i la Barceloneta són les platges 

més properes al teixit urbà i al Port de Barcelona; Nova Icària i Bogatell es beneficien de les dinàmiques del Port 

Olímpic i de la bona connexió amb la xarxa de transport públic; Mar Bella i Nova Mar Bella, més allunyades de les 

àrees urbanitzades i amb menys oferta de transport públic, són platges menys massificades i més adequades 

per a la realització d’activitats. La platja de Llevant just a ponent de la zona de banys del Fòrum, és una àrea 

en procés d’expansió que respon a un nou perfil de litoral urbà, on es compatibilitzen el bany i les activitats 

esportives i lúdiques. A ponent del port de Sant Adrià la platja del Fòrum amb les instal·lacions energètiques i 

ambientals a la seva esquena ofereix noves oportunitats a tota aquesta zona vinculada a l’àmbit del Fòrum. A 

l’altre costat de la desembocadura del Besòs la platja coneguda com platja del Litoral dóna pas a un tram de 

litoral fortament degradat a causa de l’antiga ocupació industrial on destaca l’antiga central energètica de les 

Tres Xemeneies, fins arribar a les remodelades platges de Badalona amb el nou passeig marítim.

La benignitat dels hiverns mediterranis, la creixent popularitat de les platges com a espai públic confrontant 

amb la trama urbana, i la bona dotació de serveis i equipaments han afavorit que el litoral sigui utilitzat cada 

cop més al llarg de tot l’any. Tant per a ciutadans com a visitants, les platges del litoral nord de Barcelona i els 

espais de passeig marítim ja formen part de la ciutat metropolitana.

Aquest ús intensiu de les platges ha influït en la millora dels equipaments i del mobiliari urbà, que han de 

respondre a la demanda de les diverses tipologies d’usuaris per atendre les necessitats relatives al bany i a les 

activitats esportives i lúdiques.

1 Litoral nord metropolità de Barcelona

CB
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2 Tram del litoral nord entre la desembocadura del Besòs i el Port de Badalona

2 ESTAT ACTUAL

Port de Badalona

Port Fòrum

Desembocadura del Besòs

Aquest tram del litoral metropolità és el darrer quilòmetre de costa que cal recuperar per a l’ús ciutadà. Des de l’any 

1990 s’ha recuperat tot el litoral nord des del Port de Barcelona fins al Municipi de Montgat. Les indústries existents 

en aquest àmbit van impossibilitar la recuperació per a usos cívics del litoral perquè, especialment la central de 

producció energètica utilitzava el mar com a recurs per a la producció, conformant una situació incompatible amb 

altres usos.

El maig del 2011, la central  tèrmica va finalitzar la fase de producció i va començar el desmuntatge i enderroc de les 

instal·lacions elèctriques, deixant les tres xemeneies i la nau de turbines com a elements simbòlics per a la ciutat de 

Sant Adrià de Besòs. Esta prevista la transformació de tot aquest sector, plantejant l’opció de desenvolupar  un nou 

barri residencial amb activitat econòmica, i per davant un passeig marítim.

En els anys 80  es va implantar, a la línia de costa, el col·lector interceptor, anomenat de llevant, per tal de recollir les 

aigües residuals dels municipis de Badalona, Montgat i Tiana. Aquest col·lector conduïa les aigües fins a l’estació 

elevadora del Parc Litoral (Sant Adrià de Besòs) on també confluïen les aigües residuals del col·lector del marge 

esquerre del riu Besòs (Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma). Des d’aquest punt, tot passant per sota el riu, les ai-

gües residuals arriben a la depuradora del Besòs, al marge dret del riu, actualment sota la Plaça del Fòrum. El pas 

del col·lector es va realitzar pel litoral, adaptant-se a l’espai residual entre les indústries i la costa. Aquest recorregut 

envaeix la ZMT i a més el col·lector sobresurt de la sorra de la platja, estant protegit, a més, per unes estructures de 

formigó.  El tram més crític és el pas dels pantalans davant de la central tèrmica, on el traçat es va ajustar en un es-

pai mínim entre les tanques del recinte industrial, les estructures de suport i el litoral. El col·lector i les estructures de 

protecció ocupen la ZMT, d’acord amb la concessió administrativa corresponent atorgada per la Dirección General 

de Costas del MAGRAMA i que finalitza el 2018.

