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El litoral com territori marítim-terrestre és prioritari i decisiu. 

El litoral català te 580 kml, mesurat a escala 1:50.000. És la hipotenusa del triangle que 

defineix el territori del Principat. Sobre una franja de 60 km. d'amplada sobre el litoral, viu més 

del 75% de la població catalana i per tant una part molt important de la seva renda. 

Cal constatar l'atomització de les administracions amb competències i altres ens sobre el 

litoral, i per tant també de les decisions sobre el mateix. Un cens primari dels ens amb 

competències i activitats sobre el litoral pots ser: El Govern de L'Estat Espanyol (4 Ministeris: 

de Foment, Agricultura, Medi Ambient i Defensa), Govern de Catalunya (4 Departaments: 

Agricultura, Territori i Sostenibilitat, Governació, Salut),12 Comarques, 3 Diputacions, 76 

municipis, una àrea Metropolitana, dos grans Ports d'interès general (Barcelona i Tarragona), 

50 ports esportius, 26 Ports comercials, Dàrsenes i embarcadors gestionats per Ports de la 

Generalitat, múltiples confraries, associacions, ens d'interès conservacionista, etc., amb més 

de cinquanta d'ens que juguen el seu paper en les activitats centrades en el litoral. 

Cal tenir una visió Mediterrània del nostre litoral, donat que el nostre territori és una peça d'un 

sistema més ampli amb interaccions pròpies de tota mena. 

En aquest sentit hi han constituïdes diverses xarxes, a diverses escales, dins la Mediterrània 

que comprenen diversos aspectes interactius de coneixement i gestió, com les següents: 

MedPan: xarxa de gestors d'espais marins protegits a la Mediterrània 

Federació Europarc: Xarxa d'institucions implicades en la planificació i gestió dels espais 

naturals protegits a Europa 

Europarc- España: Xarxa d'institucions implicades en la planificació i gestió dels espais naturals 

protegits a España 

UICN Internacional: Xarxa internacional per la conservació de la Natura en la qual participen 

estats sobirans, agències governamentals i organitzacions de la societat civil. 

ZEPIM: Figura de protecció arran del Conveni de Barcelona. Xarxa rescat de Fauna Marina on hi 

participen: 

• Cos d'Agents Rurals. 

• Servei de Fauna i Flora. 

• Servei d'Espais Naturals Protegits. 

LTER-España: Xarxa de científics i gestors d'espais naturals protegits 

Wetlands International: Xarxa de seguiment ocells aquàtics (i marins) hivernants 

SIBIC: Sociedad Ibérica de Ictiología. 



En definitiva, es pot veure que el primer problema és la babelització competencial i l´enorme 

efecte Xarxa existent, i la gran dificultat de la unitat d'acció. Per tant les polítiques 

governamentals i locals són fragmentaries, diverses i insuficients donat que el seu origen que 

no té una autoritat única. 

Cal integrar separadament els Deltes dels rius catalans, com a tresors naturals a preservar 

establint una legalitat específica d'equilibri marítim-terrestre i d'equilibri agrícola- medi 

ambiental. 

 

Coordinar la unitat d'acció. 

Creació de l'Agència Catalana del Litoral. 

L'esmicolament competencial i la manca conseqüent de la unitat d'acció condueix a la 

necessitat de crear una autoritat única, tal com existeix en altres àmbits com en el Cicle de 

l'aigua, que agrupi les responsabilitats de manera integral en el litoral català. El Parlament per 

Llei cal que crei l'Agència Catalana del Litoral (ACL) i li doni plenes competències tècniques, 

econòmiques i administratives. 

Mesura i Control. Horitzó 2100 IPPC. 

El Panel de l'IPCC assenyala que les projeccions a fi de segle són 60-70 centímetres de pujada 

del nivell del mar i en el delta de l'Ebre s'estima que la pujada pot ser de l'ordre de 90 

centímetres donat l'efecte de subsidència per la manca d'aportacions del mateix riu. 

