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1. Introducció

La gestió i/o planificació de la zona costanera requereix entendre-la com un
sistema altament dinàmic, el qual evoluciona a diferents escales de temps i espai,
cosa que confereix a aquesta part del territori una gran mobilitat, que condiciona
qualsevol tipus d’actuació que s’hi faci. Per aquest motiu, a l’hora de plantejar
qualsevol tipus de planificació en aquesta zona, incloent-hi les diferents actuacions
que s’hi hagin de portar a terme, és necessari conèixer el seu estat evolutiu, és a
dir, el comportament dinàmic al llarg del temps i els factors que el determinen, així
com preveure el seu estat futur i facilitar-ne el seguiment.

Malgrat la necessitat de disposar d’aquest tipus d’informació, en l’actualitat es pot
dir que en general hi ha una manca d’informació, almenys de manera sistemàtica,
al llarg del litoral de Catalunya. La majoria de la informació existent és antiga i, en
el cas de la més recent, és parcial (per a alguns trams de costa on s’han redactat
projectes d’enginyeria de costa) i, en general, dispersa. A més a més, la informació
normalment s’ha recollit seguint diferents mètodes, sense la sistemàtica necessària
per poder utilitzar-se de manera pràctica amb objectius diferents d’aquells per als
quals es va pensar (manca d’informació de base o dels mètodes d’anàlisi, precisió,
etc.).

Per aquesta raó la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, ha signat un conveni de
col·laboració amb el Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners
per portar a terme l’estudi de l’estat de la zona costanera a Catalunya.

L’objectiu general d’aquest conveni és fer un estudi en el qual es caracteritzi l’estat
i l’evolució de la zona costanera de Catalunya i que serveixi com a referència de
base per a la planificació i la gestió costanera. L’objectiu d’aquest document és
presentar una síntesi dels resultats obtinguts on es valora de manera conjunta
l’estat de la zona costanera de Catalunya i s’identifiquen els conflictes existents al
llarg de la costa.

Figura 1.1. Àmbit geogràfic de l'estudi. Províncies i comarques amb façana marítima a
Catalunya.

2. Característiques generals de les platges

La línia de costa de Catalunya té una longitud aproximada d’uns 700 km (CADS,
2005) i presenta una gran varietat d’ambients geomorfològics en un rang que va de
costes espadades típiques de la Costa Brava, a Girona, a costes sedimentàries
molt baixes, com és el delta de l'Ebre, a Tarragona.

De tota aquesta extensió, l’estudi analitza l’estat de les costes formades per
material sedimentari no consolidat, és a dir, les platges. Aquestes constitueixen
l’ambient costaner més dinàmic i, per tant, el que presenta o pot presentar canvis
més grans en el seu estat físic. Així mateix, és un dels recursos més importants (si
no el que més) per al desenvolupament del sector turístic, suporta importants
valors ambientals i està sotmès a grans pressions a causa de l’activitat humana.

Així, a l’estudi s’ha analitzat l’estat d’uns 245 km de costa sedimentària, dels quals
uns 53 km es troben a la província de Girona, 79 km se situen al llarg de la
província de Barcelona i uns 118 km són a la província de Tarragona. En aquesta
última s’inclouen uns 51 km de platges del delta de l’Ebre. La superfície de platja
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que s’ha analitzat a la província de Girona és de 2,792 milers de m ; a Barcelona,
és de 4,318 milers de m2; i a Tarragona, de 6,233 milers de m2.

L’anàlisi s’ha fet dividint la costa en sectors o trams amb un comportament
diferenciat quant a morfodinàmica; és a dir, o bé es tracta d’una cel·la litoral en la
qual la major part de la dinàmica sedimentària queda delimitada –com seria el cas
d’un tram entre dos ports–, o bé es tracta de trams compostos per petites unitats
de comportament similar (conjunt de platges encaixades en una zona espadada).
En total s’han analitzat 331 platges —en un total de 21 sectors costaners—, de les
quals 127 es troben en 6 sectors de Tarragona, 100 en 9 sectors de Barcelona, i
104 en 6 sectors de Girona.

Els valors mitjans de les principals variables geomorfològiques que caracteritzen
les platges analitzades al llarg de la costa de Catalunya i també de cadascuna de
les seves províncies es poden veure a la taula 2.1. La distribució estadística per a
la totalitat de les platges de Catalunya de cadascuna d’aquestes variables es
presenta a les figures 2.1 a 2.4.