Actualment sense les indústries en funcionament, el col·lector i les seves estructures de defensa s’han convertit en 

uns elements que no permeten la recuperació d’aquest tram litoral. A més la Dirección General de Costes no es 

planteja amb l’actual situació perllongar la concessió del col·lector.

Port de Barcelona Port Olímpic Port Fòrum Port de Badalona

RIU Besòs

ICC

ICC

ICC
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Des de l’any 2002 amb el desenvolupament de l’àmbit del Fòrum el municipi de Santa Adrià de Besòs, juntament 

amb l’Ajuntament de Barcelona i les institucions del país van dur a terme un procés de reordenació de les grans 

infraestructures energètiques i ambientals, integrant-les i adequant-les a la nova trama urbana. Aquest procés 

de reordenació de les infraestructures va comportar la construcció d’un nou parc de generació d’energia format 

per tres centrals de cicle combinat al marge dret del riu Besòs. Les dues primeres amb una potència de 1.678 

MW, i de 859 MW, la darrer cicle combinat Besòs 5,  inaugurat el març de 2011. Una potència total instal·lada 

que permetia recuperar la potencia de les antigues tèrmiques del Besòs. 

Aquestes noves instal·lacions han permès substituir les instal·lacions obsoletes del marge esquerra que 

empraven una tecnologia poc eficient i augmentaven els nivells de contaminació atmosfèrica de la ciutat. 

Aquesta substitució en el procés de producció energètica ha estat el detonant per endegar el procés de 

transformació de tot aquest àmbit. 

Dins del recinte de la central de transformació del marge esquerra, a cavall entre les municipis de Sant Adrià de 

Besòs, majoritàriament, i Badalona es troben l’antiga central coneguda popularment com les “ Tres Xemeneies” 

i la nau de turbines amb unes dimensions excepcionals per a Sant Adrià i per a tota la gran ciutat de Barcelona. 

L’alçada és de 200 m, sent l’edifici més alt de Catalunya. La nau de turbines té una superfície en planta d’uns 

5.000 m2, amb una llum lliure de 40 m. Des de 1972, any de construcció de les dues primeres xemeneies, s’han 

convertit per la seva dimensió i la seva posició enfront el mar en un símbol no només de Sant Adrià sinó de tot 

l’àmbit metropolità.

A dia d’avui, l’empresa ENDESA està finalitzant el desmantellament de l’antiga central, iniciada l’any 2012 i tot 

just s’han començat els treballs de descontaminació dels sòls que es preveuen finalitzar a finals de l’any 2016.

En conclusió, el cessament, a l’any 2011 de les activitats productives i de la generació elèctrica de la central 

tèrmica propietat d’ENDESA, en els terrenys enfrontats al mar en els termes municipals de Badalona i Sant Adrià 

del Besòs, possibiliten la recuperació i ordenació d’aquesta franja de front litoral per a transformar-la en un nou 

barri, i connectar-lo amb el teixit urbà del seu entorn.

2.1 Sector de les tres xemeneies
2 Tram del litoral nord entre la desembocadura del Besòs i el Port de Badalona

2 ESTAT ACTUAL

CB
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2.2 El Front litoral i el col·lector interceptor de Llevant

El Front litoral era un territori que antigament va gaudir de gran riquesa natural, amb paisatges d’aiguamolls, 

dunes litorals, i denses vernedes i salzedes que acompanyaven el curs de l’aigua. El poblament de la zona va 

ser tard a causa de la insalubritat dels aiguamolls i de les freqüents riuades i inundacions. 

L’expansió industrial i les onades migratòries del segle XX van ser determinants alhora de configurar aquest 

espai, que s’ha anat ocupant progressivament fins al punt d’obstaculitzar la connexió amb el front litoral. Una 

de les primeres instal·lacions va ser la central tèrmica d’Energia Elèctrica de Catalunya construïda el 1912 i que 

evolucionaria cap a l’actual complex de la central tèrmica d’ENDESA.

Les activitats productives es situaven fora de la zona de domini públic marítimoterrestre, a excepció dels pan-

talans que sostenien les canonades de refrigeració amb aigua de mar de la central elèctrica, i que gaudien de 

les seves respectives concessions. 