Aquest efecte sobre la costa i els deltes catalans i la seva vulnerabilitat està condicionada a la 

planificació territorial que caldrà que s'adapti a les noves condicions que ja ens indica l'IPCC. 

Caldrà potenciar els ens acadèmics i públics, LIM-UPC, ICM-CSIC, ICGC,  ACA (Unitat d'Aigües 

Marines) i d’altres que ja existeixen i augmentar-ne la col·laboració per dur a terme serveis de 

mesura exhaustius i integrals del litoral, tal com duen a terme els Instituts hidrogràfics dels 

països Europeus del nostre entorn (cal veure l’exemple proper de l’IFREMER francès). 

 

Gestió de manera sostenible dels ecosistemes marins i costaners. 

Preservació del fons marí. Cal ampliar la regulació de l'ancoratge de vaixells, la pràctica del 

submarinisme i les activitats extractives en zones sensibles. 

Un dels problemes que ens trobem, en temes de protecció, és la divisòria entre aigües 

interiors i exteriors, sotmeses a legislacions diferents, quan el mar és un continu. Això causa 

que la protecció d'habitats i especies quedi compromesa, per exemple en la recent 

autorització de la Secretaria General de pesca d'explotar el corall vermell (Corallium Rubrum) 

en aigües exteriors mentre que hi ha establerta una moratòria d'explotació en aigües exteriors. 

Qualitat de l'aigua de mar. El 2008 va ser aprovada la Directiva Marc de l'Estratègia Marina 

que porta endarreriments en el seu compliment. Un dels conceptes innovadors d'aquesta 

directiva -de fet prové de la Directiva Marc de l'Aigua, del 2000- és considerar la qualitat de 



l'aigua més enllà de la composició del líquid. La qualitat de l'aigua de mar serà bona quan 

l'estat ecològic dels sistemes afectats per l'aigua de mar ho sigui. Això inclou tot el sistema 

marí i el sistema costaner. Per tant, la qualitat de l'aigua com a líquid és una condició 

necessària però no suficient. 

Protecció de la flora marina. La diversitat no és altra cosa que un índex de qualitat d'un 

sistema ecològic. La flora i la fauna van juntes però el sistema és molt més complex. Des del 

punt de vista ambiental, caldria distingir almenys tres sistemes diferents, cadascun d'ells amb 

una problemàtica pròpia i trets generals: Sistema bentònic (el fons marí), sistema pelàgic 

(plataforma marítim-terrestre) i sistema costaner (on el pelàgic i bentònic estan en contacte 

directe). 

Protegint la fauna marina. La fauna no només es veu afectada per l'activitat pesquera. 

Altres temes com la contaminació, la incorporació d'espècies al·lòctones o altres activitats 

humanes també afecten la fauna. 

Obligacions i directrius de gestió vinculades a XN2000 i a altres xarxes en les quals en formen 

part. 

La declaració d'un espai natural com a Zona d´especial de conservació (ZEC) implica que cal 

garantir-ne el bon estat de conservació dels hàbitats i les espècies per a les quals s'ha declarat 

en el seu àmbit. D'acord amb la Directiva UE 92/43, relativa a la conservació dels hàbitats 

naturals i de la fauna i flora silvestres, i la Llei estatal 42/2007, del patrimoni natural i de la 

biodiversitat, en el moment de declarar un espai natural per a formar part de la xarxa Natura 

2000, cal: 

 Definir les mesures de conservació apropiades per a mantenir els hàbitats i les 

espècies en un estat de conservació favorable, a partir  del document :  

Protocol d'avaluació de l'estat ecològic i químic de les aigües costaneres (ACA, 2013) 

elaborat amb el suport de la UB de l'ICM i d'altres OPIs. 

 

Evitar el deteriorament dels hàbitats i de les espècies així com les alteracions que repercuteixin 

sobre d'aquestes. 

Aquesta legalitat, molt positiva sobre el paper, cal que tingui els mitjans de personal, despesa i 

inversió perquè es transformin en una realitat real. 

Reforçant i garantint la protecció del sistema d'espais naturals protegits, actuals i 

nous. 