En termes generals podem dir que la “platja mitjana” de Catalunya es caracteritza
per tenir un ample mitjà d’uns 37 m, un sediment de mida gruixuda (d’uns 0.7 mm)
i un pendent de l’estran elevat (>1/10). A la costa de la província de Girona és on
es troben les platges més estretes, mentre que a la província de Barcelona hi ha
les platges amb un ample mitjà superior. Les platges de sediment més fi i amb un
pendent més petit són a la província de Tarragona.
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Taula 2.1. Variables característiques de les platges (analitzades) de Catalunya i de les
diferents províncies. Els valors entre claudàtors són sense ca l’Arana a Barcelona i
sense les platges del delta de l’Ebre a Tarragona. *A l’hora de calcular les dimensions
bàsiques de les platges no s’hi inclouen les localitzades a les puntes de les fletxes al

freqüència (%)

delta –Fangar i Alfacs.

Figura 2.1. Histograma dels amples mitjans de les platges analitzades al llarg del litoral
de Catalunya. Nota: no s’hi inclouen les platges del delta de l’Ebre.
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Figura 2.3. Histograma del pendent de l’estran de les platges analitzades al llarg del
litoral de Catalunya.
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Figura 2.4. Histograma de l’alçada de la berma de les platges analitzades al llarg del
litoral de Catalunya.

Malgrat la diferència que hi ha en la composició de les textures del sediment de les
platges al llarg del litoral català, quan es consideren totes en conjunt, s’observa un
patró comú en què les variacions en la mida mitjana del sediment van
acompanyades d’un canvi en la desviació estàndard de les mides. Així, a mesura
que augmenta la mida de gra, augmenta la desviació estàndard (figura 2.5), la qual
cosa indica una abundància més gran de les diferents poblacions de mides al
voltant del valor mitjà. La relació entre ambdues variables varia segons el rang de
mides. Les relacions més fortes (variació més gran) es detecten per a les mides
més fines (<0.5 mm) i més gruixudes (>1.2 mm), mentre que en les mides que es
troben entre aquests límits la taxa de dependència (pendent de la recta) és més
suau i les desviacions observades sobre la tendència són més grans.

σ (mm)

Figura 2.5. Desviació estàndard vs. diàmetre mitjà del sediment per a cadascuna de
les platges de Catalunya. Els colors indiquen la província a la qual pertany cada platja.

El material que compon les platges en determina la morfologia final, atès que hi ha
una relació ben definida entre les variables que defineixen el perfil de platja a la
part emergida (pendent de l’estran i alçada de la berma) i la mida de gra (figures
2.6 i 2.7). Així, de manera general, a mesura que augmenta la mida de gra,
augmenten el pendent i l’alçada de la berma. En termes globals això suposa que la
platja mitjana de Catalunya té una alçada de berma d’uns 1.9 m i un pendent de
0.12. La zona amb platges més dissipatives (mida de sediment fina i pendents
baixos) és Tarragona, on la platja mitjana té una alçada de berma d’uns 1.5 m i un
pendent inferior a 1/10, mentre que les platges de Barcelona i Girona, en estar
compostes per material significativament més gruixut, es caracteritzen per una
berma d’uns 2.2 m i un pendent de 0.15 (1/6.7).

La relació entre les variables que defineixen el perfil de la platja i el diàmetre de
sediment no és uniforme al llarg de tot el rang de mides, sinó que varia. Així, per a
mides de sediment inferiors a 0.5 mm, el pendent augmenta ràpidament amb la
grandària (figura 2.6), mentre que, per a mides superiors, el pendent tendeix a
adoptar un valor mitjà de 0.17 sobre el qual es presenten petites fluctuacions
locals. Aquest comportament també s’observa en la relació de la berma amb el d50
(figura 2.7), encara que és lleugerament menys marcat.

Pendent
B (m)

Figura 2.6. Pendent de l’estran vs. diàmetre mitjà del sediment per a cadascuna de les
platges de Catalunya. Els colors indiquen la província a la qual pertany cada platja.

Figura 2.7. Alçada de la berma vs. diàmetre mitjà del sediment per a cadascuna de les
platges de Catalunya. Els colors indiquen la província a la qual pertany cada platja.