En aquest àmbit es va instal·lar el col·lector interceptor de Llevant, que recull les aigües residuals dels muni-

cipis de Montgat, Tiana, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs per a conduir-les a la 

depuradora del Besòs.  Va ser construït a inicis de la dècada dels 80 amb la central en ple funcionament. La 

impossibilitat de desviar elements de la central va condicionar enormement el seu traçat, que es va veure obli-

gat a ocupar part de la zona de domini públic d’acord amb la concessió (C-915 Barcelona) atorgada el 1981 i 

que finalitza el 2018.
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2 Tram del litoral nord entre la desembocadura del Besòs i el Port de Badalona

2 ESTAT ACTUAL

Sant Adrià de Besòs BadalonaPantalans de Captació a demolirEscollera de protecció del col·lector
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Tetràpodes Pantalans
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CB

CB

CB
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Col·lector interceptor de Llevant
Barri de la Mora

3
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Col·lector interceptor de Llevant
Platja de la Mora

1 21
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Col·lector interceptor de Llevant
Sector tres Xemeneies
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El traçat de l’avinguda d’Eduard Maristany conforma una via urbana que connecta des del barri del Poble Nou, 

passant pel Fòrum fins arribar al Port de Badalona. El tram entre el marge dret del riu i  l’estació de rodalies de 

Sant Adrià de Besòs es va construir l’any 2004 arran de les obres vinculades a la celebració del Fòrum de les 

Cultures. El tram que es mostra a la imatge, entre Sant Adrià  de Besòs i Badalona és el traçat que correspon 

al 1970. Es tracta d’un carrer que no segueix una línia recta sinó que va fent zigzagues seguint les tanques de 

l’antiga central tèrmica i la seva amplada va disminuint excessivament fins arribar a uns escadussers de 5 m 

de secció.  És un dels pocs accessos entre Barcelona i Badalona a prop de la costa, amb una circulació de 

vehicles força destacable i unes condicions molt deficitàries. Aquest tram és força perillós ja que és l’únic pas 

per a bicicletes per arribar a la línia de mar. Totes aquestes circumstàncies també comporten que aquest tram 

de l’avinguda  Maristany sigui força perillosa per la circulació, especialment en la cruïlla amb el carrer de la 

Mar Negre, on s’ha produït un nombre d’accidents considerable, per manca de visibilitat perquè la tanca de la 

central tèrmica està just al final de la calçada dels vehicles.
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2.3 Avinguda Eduard Maristany, la connexió urbana entre Barcelona, Sant Adrià i Badalona

2 ESTAT ACTUAL

Imatge virtual - Bing Maps

CB

2 Tram del litoral nord entre la desembocadura del Besòs i el Port de Badalona



El trasllat  i posterior desmantellament de les instal·lacions de producció elèctrica, per part d’ENDESA, i de la 

indústria química, per part d’AKZO, es presenten com una oportunitat única per a recuperar aquest tram de 

costa pels municipis de Sant Adrià i Badalona i tot l’àmbit metropolita. 

La proposta de millora d’aquest sector té una clara voluntat de transformació del sòl cap a usos més urbans 

incorporant l’ús públic al front litoral, amb la recuperació de les platges i la construcció de nous espais públics 

associats. També es pretén aconseguir millorar la connexió urbana de l’avinguda Maristany. 

Per assolir aquestes millores serà necessari realitzar una sèrie d’actuacions sobre les infraestructures del sector 

que ens possibilitin desenvolupar les voluntats expressades. 

Les actuacions que es proposen són les següents: el desviament del col·lector interceptor de Llevant fora de la 

zona de domini públic marítim, un passeig marítim que uneixi el riu Besòs amb el Port de Badalona, l’estabilit-

zació de les platges existents de Sant Adrià i la de la Mora, la creació d’una nova platja entre les existents, i la 

millora de la connexió viària del litoral nord metropolità, generant una nova secció a l’avinguda Maristany entre 

la subestació elèctrica i el carrer de la Mar Negra. 

3  Proposta de millora del Tram litoral nord entre la desembocadura del Besòs i el Port de 
Badalona Litoral de Sant Adrià i Badalona
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3.1 El nou Front Litoral

Estat actual

Proposta de millora

3 PROPOSTA DE MILLORA
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El col·lector interceptor de Llevant es va construir en el seu moment adaptant-se a les construccions existents 

al llarg de la línia de costa, per la qual cosa es troba en gran part dins de la zona de domini públic marítim te-

rrestre, d’acord amb la concessió (C-915 Barcelona) atorgada el 1981 i que finalitza el 2018.

