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Contaminació i canvi climàtic a la mar Mediterrània: 

actuacions des de Catalunya 

Objectiu general

Estat del litoral i recull de les actuacions fetes des de Catalunya 

per mitigar la contaminació i el canvi climàtic. 

Informe

Context, descripció de l’estat de la mar i el litoral català, reptes futurs, 

sectors clau, recerca i iniciativa publica, privada i ciutadana. 

Estructura

I. Context

II. L’estat de la qüestió al mar i litoral català

III. R+D+I sobre la Mediterrània des de Catalunya

IV. Les iniciatives públiques de l’Administració catalana

V. L’emprenedoria i les iniciatives del sector privat

VI. La participació de la ciutadania i el tercer sector ambiental

VII. Propostes de mitigació de la contaminació i el canvi climàtic 

Metodologia

Objecte de l’estudi

a) Recull de dades sobre el litoral català i la 

mar mediterrània i dels impactes del canvi 

climàtic.

b) R+D+I en aquest àmbit des de Catalunya. 

c) Iniciatives des del sector públic, privat i el 

tercer sector ambiental. 

d) Recull de propostes de tercers per mitigar la 

contaminació i el canvi climàtic al mar i litoral 

català.

Mètodes de recerca

 Anàlisi documental i bibliogràfica.

 Explotació de fonts estadístiques.

 Estudi del contingut de seminaris i 

conferències.
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Índex de la presentació

 1. L’estat del mar i litoral català

o Contaminació i impactes

o Canvi climàtic i impactes

 2. Sectors clau

o Pesca i aqüicultura

o Turisme i transport marítim

o Sector del plàstic

o Comerç

 3. Recerca sobre la Mediterrània des de Catalunya

 4. Iniciatives públiques de l’Administració catalana

 5. Emprenedoria i iniciatives del sector privat

 6. Participació ciutadana i tercer sector ambiental

 7. Propostes per avaluar i preservar el litoral català

 8. Propostes per implicar els sectors clau de l’economia blava

 9. Propostes des de diversos àmbits
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1. L’estat del mar i litoral català

Descripció

del litoral català 

Augmenta 

l’ocupació

i urbanització

del litoral

 650 km de costa, 70 municipis.

 238 habitants per km2 (15.469 hab./km2 a Barcelona).

 43% de la població i 56% de les segones residències.

 78% dels hotels i 78% dels càmpings.

 Creixement urbanístic i demogràfic a primera línia.

 Platges en reculada.

 Infraestructures, ports i marines interiors a la línia de la costa.

 Les eines normatives no han pogut contenir l’ocupació del litoral català.

 Queden pocs trams agrícoles i forestals suficientment protegits. 

Fonts diverses. Consulta de dades 2019 4 / 18
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1. L’estat del mar i litoral català. Contaminació i impactes

Contaminació

i impactes

La contaminació 

persisteix

 87% de les àrees avaluades estan contaminades.

 25 kg de plàstic per km de costa i 1 ítem cada 5 m2 de mar.

 97% dels residus flotants i 72% dels del llit marí són plàstic. 

 65% dels residus de la costa són envasos d’un sol ús. 

 37% dels residus de les platges són de plàstic, 31% burilles de cigarret. 

 Tot i que s’ha reduït, hi ha contaminació per metalls pesants.

 Fins al 35% de les captures d’una xarxa de pesca són residus. 

 86,9% dels residus marins flotants són de plàstic.

 Microplàstics a l’aigua i els aliments.

 Ara bé, es recullen selectivament el 40% dels envasos de plàstic. 

Fonts diverses. Dades extretes d’articles publicats els anys 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019. 5 / 18
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1. L’estat del mar i litoral català. Canvi climàtic i impactes

Canvi climàtic

i impactes

El canvi climàtic

ja afecta la mar

i el litoral català

 Augment de la temperatura per dècada:

 0,3ºC (ara)

 0,8 -1,4ºC (futur)

 Increment del nivell del mar per dècada:

 4 cm (ara)

 6 cm (futur)

 Augment del risc d’inundacions.

 Disminució 10-22% dels recursos hídrics l’any 2051. 

 Inundacions marines.

 Augment de la temperatura del mar.

 Disminució de les captures pesqueres. 

 Canvis en els recursos pesquers.

Fonts diverses. Dades consultades l’any 2020 6 / 18
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2. Sectors clau. Pesca i aqüicultura

Pesca

i aqüicultura

Descens

de les captures

des de 1996

Molt important per les poblacions de la costa

 3,2% de zones de pesca i costa catalana protegides.