3. Evolució costanera
En aquest capítol es presenten de manera agregada els resultats obtinguts en
l’anàlisi de l’evolució costanera al llarg del litoral de Catalunya en la seva totalitat i
per a cadascuna de les províncies. La figura 3.1 mostra l’histograma de les taxes
d’evolució mitjana de la línia de costa de cada platja al llarg del litoral de Catalunya
calculades per a les condicions evolutives actuals, el període 1995-2004. Aquest
període es correspon amb una situació en què la major part de les obres
costaneres ja estaven construïdes (i ja s’havien fet les grans operacions
d’alimentació de platges), i, per tant, l’evolució caracteritzada representa
bàsicament el resultat de l’acció de la dinàmica litoral en les condicions actuals. En
aquesta figura no s’hi han inclòs les platges del delta de l’Ebre, ja que la magnitud
de les taxes evolutives en aquesta zona excedeix significativament els valors de la
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resta de la costa.

Figura 3.1. Histograma de taxes d’evolució mitjana de les platges analitzades al llarg
del litoral de Catalunya durant el període 1995-2004. (Nota: no s’inclouen les platges
del delta de l’Ebre.)

Els valors agregats tant per províncies com per a la totalitat de la costa catalana es
presenten al seu torn a la taula 3.1. A l’hora de valorar els resultats obtinguts per a
la costa de Girona, s’ha de tenir en compte que en l’anàlisi no s’hi han inclòs
petites cales de l’ordre de 100-150 m de longitud, que en molts casos són estables,
de manera que les taxes d’erosió i longitud de costa sotmesa a aquest procés són
lleugerament inferiors.
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Taula 3.1. Longituds de platja (en km i % sobre el total) de la totalitat de la costa de
Catalunya i per províncies sotmeses a un comportament evolutiu i una taxa evolutiva
determinats durant el període 1995-2004 per a cada tram.
*Els valors entre claudàtors són sense les platges del delta de l'Ebre a Tarragona.

Els resultats obtinguts mostren que, de manera general, la costa sedimentària de
Catalunya pot classificar-se com una costa erosiva, on aproximadament el 71%
dels quilòmetres de platges existents es troben en erosió, amb taxes d’erosió
mitjana de 2,1 m/a, que, si s’hi inclouen les platges del delta, augmenten a una
erosió anual de 3,3 m/a. D’altra banda, aproximadament només el 24% de les

platges han experimentat, durant el període analitzat, un avanç a una taxa mitjana
de 1,5 m/a (lleugerament superior si s’hi inclouen les platges progradants del delta
de l’Ebre, bàsicament a la punta de les fletxes). El comportament evolutiu mitjà de
tota la costa està representat per una erosió mitjana d’aproximadament 1,1 m/a o
de 2 m/a si s’hi inclouen les platges del delta de l’Ebre.

Si es consideren les platges del delta de l’Ebre separadament de la província de
Tarragona, Barcelona és en termes absoluts la província que té més quilòmetres
de platja en erosió i on la taxa d’erosió és també més gran. També és la província
en què les platges que es troben en acreció presenten les taxes d’avanç més
grans. Aquest comportament es deu sobretot a la contribució que hi fa el Maresme,
on a llevant dels ports existents es produeix un avanç de la platja de gran
magnitud, mentre que a ponent d’aquests es verifiquen retrocessos també de gran
magnitud com a resultat del seu efecte barrera sobre el transport longitudinal.

Un cop calculades les taxes evolutives de cada platja al llarg del litoral de
Catalunya, es va classificar l’estat de la costa quant a l’estabilitat física, per a la
qual cosa es va establir una classificació sobre la base del seu comportament
evolutiu mitjà:
MD Molt dolenta taxa d’evolució mitjana ≤ -1,5 m/a
D Dolenta -1,5 m/a < taxa d’evolució mitjana ≤ -0,5 m/a
EQ Equilibri -0,5 m/a < taxa d’evolució mitjana ≤ 0,5 m/a
B Bona 0,5 m/a < taxa d’evolució mitjana ≤ 1,5 m/a
MB Molt bona taxa d’evolució mitjana >1,5 m/a

A la figura 3.2 es presenta la distribució dels quilòmetres de platges de Catalunya
per a les diferents classes, mentre que a les figures 3.3 a 3.5 es mostra el mateix
per a cadascuna de les províncies. Com s’hi pot veure, l’estat d’aproximadament
un 63% de l’extensió de les platges de Catalunya pot classificar-se com a dolent o
molt dolent pel que fa al seu comportament evolutiu, la qual cosa equival al fet que
aquest percentatge de costa presenta taxes de retrocés superiors a 0.5 m/a. Cal
tenir en compte que en aquest percentatge no s’hi inclouen les platges del delta, ja
que si s’hi incloguessin, els resultats empitjorarien. Aquests percentatges es
mantenen per a cadascuna de les províncies, encara que en el cas de la

classificació "molt dolenta" la província de Barcelona és la que presenta un
percentatge més elevat.