Cal Reforçar la protecció del sistema d'espais naturals protegits català, entre altres incorporant 

els nous espais marins proposats pel govern espanyol (2014) com a llocs d'importància 

comunitària (LIC), de la Xarxa Natura 2000, àrees ZEPA (Zones Especial Protecció d'Aus) i tots 

els deltes que estan inclosos a la costa catalana. 

L'any 2006 en compliment de la Directiva Habitats i la Directiva Aus, Catalunya va designar més 

de 80.000 ha marines com a espais protegits en la xarxa europea Natura 2000. Fins aquell 

moment, només es comptava amb 8.000 ha protegides que incloïen els ENPE. 



Per tant, cal acomplir les obligacions emanades de la normativa catalana, estatal, de les 

directives comunitàries i dels tractats i convenis internacionals de protecció del medi marí. 

Les AMPs (LICs i ZEPAs) declarades sota normativa estatal, en molts casos són adjacents a les 

AMPs declarades sota normativa catalana. 

De forma general, cal una gestió més efectiva en les AMPs catalanes, amb una inversió més 

adient amb els compromisos legals existents: 

Alguns del parámetres principals de l´estat de les AMP (Àrees Marines Protegides) de la 

Mediterrània (2016): 

Superfície de la Mar Mediterrània: 2.516.900 km2 

Nombre de AMP i AMSC (Altres mesures especials de conservació) 1.231 (7,14%) 

AMP status nacional 186 (1,6%) 

Superficie coberta per reserva natural integral 0,04% 

Espais Natura 2000, 898 (2,37%) 

Zones de profunditat entre 0 i -50m incloses en les AMP 17% 

Com a mínim 100 llocs esdevindran AMP en un futur 

Garantir la protecció i continuïtat de les dues EBSA (Ecologically or Biologically 

Significant Marine Areas) que abasten el mar davant la costa catalana. Dues de les EBSA 

aprovades el 2014 en l'àmbit del Mediterrani abasten el mar davant la costa catalana, una 

d'elles centrada en els ecosistemes bentònics i l'altra en els ecosistemes pelàgics. La 

identificació com a EBSA no implica cap protecció legal a aquestes zones, però sí que suposen 

un reconeixement internacional del valor dels ecosistemes marins i costaners de les aigües 

catalanes i assenyala la responsabilitat dels governs en garantir la seva protecció i continuïtat. 

Caldrà nova legalitat extensiva. 

La protecció no serà mai efectiva sense que hi hagi un pla de protecció, consensuat amb el 

territori i uns instruments de control degudament dotats. 

Perquè és important que els espais marins protegits disposin d'un Pla de Gestió?. Perquè 

aquest ha de garantir: 

Cal garantir el compliment d'una Normativa específica. 

Cal una Infraestructura de sosteniment de la Gestió. 

Cal personal especialitzat en la Vigilància. 

Cal personal especialitzat en l'Educació ambiental - informació. 

Cal una connexió efectiva amb les institucions de Recerca. 

 

 



Gestió de les activitats que afecten el medi marí. 

 

Vigilar l'estricte compliment de la regulació de l'explotació pesquera 

Compliment de la normativa bàsica. Prohibint les talles petites de les espècies de pesca i 

les arts que malmetin el fons marí o perjudiquin les espècies que no tinguin interès comercial 

(ocells, mamífers, altres peixos o crustacis). Aplicar i fer respectar les moratòries de pesca que 

s'apliquin per regenerar o recuperar les espècies d'interès pesquer o per altres motivacions 

biològiques. 

La pesca cal que sigui un factor d'equilibri. La pesca, amb un marc regulador actualitzat 

alhora internacional i nacional, és un sector productiu que, degudament plantejat, amb uns 

acords d'interessos pot fins i tot esdevenir una font d'equilibri ambiental. 

Actualment s'ha contrastat la pèrdua de capacitat adquisitiva dels agents socials que treballen 

en el sector pesquer, manca una política informada i dotada. 