Aquest col·lector, per la seva situació, constitueix un obstacle per a la recuperació del front marítim, i s’ha plan-

tejat, per part de les administracions implicades, estudiar des dels punts de vista tècnic i econòmic un canvi de 

traçat, per situar-lo fora de la zona de domini marítim terrestre d’una manera compatible amb la futura remode-

lació urbanística que es prevegi a la zona.

L’actual desmantellament per part d’ENDESA de la central tèrmica i concretament dels seus pantalans suposa  

la necessitat de protegir el col·lector dels temporals marítims amb estructures de formigó. Aquesta salvaguarda 

de la infraestructura actual de sanejament, dins de la ZMT s’ha avaluat amb un cost aproximat de  2,5 milions.

L’any 2013, l’empresa pública EMSSA va redactar l’avantprojecte del desviament del col·lector de Llevant a la 

zona compresa entre el port de Badalona i el riu Besòs, definint i valorant els treballs necessaris per desplaçar 

el col·lector més enllà del límit de la ZMT.

L’objecte d’aquest avantprojecte era definir i valorar les obres necessàries pel desviament del col·lector de 

Llevant, fora de la ZMT, a la zona compresa entre el port de Badalona i el riu Besòs.

L’àmbit d’aquest estudi no es limita al tram de col·lector de Llevant que confronta amb la central tèrmica, sinó 

que abasta tot el tram situat dins de la zona de domini públic marítim terrestre entre el port de Badalona i el riu 

Besòs. Les obres doncs, impliquen la construcció d’un nou col·lector interceptor de Llevant en un tram de 998 

m de longitud, dels quals 312 m corresponen al tram situat entre l’inici del col·lector (prop del port de Badalona) 

i la central tèrmica, i la resta (686 m) discorreria en la seva major part per terrenys de la central tèrmica i de 

l’antiga fàbrica de AKZO, fins al final, prop de l’estació de bombament de Sant Adrià de Besòs.

a) Desviament del Col·lector interceptor de llevant
3.1 El nou Front Litoral

3 PROPOSTA DE MILLORA

CB

Secció proposada

Situació actual
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A la zona situada entre el port de Badalona i la central tèrmica i el barri de la platja de La Mora, a més del 

col·lector interceptor de Llevant serà necessari desviar el col·lector del Mar Negre, on el sentit de les aigües és 

contrari al de Llevant, duent les aigües cap a l’estació de bombament de Badalona. Aquest col·lector, capta les 

aigües del col·lector unitari del carrer Mar Negra per la qual cosa la seva cota és molt inferior a la del col·lector 

de Llevant. Tant actualment, com en el futur un cop desviats, els dos col·lectors transcorreran paral·lels.

Una altra instal·lació de sanejament que es preveu serà afectada per la nova ordenació, és l’estació de bomba-

ment del col·lector de Simancas, situada dins els terrenys de l’antiga fabrica Procolor (AKZO). Aquesta estació 

capta les aigües residuals del col·lector unitari de Simancas i les eleva al propi col·lector de Llevant.

La secció interior de la nova proposta mantindria la capacitat hidràulica actual. S’inicia, aigües amunt, al pou 

PR- 50 del col·lector existent (PK 0), entre el final dels carrers Mar d’Alboran i Mar Tirrè de Badalona, mitjançant 

la corresponent obra de connexió al col·lector existent i finalitza en el pou PR- 01 ‘(PK 998) a l’alçada de les 

instal·lacions esportives properes a l’estació de bombament de Sant Adrià, on connecta, mitjançant la corres-

ponent obra, amb el col·lector existent.

En tot el seu recorregut discorre per fora de la ZMT seguint sensiblement el traçat de la vialitat prevista en els 

estudis urbanístics.

La solera del col·lector es troba sempre per sobre del nivell del mar, preveient-se la seva execució en rasa con-

vencional a cel obert. Es preveu també un ajust en la rasant del terreny mitjançant un lleuger terraplenament, 

ja que actualment aquesta és apreciablement més baixa a la zona de la tèrmica que a la resta dels terrenys 

confrontants.

Es preveu modificar el tram final del col·lector unitari del carrer Mar Negre baixant la cota per situar-lo per sota 

del col·lector de Llevant desviat.