Figura 3.2. Classificació dels quilòmetres de platja al llarg de la costa de Catalunya en
funció del comportament evolutiu durant el període 1995-2004.

Figura 3.3. Classificació dels quilòmetres de platja al llarg de la costa de Girona en
funció del comportament evolutiu durant el període 1995-2004.
*No s’hi inclouen les dades de les platges del delta de l’Ebre

Figura 3.4. Classificació dels quilòmetres de platja al llarg de la costa de Barcelona en
funció del comportament evolutiu durant el període 1995-2004.

Figura 3.5. Classificació dels quilòmetres de platja al llarg de la costa de Tarragona en
funció del comportament evolutiu durant el període 1995-2004.
*No s’hi inclouen les dades de les platges del delta de l’Ebre.

La distribució espacial de les platges classificades segons el seu comportament
evolutiu al llarg del litoral català es presenta a la figura 3.6.
evolució mitjana

Figura 3.6. Distribució de les platges segons la seva taxa d’evolució mitjana al llarg del
litoral català (sup.: platges erosives, inf.: platges acumulatives).

Per tenir una idea de les possibles implicacions del comportament evolutiu actual
de les platges del litoral de Catalunya, a la figura 3.7 es classifiquen les platges en
funció de l’ample de platja previst d’aquí a 10 anys, en el cas que les taxes
evolutives calculades per al període 1995-2004 es mantinguin constants a partir de
l’ample de platja actual. Així, s’han escollit quatre tipus de platges futures:

I ample < 15 m
II 15 m < ample < 35 m
III 35 m < ample < 50 m
IV ample > 50 m
El primer grup de platges (I) són les que tenen un ample mitjà que és insuficient
per exercir de manera adequada la funció de protecció del hinterland davant
l’impacte de tempestes, ja que tempestes amb un període de retorn petit (~10
anys) serien capaces d’erosionar-les totalment. En conseqüència, en aquest tipus
de platges es pot esperar que es presentin problemes relacionats amb el
manteniment de les infraestructures existents. El segon grup de platges (II) són les
que tenen un ample mitjà previst que és inferior a l’ample òptim des del punt de
vista recreatiu (ample ocupat pels usuaris en el cas que no hi hagi restriccions

d’espai). A les platges d’aquest grup es pot esperar que es presentin problemes
relacionats amb una disminució de la capacitat de càrrega recreativa, i, per tant,
que en quedin afectats el

seu aprofitament/explotació recreatiu/turístic. Les

platges III i IV tenen configuracions amples per complir qualsevol de les funcions
habituals d’una platja dins el termini analitzat sense que es prevegin problemes

Ample (m)

d’estabilitat.

Figura 3.7. Classificació de les platges de Catalunya en funció de l’ample previst d’aquí
a 10 anys en el cas que es mantingui l’evolució observada durant el període 19952004. La posició de cada platja en el diagrama es deu a les seves característiques
actuals (ample i evolució). Les platges del delta no s’hi han inclòs. El color indica la
categoria de la platja si es mantenen les condicions evolutives durant 10 anys.
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Figura 3.10. Classificació de les platges de Tarragona en funció de l’ample previst
d’aquí a 10 anys en el cas que es mantingui l’evolució observada durant el període
1995-2004. La posició de cada platja en el diagrama es deu a les seves
característiques actuals (ample i evolució). Les platges del delta no s’hi han inclòs. El
color indica la categoria de la platja si es mantenen les condicions evolutives durant 10
anys.

Tenint en compte els amples actuals i les taxes d’evolució que estan experimentant
les platges (figura 3.7), es pot esperar que d’aquí a uns 10 anys el 30% de les
platges de la costa catalana es trobin dins de la categoria I (ample mitjà inferior a
15 m), i que un 7% desaparegui totalment. Dins de la categoria II (15 m < ample
mitjà < 35 m) hi hauria un 39.3% de les platges actuals i només un 30% de les
platges estarien dins de les categories III i IV, és a dir, que no s’espera que la seva
funcionalitat tingui problemes per un ample reduït. A les figures 3.8 a 3.10 es
presenten les platges per categoria de cadascuna de les províncies costaneres de
Catalunya.