La pesca sota gestió analítica. Regular l'explotació pesquera de manera eficaç i posar fi a la 

pesca excessiva, la pesca il·legal, la pesca no declarada, la no reglamentada i les pràctiques de 

pesca destructives, i aplicar plans de gestió amb base científica a fi de restablir les poblacions 

de peixos en el termini més breu possible, com a mínim a nivells que puguin produir el màxim 

rendiment sostenible d'acord amb les característiques biològiques. 

Transparència. Impulsar la cogestió pesquera, amb representació del sector, experts i 

representants de l'administració per garantir una gestió sostenible del recurs pesquer. 

Modernització. Cal prohibir certes formes de subvencions a la pesca que contribueixen a una 

excessiva capacitat de pesca i a una sobre explotació pesquera. Així doncs, ajuts com la 

modernització d'aparells, la renovació de vaixells, o al consum de combustibles, suposen un 

impacte negatiu sobre la sostenibilitat de la pesca. 

Sostenibilitat. Assegurar que les subvencions que provenen del Fons Europeu Marítim i de la 

Pesca (FEM) atorgades a Catalunya es concentrin en el foment de la pesca sostenible. 

Hem de preservar els pescadors i per això s'ha de debatre sobre: 

- Efectes per espècies i ports. 

- Creació de marques de qualitat. 

- Problemes comuns en el sistema de comercialització del peix. 

Accions aïllades, sense una política conjunta de país, no resoldran els problemes fonamentals. 

S'ha de definir una veritable Política Pesquera per a Catalunya. 

 

 

 



Lluita contra la contaminació marina. 

 

Impulsant l'aplicació de la regulació internacional sobre contaminació 

amb els tractats subscrits per tots els estats amb litoral. 

Normalització. Cal que s'estableixin els parcs naturals marins a protegir i un codi 

internacional de navegació amb la consegüent identificació de costos i regulació amb 

etiquetatge ambientals per evitar la contaminació marina que creix exponencialment per 

diferents vies i que altera els ecosistemes i els mecanismes de reequilibrament atmosfèric del 

plàncton. 

Control. Cal controlar el 80% de les diverses substàncies que contaminen els mars i que 

provenen de la terra, és a dir, del sòl urbà o industrial, com: Voluminosos materials de tot tipus 

arrossegats per riuades, metalls pesants, radioactivitat i residus químics que arriben pels rius, 

pesticides, fertilitzants lixiviats, nitrits, de conreus i aqüífers poc vigilats i aigües residuals 

urbanes amb components orgànics agressius. Cal impulsar un pla de xoc sobre contaminació 

marítim-terrestre. 

Contaminants. Reduir l'aportació de càrrega contaminant de rius i emissaris submarins 

millorant el funcionament del sanejament de les aigües residuals urbanes i industrials. 

Fiscalitat ambiental. Reduir el volum de residus generats, a través de mesures de fiscalitat o 

sistemes de gestió de residus. 

Cal reduir la contaminació que es produeix als ports. Especialment Barcelona i Tarragona, però 

també tota la xarxa de ports de la Generalitat incloent-hi els ports esportius i fondejadors. 

Cal mesurar acuradament i reduir les fonts d'acidificació de la mar d'origen antròpic. Fruit de 

l'aportació de nutrients procedents de l'activitat agrària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestió del Sistema Litoral. 

 

Regulació sobre ports 

Competències. Els ports de Catalunya estan regulats per principis de competència comercial 

a partir de lleis espanyoles que ho determinen i que no compten necessàriament amb les 

necessitats reals del territori, en termes de complementarietat i cooperació. Cal superar 

aquest marc i tenir competències plenes. 

Els Ports com a sistema. El sistema de ports de Catalunya s'enfronta a una gran competència 

al Mediterrani amb Gènova i Tànger al capdavant. I per tant la seva aposta hauria de ser una 

cooperació intensiva per mar i per terra, els ports secs interiors i les centrals intermodals de 

mercaderies mar-ferrocarril. Cal aprofundir i incrementar la formació per als nous capítols 

logístics, implantar sistemes eficients de gestió dels canvis de mode com el "ferrotage" i 

l'impuls de centres de recerca i de tecnologia especialitzats. 