El nou traçat del col·lector discorre per sòls que estan en fase de descontaminació. Amb aquest motiu s’ha 

inclòs en el projecte un estudi per la caracterització del sòls i la seva recuperació ambiental i la conseqüent 

gestió dels residus d’excavació. 

La durada dels treballs pel desviament de col·lector interceptor de Llevant està prevista que es realitzi en 29 

mesos, que inclou la redacció dels projectes fins la desconstrucció del col·lector actual.

5.89

5.90

5.93

5.94

5.91

6.046.256.50

6.50
6.49

6.536.55

6.646.51
6.466.34

6.406.34

6.28

6.22
6.32

5.84

5.91

5.76

5.92

5.95
5.82

5.79
6.12

6.30

6.50

5.85

5.89

6.01

6.15

6.42

6.55

6.15

6.25
6.44

6.36

6.20
6.22

6.39

6.41

6.35

6.33

6.27

3.23
3.98

4.09

4.00

3.94

3.96

2.394.33

3.96

2.43

4.01

6.06

6.11

6.13

6.19

6.05

6.35
6.36

2.54

2.682.75

3.09

3.95
3.95

3.94

5.40

5.51 5.47

5.55

4.04
4.12

4.29

4.21

3.94

3.98 3.93

5.64

5.48

5.90

5.54

4.05

4.01

4.03

3.95
4.05

4.09

4.05

4.07

4.08

4.06
4.13

6.19

5.144.87

5.65

4.91

5.35

4.96

5.29

3.35

5.20

4.22

4.274.26

4.13

4.06

3.983.94

4.00

3.18

4.23

4.14

4.08
3.68

4.66

4.03

4.63
4.12

4.59

4.67

4.71

4.83

3.563.29

3.60

3.51

5.75

5.80

6.19

6.54

6.22

6.256.27

6.26

6.31

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
( !

( !
(

!
( !

(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

!
(

PR-07

PR-05'

PR-04'

PR-03'

PR-02'

PR-01'

EEBB

PR-50

PR-15'

PR-16'

PR-17'

PR-18'

PR-10'

PR-11'

PR-12'

PR-08'

PR-07'

PR-04'

PR-03'

PR-02'

PR-05'

PR-01'

PR-06'

PR-13'

PR-14'

PR-09'

Llegenda

Desviament del col·lector interceptor de llevant
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Amb el trasllat del col·lector es generarà un espai lliure en el front litoral per tal de poder construir un passeig 

entre la línia de costa i els solars industrials. Aquest nou passeig marítim connectarà amb el parc del Litoral, i 

alhora amb el Parc Fluvial del Besòs, i a llevant, amb el passeig marítim del Port de Badalona. 

Les característiques formals d’aquest espai públic es proposen similars a les del passeig marítim de Badalona, 

executat per l’AMB i que tan bons resultats ha obtingut. Per aquest motiu es proposa que aquest passeig sigui  

projectat i desenvolupat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, com a responsable de l’espai públic metropolità 

i especialment en la definició urbana del litoral nord metropolità.

Aquesta intervenció podria realitzar-se en dues fases, en funció del desenvolupament del sector de les Tres 

Xemeneies. Una primera intervenció que permeti el pas i l’estada en aquest espai seguint el model de la platja 

de La Mora i una segona fase, amb posterioritat,  que hauria de coincidir amb el desenvolupament urbanístic 

d’aquest sector, duent a terme una actuació d’espai públic urbà marítim lligat als criteris urbanístics del desen-

volupament del nou barri.

L’actuació de la primera fase abastarà una superfície d’uns  3,5 Ha amb un front marítim de 765 m. 

Nou tram ExistentExistent

Parc del 
Litoral

b) El nou passeig marítim del Besòs al Port de Badalona

Secció proposta Fase 1

3.1 El nou Front Litoral

3 PROPOSTA DE MILLORA

Imatge virtual

ICC

Solar 3 Xemeneies

Col·lector proposta
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3.1 El nou Front Litoral

3 PROPOSTA DE MILLORA

El trasllat del col·lector és el darrer obstacle per a poder iniciar els treballs de recuperació del front marítim de Sant 
Adrià de Besòs i Badalona, entre el riu Besòs i el Port de Badalona. 

Per poder avaluar la viabilitat de la recuperació de les platges, el Consorci del Besòs va encarregar al 2013 un 
Estudi de la dinàmica litoral i estabilitat de les platges de Sant Adrià de Besòs i Badalona.