A la figura 3.11 es pot observar la distribució espacial de les platges al llarg del
litoral de Catalunya tenint en compte la seva evolució prevista d’aquí a 10 anys.
Com s’hi pot veure, les platges que pertanyen als dos grups més vulnerables
(amples de platja inferiors a 35 m) són clarament dominants al llarg de quasi tot el
litoral. Això indicaria que si es manté el comportament evolutiu actual, es pot
esperar el sorgiment, de manera bastant generalitzada, de problemes relacionats

amb l’exposició de les infraestructures existents (per exemple, passeigs marítims o
vies del tren) a l’acció dels temporals, i amb la pèrdua de capacitat de càrrega
recreativa de les platges.
Per contra, les platges que tindran un ample suficient per exercir de manera
adequada les funcions que se n’esperen (protecció i recreativa) són minoria i, en
bastants casos, són platges que disposen d’un ample mitjà inicial prou gran
perquè, tot i que pateixin problemes d’erosió, al cap de 10 anys encara segueixin
complint les seves funcions de forma adequada.

A l’hora d'interpretar les dades de la figura 3.11, comparant-les amb la realitat, s’ha
de tenir en compte que aquestes projeccions s’han fet usant tant l’ample mitjà de la
platja com l’evolució mitjana. Per això, pot donar-se el cas de platges que
presenten problemes puntuals però no apareixen a la figura. Els problemes es
correspondrien amb platges que presenten variacions significatives en l’ample i
evolució pel que fa als valors mitjans, de manera que pugui donar-se el cas que en
una part determinada de la platja es presentin problemes locals per impacte de
temporals en zones estretes.

Finalment, s’ha fet una estimació del volum de sediment que representen els
canvis de línia de riba observats durant el període 1995-2004. Per a això s’ha
assumit que els canvis en la línia de riba s’estenen en el perfil de platja fins a la
profunditat activa a la part submergida i fins a la berma a la platja emergida.
Aplicant els valors d’ambdues variables per a cada tram de costa, s’obtenen els
canvis de volum que es presenten a la taula 3.2.
Girona

Barcelona

Tarragona*

Catalunya*

∆V net (103 m3/a)

-780.3

-859.5

-541.5

-2,181

∆V erosió (103 m3/a)

-843.5

-1,212.4

-726.1

-2,782

Taula 3.2. Increments de volum estimats a partir dels canvis de la línia de riba durant
el període 1995-2004 per a cada tram.
*No s’hi inclouen les dades de la costa del delta de l’Ebre.

Atesa la hipòtesi assumida de desplaçament del perfil de platja paral·lel a si
mateix, la magnitud dels canvis de volum calculada es pot considerar com el valor

màxim que es pot esperar. Per això, tenint en compte els resultats obtinguts, al
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llarg de la costa sedimentària de Catalunya es perdrien prop de 2,200,000 m de
sediment anualment. Si es consideren només els trams subjectes a erosió, és a
dir, sense compensar les zones erosives amb les que experimenten acumulació,
es necessitarien aproximadament 2,800,000 m3 de sediment cada any per
compensar l’erosió soferta per les platges del litoral català.

4. Alguns aspectes sobre la gestió de platges
A més de la quantificació de la resposta de la costa al llarg del litoral de Catalunya
a partir de l’anàlisi de dades de la línia de riba, es va dur a terme una anàlisi de les
percepcions i implicacions d’aquests canvis sobre el territori, així com d’altres
aspectes relacionats amb l’ús i la gestió de les platges que s’havien estudiat. La
informació utilitzada es va obtenir directament del personal involucrat en la gestió
de platges de l’àmbit municipal, que va respondre a un conjunt de preguntes sobre
diferents aspectes que cal valorar des de la perspectiva municipal.

Pel que fa a les implicacions del comportament observat en la línia de riba, els
municipis costaners reconeixien que l’efecte més immediat que els concernia era la
pèrdua de superfície de platja. La freqüència d’aquests problemes al llarg del litoral
català és força generalitzada, ja que un 69% dels municipis reconeixen que
pateixen aquest problema (taula 4.1). Això reflecteix les conseqüències dels canvis
en la línia de riba anteriorment presentats; a més, la distribució espacial del
sorgiment d’aquests problemes (figura 4.1) segueix el mateix patró que les taxes
d’erosió al llarg de la costa (figura 3.6).