Costos. Cal assumir la internalització dels costos ambientals i els ports han de fer un esforç 

encara més important per prevenir les contaminacions de l'aire i de l'aigua. Per tant, cal 

introduir les renovables i les TIC en la gestió de la mobilitat i aplicar mesures correctores i 

compensatòries en tots els ports productius, esportius o de lleure. 

Projectes meditats. Abans de la construcció de qualsevol estructura al litoral (ports, 

esculleres, platges artificials, etc.) s'ha de fer un estudi rigorós sobre la dinàmica marina en el 

punt on es pretengui construir l'estructura. És a dir, s'han d'estudiar els corrents marins, 

direcció dels vents dominants, resistència o no de la nova estructura als temporals marins, etc. 

I només procedir a l'actuació en cas d'informe favorable dels tècnics autors de l'estudi. 

 

Evitar o minimitzar la contaminació per grans vaixells. 

Regulació estricte. Amb una regulació forta, en mans dels ajuntaments, que limiti els 

importants impactes socials i ambientals de les activitats de creuers com l'estan fent els ports 

del Nord d'Europa, que limiten l'entrada, a la zona litoral, als vaixells que utilitzin fuel-oil marí. 

El Mar Bàltic, el Mar del Nord i el Canal de la Mànega han establert una Àrea de Control 

d'Emissions de Sofre (Sulphur Emission Control Area, SECA) que imposa límits més estrictes al 

contingut de sofre dels combustibles marins des de gener del 2015 (màxim de 0,10% sofre en 

massa en comparació del 3,5% que es permet en els ports del Mediterrani). 

 

Regulació sobre platges. 

Actuacions. S'ha de limitar i en la major part de casos evitar "actuar" més sobre les platges, 

com a norma general. Qualsevol "actuació" sobre les platges sol anar adreçada a afavorir-ne 

un ús superflu, en detriment de llur funcionalitat dins el sistema litoral. 



S'ha d'estudiar sobre la vulnerabilitat de la costa, de l'impacte possible del canvi climàtic sobre 

zones urbanes properes a la línia de costa o als deltes, com el de l'Ebre. S'han de tindre en 

compte els períodes de retorn de les tempestes, també les inundacions associades a la franja 

litoral, permetre inundacions naturals amb els costos de preservació que comporten. 

Racionalitat. Per mantenir el sistema litoral els esculls artificials, espigons, etc., són, en 

general, contraproduents. Les platges són fruit d'una dinàmica. Quan es "congelen" deixen de 

funcionar. 

Platges estables. Caldrà establir un Pacte de la sorra estable, no podem estar constantment 2 

i 3 cops l'any i cada cop més sovint per l'increment d'episodis de llevantades, dragant sorres en 

platges que es mantenen artificiosament amb elevats costos públics. L'estabilització del litoral 

és essencial per estabilitzar també els ecosistemes. 

Ús del litoral. La sobreutilització de les platges també té els seus límits, no només ambientals, 
sinó també sanitaris i de seguretat. No només cal qualificar per banderes l'estat de l'aigua, 
també el perill dels ultraviolats del sol a la pell de milions de banyistes i cal regular l'aforament 
dels aparcaments, els càmpings i de les massificacions a les mateixes platges. En aquest sentit 
són insuficients els plans  de control de qualitat de les aigües costaneres en els període 
primavera-estiu  que desenvolupa l'ACA. 
El paisatge litoral és una qualitat a recuperar en totes les intervencions humanes mitjançant 

les tècniques que li són pròpies, especialment la jardineria, l'art i l'arquitectura i l'enginyeria en 

totes les seves dimensions estètiques. 

Hidrografia de petita escala. Les rieres i rius secundaris pròxims al mar, tenen tots règims 

torrencials i els deltes uns espais ecològics singularitzats que cal protegir i conservar. El 

correcte estat de salut dels ecosistemes fluvials ajudarà a una millora marina. Cal respectar 

escrupolosament els espais inundables en l'urbanisme i l'enginyeria. 