L’objectiu general de l’estudi era caracteritzar la dinàmica marina davant de la costa de Sant Adrià de Besòs i 
Badalona, en el tram costaner situat entre el port de Badalona i el riu del Besòs, així com el disseny de les estruc-
tures necessàries per a l’estabilització de les platges d’aquest sector. Aquest estudi va ser per Greccat i l’Instituto 
de Hidràulica Ambiental de la Universitat de Cantabria.

Els objectius de l’estudi són:

•	 Analitzar la dinàmica marina actual de la zona, determinant els patrons d’onatge i corrents produïdes 
pel trencament de l’onatge.

•	 Establir el model morfodinàmic de funcionament de la platja.

•	 Dissenyar les estructures que permetin l’estabilització de la línia de costa, determinant les seves di-
mensions, el volum de sorra necessari per a la generació de platges en equilibri i analitzar l’estabilitat 
de les mateixes.

Aquest sector litoral pateix l’acció continuada d’un transport sedimentari en direcció nord-sud, el qual arrossega 
el sediment poc a poc. Prèviament a la construcció del port de Badalona, el tram costaner objecte d’estudi es tro-
bava en equilibri dinàmic, ja que el transport litoral produïa un input de sediment a l’extrem nord de la platja de La 
Mora. Després de la construcció del port, aquest transport ha quedat interromput, supeditant l’equilibri d’aquesta 
zona a la realització periòdica d’un by-pass de sorres des de la zona nord del Port cap a la desembocadura del 
Besòs.

Les condicions naturals de la platja de Badalona, indiquen l’existència de transport de sediment cap al sud, per 
la qual cosa en cas de no realitzar-se el by-pass de sorres amb una certa periodicitat, el litoral es trobaria amb 
una continuada regressió.

L’estudi proposa la construcció de quatre dics, dos de nova construcció i dos perllongaments d’estructures de 
protecció existents a les zones dels sobreeixidors del col.lector de Llevant. Aquests espigons  estan separats una 
distància d’uns  400 m. Els dics tenen una longitud de 320 m, dels quals  70 m estan soterrats a la zona de la 
platja seca, 150 m van en superfície entre  la sorra i l’aigua i la part final, d’uns  100 m de longitud, es desdobla 
en dos dics: un submergit i un altre a la cota + 3m sobre el mar, girat en contra el corrent predominat per afavorir 
la estabilització de les platges. 

Les platges resultants seran d’uns 400 m de longitud amb una amplada variable entre 40 i 70 m. Un cop realitza-
des les obres d’estabilització el litoral  estarà conformat per quatre platges: dos d’existents, la del Litoral i la de la 
Mora, i dues de noves dins de les antigues  instal.lacions industrials.

L’estudi preveu realitzar una aportació de sorra procedent del dragat del Port de Badalona, per tant, amb unes 
característiques granulomètriques i tipològiques similars  a la sorra nativa la qual cosa afavorirà l’estabilització de 
les platges. Tanmateix aquestes obres d’estabilització es poden fer per fases. 

Geometria i dimensions dels dics proposats Volums de reblert

Platja del Litoral

Platja de la Mora

Nova platja: Platja Central

Nova platja: Platja Sud

c) Les noves platges entre Sant Adrià i el Port de Badalona. 
Estudi de la dinàmica litoral i estabilitat de les platges

BR
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Amb la desconstrucció del complex de les antigues central tèrmica i  fàbrica de pintures, l’actual avinguda 

d’Eduard Maristany ha canviat el nombre d’usuaris que hi circulen. 

Quan funcionaven les instal·lacions industrials la funció principal d’aquest tram de l’avinguda d’Eduard Maris-

tany era donar accés als treballadors i a les mercaderies. Amb la seva desconstrucció la seva funció és la de 

fer de connexió entre Badalona i l’àmbit del Fòrum. És per això que es considera necessari una actuació inicial 

per tal de millorar la seguretat dels vianants, ciclistes i vehicles que realitzen l’itinerari entre el Port de Badalona 

i l’estació de Sant Adrià de Besòs.

Així mateix, la cruïlla entre el carrer de la Mar Negra i l’avinguda d’Eduard Maristany no compleix amb el reque-

riments de seguretat vial, a causa de la manca de visibilitat, especialment en el gir cap a l’estació rodalies de 

Sant Adrià de Besòs. 