Addicionalment, en alguns municipis no només l’erosió ocasiona problemes, sinó
que en alguns casos la reorientació de la línia de riba en platges (sense que això
comporti necessàriament una pèrdua neta de superfície de platja) és responsable
d’algunes disfuncions (taula 4.1). Això passa sobretot en aquells municipis amb
platges encaixades (naturals o entre obstacles artificials). La freqüència amb què
es produeixen aquests problemes en els municipis de Catalunya és d’un 30%; els
municipis afectats es poden veure a la figura 4.2.

Girona

Barcelona

Tarragona

Catalunya

Municipis amb resposta

20 (91%)

25 (96%)

19 (90%)

64 (93%)

Pèrdua de superfície

12 (60%)

18 (72%)

14 (74%)

44 (69%)

Fluctuacions línia de riba

7 (35%)

6 (24%)

6 (32%)

19 (30%)

Desperfectes infraestructures

13 (65 %)

12 (48 %)

10 (53 %)

35 (55 %)

Taula 4.1. Municipis que experimenten problemes relacionats amb canvis a la línia de
riba. Els percentatges indicats s’han calculat sobre el nombre de municipis que han
participat en l’estudi subministrant informació (els percentatges parcials es refereixen
al nombre de municipis de la província).

Figura 4.1. Municipis costaners que presenten problemes de pèrdua de superfície de
platja útil.

Figura 4.2. Municipis costaners que presenten problemes de fluctuació/reorientació de
la línia de riba a les platges.

Una de les conseqüències d’aquestes pèrdues de superfície i dels canvis en la
reorientació de la línia de riba és que les infraestructures de les platges estaran
progressivament més exposades a l’acció de l’onatge, sobretot en condicions de
tempesta. És a dir, la funció de protecció que tenen es veurà més compromesa. En
conseqüència, gran part dels municipis que informaven de problemes de pèrdua de
superfície de platja també experimenten problemes de desperfectes en diferents
infraestructures (taula 4.1). Així, un 55% dels municipis catalans han patit
problemes d’aquest tipus (en diferents tipus d’infraestructures, des de passeig
marítim fins a elements menors en platges), l’aparició dels quals és més
significativa a la província de Girona (un 65%). A la figura 4.3 es poden veure els
municipis que pateixen aquests problemes.

Figura 4.3. Municipis costaners que pateixen problemes de desperfectes en les
infraestructures de la platja per l’acció de l’onatge.

La major part dels municipis costaners declaren que el principal objectiu de gestió
per a les seves platges és el de satisfer-ne i assegurar-ne l’ús ludicorecreatiu. Molt
lluny se situa com un altre objectiu de gestió d’alguns municipis la preservació del
medi natural. Els dos objectius són compatibles en la mesura que tots dos
s’implementin a les platges adequades, és a dir, que la gestió de les platges es faci
de manera diferenciada segons la tipologia de platges que hi ha al terme
municipal. Així, no tindria gaire sentit implementar una política de preservació
mediambiental en una platja urbana d’ús intensiu, com tampoc no en tindria oferir
una prestació de serveis típica de platges d’alt ús en un entorn natural.
Malgrat aquesta característica, la denominació més habitual que trobem a les
regidories que tenen competències en platges a escala municipal és Medi Ambient
i Serveis Públics. Es dóna el cas que molt pocs municipis disposen d’una regidoria
específica de platges. A més, es pot considerar la gestió municipal de les platges
bastant atomitzada (o poc integrada), de manera que el nombre mitjà de regidories
amb alguna competència en platges en els municipis de la província de Barcelona
és de 2,7 (màxim de 8) i de 2,2 (màxim de 4) a les províncies de Girona i
Tarragona. És a dir, fins i tot al nivell de gestió més baix possible (municipal) hi ha

una manca d’integració evident.

Finalment, a més dels problemes a les platges relatius a la dinàmica sedimentària,
els municipis també registren altres problemes que n’afecten l’ús i/o l’explotació.
Els problemes més freqüents són (en ordre d’importància decreixent): (i) episodis
de contaminació a la platja; (ii) acumulació de residus; (iii) situacions d’emergència;
(iv) conflictes d’ocupació de la zona marítima terrestre (ZMT), encara que no siguin
de competència municipal; i (v) situacions de densitat d’usuaris excessiva a la
platja (hiperfreqüentació)

Com a resum final, l'estat actual de la costa sedimentària de Catalunya pot
qualificar-se de “delicat” atès que la costa està sotmesa a un procés progressiu
d’erosió, el resultat del qual és la pèrdua de superfície de les platges, la qual cosa
genera conflictes significatius en l’ús i l’explotació, a la vegada que exposa part de
les infraestructures existents a l’acció de l’onatge.