Accés. Els itineraris a peu o en bicicleta per recórrer el paisatge litoral són també essencials 

per a una millora sostenible i paisatgística. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Com prevenir la sobreocupació del litoral. 

 

S'han de regular les edificacions, serveis turístics o infraestructures sobre 

la línia costanera. 

Planificació. Cal una Llei de costes que inclogui les franges de terra i de mar suficients per 

protegir l'ecosistema i la modernització del Pla especial de costes i litoral, que s'ha redactat en 

un marc mancat de competències pròpies. 

Recuperació. La sobreocupació urbanística s'ha disparat al segle XX però encara no hem 

aconseguit aturar-la i cal aprovar uns nous plans d'espais naturals a protegir, especialment els 

ZEPA i Natura 2000 (que són hàbitats i espais de nidificació d'aus i fauna molt sensibles) de 

l'extensió urbana i un pla progressiu de substitució de les edificacions existent en la mesura 

que esdevinguin obsoletes i estigui amortitzat el seu cost, per recuperar litoral sensible. La 

concentració de població a les zones costaneres s'hauria de compensar territorialment perquè 

el fenomen està desertitzant la Catalunya interior i sobre densificant el litoral. 

La existéncia d'un Banc de Crèdit Local Català seria una font efectiva de recursos per el 

finançament dels projectes de litoral de tot ordre. Esperar que el Ministeri Espanyol 

d'Agricultura, via el seu medi propi TRAGSA, financi una obra és posar-se a una cua de 5478 

Kml. de necessitats i per tant amb una atenció molt petita. 

Cal un estudi estratègic sobre el traçat del ferrocarril costaner. Els municipis costaners 

travessats pel ferrocarril litoral han de ser subjectes de transformació per recuperar una més 

bona relació amb el mar. Unes noves rodalies han de tenir un nou traçat en els àmbits urbans, 

essencialment soterrar per incrementar la connectivitat de manera essencial. La costa del 

Maresme és un bon exemple per on començar. 

 

Definir els espais naturals incompatibles amb el transport. 

Compatibilitats. Cal establir els espais naturals del litoral totalment incompatibles amb el 

transport i els diferents graus de compatibilitat en tots els punts del litoral. 

 

Sensibilitzar i integrar el sector turístic en la gestió sostenible del litoral 

Equilibri. Sensibilitzar i integrar el sector turístic en la gestió sostenible del litoral tal com 

preveu el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i l'Estratègia Catalana d'Adaptació 

al Canvi Climàtic 2013-2020. 

Turisme. Sobre el turisme marítim, primer cal aplicar el Principi de Recuperació Total de 

Costos per valorar-ne la importància i, aleshores, gestionar-ho adequadament. 

 



Impulsar la recerca científica. 

 

Integrar els resultats en la planificació i programació de l'espai marí i 

costaner. El repte més important és atorgar a la gestió i la investigació marines una inversió 

que estigui a l'altura de la importància econòmica i social que té actualment el medi marí al 

nostre país. 

Recerca indispensable. Resulta fonamental quan es gestiona aplicar el Principi de Precaució. 

Els sistemes marins són molt desconeguts per la població en general. El mar es percep com 

una vasta extensió d'aigua, més o menys poblada però molt homogènia. És fàcil comprovar, 

per exemple, que el nombre d'estudis ambientals publicats sobre els sistemes marins respecte 

als que tracten dels sistemes terrestres, no arriba al 10%. La recerca marina és difícil i cara 

però indispensable si es vol gestionar el litoral i l'ambient marí amb criteris rigorosos. 

La gestió i la investigació marina no només són importants per a conservar la biodiversitat sinó 

també per a l'economia i la salut dels ciutadans del nostre país. 

Visió Global. Cal impulsar la recerca dels efectes del canvi global i climàtic sobre la mar i 

integrar-ne els resultats en la planificació i programació de l'espai marí i costaner. 

La recerca marina bàsica es pot traslladar a la població mitjançant el sistema educatiu. 
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