Es planteja una proposta  per la transformació de la secció mínima actual a una secció semblant  al tram de 

l’avinguda d’Eduard Maristany, entre el carrer de la Mar Negra i el carrer de la Mar Adriàtica. 

Es tracta d’urbanitzar aquest tram per un vial amb un carril de circulació per a cadascun dels sentits de circu-

lació, incorporant un carril bici, una vorera amb enllumenat nou i arbrat.

La  longitud del tram de l’avinguda és de 175 m, amb una urbanització d’una superfície de 3.500 m2. 

Cessió anticipada de sistema viari (1823,66 m2 Badalona 112,61 m2 Sant Adrià de Besòs)
Límit terme municipal

ICC

BR

3.2 Avinguda Eduard Maristany

3 PROPOSTA DE MILLORA

a) La millora en la secció entre l’estació de Sant Adrià i el carrer de la Mar Negra, a Badalona
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Planta proposada

Secció A-A’ proposada

Secció A-A’ actual

A A’

ICC
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Aquest procés de transformació per a la recuperació del front litoral a llevant de la desembocadura del Besòs,  

fa necessari que pels diferents implicats s’atorgui el corresponent conveni que contempli les diferents actua-

cions referides anteriorment.

En aquest sentit, i se’ns perjudici de l’anàlisi jurídic que sobre aspectes concrets calgui dur a terme en el seu 

moment, els principals elements que caldrà recollir en el conveni són:

a) Objecte: el conveni tindrà com a objecte la recuperació del front litoral en l’àmbit de les tres xemeneies, 

ubicades als termes municipals de Sant Adrià de Besòs i Badalona.

b) Parts: per a la consecució de les finalitats per a les que es pretén la signatura del citat conveni, caldrà 

que participin en la redacció i signatura d’aquest, les següents entitats:

•	 Propietaris: ENDESA, BANCO SANTANDER, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Ba-
dalona i Consell Comarcal del Barcelonès.

•	 Propietari de la infraestructura de sanejament (col·lector): l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

•	 El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), per la seva implicació en 
el procés d’estabilització de la platja i recuperació del litoral.

•	 Consorci del Besòs, com a Administració aglutinadora i futura Administració Actuant de l’àmbit ob-

jecte de transformació urbanística.

c) Principals aspectes que caldrà recollir en el conveni:

•	 Constitució de servitud de pas per a la construcció del nou col·lector.

•	 Execució per part de l’AMB, del nou col·lector i del passeig marítim.

•	 Es contemplarà que el cost de la construcció del nou col·lector i del passeig marítim, seran con-
templats com a despeses d’urbanització de l’àmbit de futura transformació, que l’AMB avançarà en 
execució del conveni.

•	 Retirada del vell col·lector i infraestructures existents en l’actualitat.

•	 El MAGRAMA es farà càrrec de les obres d’estabilització del litoral de referència.

•	 Cessió anticipada dels terrenys per la millora de secció de l’avinguda d’Eduard Maristany.

4 Proposta de Conveni
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(1) S’ha realitzat un informe de planificació de les actuacions a realitzar per ajustar la durada dels treballs i de-

terminar el cost de totes les actuacions. 

(2) Els costos assignats a l’estabilització de platges estan basats en la redacció en l’estudi de la dinàmica del 

litoral.

(3) Els costos estimats s’han basat en el preu per metre quadrat estàndard de projectes de característiques 

similars.

COST ESTIMATIU DE LA RECUPERACIÓ DEL LITORAL

Desplaçament del col·lector de Llevant (1) 6.670.000 €

Incorporació de nous espigons (2)   4.700.000 €

Estabilització de les platges (2)     730.000 €

Execució del passeig marítim (3)   4.100.000 €

Urbanització del tram de l’avinguda d’Eduard Maristany (3) 750.000 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL   16.950.000 €

5 Pressupost estimat de les actuacions previstes
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6 Cronograma de les actuacions previstes

1r Any 2n Any 3r Any

1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 4t Trimestre 1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 4t Trimestre 1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 4t Trimestre

Desplaçar el col·lector

Incorporació de nous espigons

Estabilització de les platges 

Execució del passeig marítim

Urbanització d’un tram de 

l’Avinguda d’Eduard Maristany
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CB

BADALONA, 2011

Abans de la construcció del nou Passeig 

Marítim (750.000 visitants/any)
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