 34.000 tones de peix capturades l’any, el 21,6% del consum.

 Es consumeixen 17,6 quilograms de peix per persona a Catalunya.

Dades 2020 7 / 18
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2. Sectors clau. Turisme i transport marítim

Turisme i 

transport marítim

El turisme

ha transformat

el litoral

Qualitat o quantitat

 4,6 M de passatgers i 105 creuers (abans de la COVID-19). 

 99 M de tones de mercaderies anuals. 

 12% de l’economia i 9% de l’ocupació a Catalunya.

 Massificació del turisme al litoral català

Dades 2017 8 / 18
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2. Sectors clau. Sector del plàstic

Sector

del plàstic

Sector prioritari

en el marc europeu

d’economia circular

Una indústria clau i amb previsions de creixement

 8,6% del VAB industrial i 9,8 % de les exportacions catalanes.

 4,1% de l’ocupació.

 850 M de tones anuals de gasos amb efecte d’hivernacle. 

 Previsions de creixement. 

Dades 2018 9 / 18
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2. Sectors clau. Comerç

Comerç

Augmenta

el consum de tèxtils

amb fibres 

sintètiques

i de plàstics

L’activitat a terra afecta el mar

 80% dels residus marins són tèxtils i plàstics

de les activitats a terra.

 El sector recicla el 9% dels envasos del mercat. 

Dades 2019 10 / 18
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3. Recerca sobre la Mediterrània des de Catalunya

Més de vint projectes

en aquest àmbit

Són nombroses les universitats, institucions

o entitats catalanes que fan recerca sobre el mar i litoral català

i els projectes realitzats i iniciats

 Universitats, instituts i entitats: CSIC, ICM-CSIC, CEAB-CSIC, UB, 

UAB, UPC, URV, CREAF, centre KIMbc. 

 La majoria dels projectes tenen a veure amb:

 l’avaluació del mar i litoral català,

 la descontaminació,

 la preservació, 

 l’anàlisi dels impactes i

 la diagnosi de la vulnerabilitat al canvi climàtic de determinats sectors.

 Destaca el projecte pescaNeta de les confraries de Catalunya
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4. Les iniciatives públiques de l’Administració catalana

La participació

catalana

en projectes

internacionals

La intermediació i les iniciatives

de l’Administració catalana

en l’àmbit de:

 la contaminació,

 el canvi climàtic,

 l’educació i la sensibilització 

ambiental

Línies d’ajuts

i subvencions
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5. L’emprenedoria i les iniciatives del sector privat 

Empreses

del Pacte

per l’economia

circular

Empreses de bioplàstics que:

• han allargat

la vida útil dels productes,

• valoritzen els plàstics,

• els substitueixen o

• usen productes reciclats

Empreses

certificades EMAS

i EE de la UE

i acords voluntaris
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6. La participació de la ciutadania i el tercer sector ambiental

Associacions del tercer sector 

ambiental que han promogut 

iniciatives d’observació i preservació 

del paisatge i

el litoral català
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7. Propostes per avaluar i preservar el litoral català

Actuacions per:

Avaluar l’estat del litoral català.

Preservar la mar

i el litoral català

(conèixer, modelar, planejar, legislar, 

regular, gestionar i aplicar).

Reduir la contaminació

(gestionar els residus).

Mitigar i adaptar-se

al canvi climàtic

(sostenibilitat futura de la costa).
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8. Propostes per implicar els sectors clau de l’economia blava

Sector pesquer i aqüícola

(plans de gestió i cogestió,

àrees protegides...).

Turisme i transport marítim

(turisme i transport sostenible,

pla sectorial de descarbonització,

ecoturisme, formació, certificacions,

desestacionalització, diversificació).

Indústria del plàstic

(fabricació, responsabilitat del productor, 

cost íntegre de la gestió, etc.).

Disseny i el comerç

(ecodisseny, producció amb materials 

reciclats, reutilització, consum sostenible).
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9. Propostes des de diversos àmbits

Mitigar els impactes 

sobre la salut i el medi 

ambient:

• comunicar els riscos 

sobre la salut,

• controlar la qualitat de 

l’aire i els microplàstics

• i més espais verds,

• entre d’altres.

Establir estratègies per:

 millorar el marc regulador i la 

informació des de l’Administració.

 incentivar la innovació al sector privat 

(incentius fiscals, inversió, R+D+I).

 augmentar la participació del tercer 

sector ambiental i la ciutadania 

(accions de ciència ciutadana, 

educació i comunicació).

Fomentar 

l’R+D+I
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