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La franja litoral és un espai de frontera entre la terra i el mar de gran 

importància ecològica. 

Definició basada en els treballs previs i criteris d’un grup de científics per 

elaborar la “Lista Patrón de los Hábitats Marinos” de España.  

Per a la codificació i nomenclatura s’han seguit les directius del projecte 

CORINE Biotopes.  

Introducció  



 

 

Objectius 



 

 

Metodologia 

Linear Transsectes 



Dades d’interès  

 

 

900 km lineals de costa,                                banda de màxim de 13 metres de gruix  

 

superfície de màxim d’11 Km2                      0,032% de l’àrea total de Catalunya 



Dades d’interès:   

 

 

 

53 hàbitats litorals a 

Catalunya  
 



 

 

18 Penya-segats i costes rocoses 

 18.1 Penya-segats i costes rocoses sense vegetació vascular 

La llista dels hàbitats Litorals   



 

 

17 Platges de còdols 

 17.1 Codolars litorals sense vegetació 

La llista dels hàbitats Litorals   



 

 

16 Platges arenoses i dunes 

 16.1 Platges arenoses 

La llista dels hàbitats Litorals   



 

 

13 Rius de marea, estuaris i embocadures deltaiques 

 13.2 Estuaris i embocadures deltaiques 

 

La llista dels hàbitats Litorals   



 

 

 11.2  Aigües marines (zona bentònica) 

 11.4 Vegetació vascular de les aigües marines salabroses 

La llista dels hàbitats Litorals   



 

 

 

8 Terres agrícoles i àrees antròpiques 

89 Ports, basses i canals artificials 

La llista dels hàbitats Litorals   



 

 

Cartografia Digital 



 

 

Cartografia Digital 



 

 

Cartografia Digital 



 

 

Cartografia Digital 



Per a què serveix ?   

 

 

 

• per a l'educació, divulgació:  
• docència a la universitat,  

• escoles, estades d’estiu,   

• apropar el litoral als 

ciutadans i noves oportunitats 

d’activitat socioeconòmica: 

rutes naturalistes, itineraris 

submarins / snorkel, 

descoberta en caiac de mar, 

vies braves, etc.  

• per a la gestió (admns. públiques, 

empreses consultores):  
• compliment de mandats i directius 

d’informació ambiental 

• seguiment i monitoratge de l’estat de 

conservació del p.n. 

• Planificació i gestió de l'àmbit litoral, 

activitats,  

• oferir informació ambiental als 

ciutadans, 

• valorar els serveis ambientals dels 

ecosistemes  

 

• per a la recerca:  
• coneixement de la 

biodiversitat litoral catalana, 

• noves metodologies 

exportables  

• posar en valor la 

mediterrània en contexts 

més generals 



Per a què serveix ?   

 

 



Altres dades:   

 

 Cartografia hàbitats litorals:  

 

1 km carretera = 2 M € 

1.100 km cartografia = 500.000 € 

 

1 km de carretera estàndart / 1 km cartografia litoral = 3.603 

1 km carretera = 3.603 km cartografia litoral  

Cartografia Marina:   

 

superfície: 5.660 km2 (10 milles o límit plataforma)  

 

Aprox (Preus 2010): 14.000.000 € = 7 km carretera stàndart  

Equivalències: 



ON està TOT això ?  

 

 Web Hàbitats Litorals: Google: “Hàbitats a Catalunya”  



On esta TOT això ?  

 

 

 Web Hàbitats Litorals 



GRÀCIES  


