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ÉS MOLT MÉS CAR I DIFÍCIL LA GESTIÓ
COSTANERA EN COSTAS MOLT URBANITZADES

“EL FACTOR HUMÀ”



Port Balis

EL FACTOR HUMÀ



longitud línia de costa 578 km

costa en erosió 192 km

costa ocupada per infraestructures i platges artificials 152 km

població que viu en la zona afectada per erosió i/o
inundació

1.000.000 persones

àrees urbanitzades i industrials afectades per erosió i/o
inundació

123 km2

àrees d’alt valor ecològic afectades per erosió i/o
inundació

217 km2



El GMSL augmentarà entre 0,43 m (0,29–0,59 m, rang
probable; RCP2.6) i 0,84 m (0,61–1,10 m, rang
probable; RCP8.5) per 2100 (confiança mitja) en 
relació al període de 1986-2005.

Sota RCP8.5, la taxa de SLR serà de 15 mm yr-1 
(10-20 mm yr-1, probable rang) en 2100, i podria
superar diversos cm yr-1 en el segle XXII.

Les alçades d'ona significants es projectaN per augmentar a través de 
l'Oceà Sud i el Pacífic oriental tropical (alta confiança) i el Mar Bàltic
(confiança mitja) i disminuir sobre l'Atlàntic Nord i el Mar Mediterrani
sota RCP8.5 (alta confiança).



Credit: NOAA: PaleoClimatology

Credit: 
http://www.pint
erest.com/mik
aidt/climate-
change-art/

UNA PERSPECTIVA GEOLÒGICA



RESPOSTA MORFOLÒGICA DE LA COSTA

IMPACTES DE LA PUJADA DEL NIVELL DE LA MAR

- Erosió/onshore migració de les platges
- Pèrdua de zones humides
- Salinització cultius i aigües subterrànies
- Degradació/pèrdua d'ecosistemes aquàtics

- Gestió de riscos
- Gestió a llarg termini de la costa



MÉS DE LA MEITAT DE LES 
PLATGES MUNDIALS HAURAN 
DESAPAREGUT EN 2100



Fig. 1 | The geomorphology and material landward of a sandy beach are important determinants of its behaviour under 



POTENCIALS ALTERNATIVES A LA PUJADA DEL NIVELL DE LA MAR
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En absència d'acció, els danys anuals causats per les inundacions costaneres a la UE i el Regne Unit podrien
augmentar considerablement des dels €1400 milions d'euros anuals actuals a gairebé 1.2 bilions en 2100, amb
3,9 milions de persones exposades a inundacions costaneres cada any (100000 actualment)

Al voltant del 95% dels impactes d'inundacions podrien evitar-se a través de l'adaptació costanera centrada 
en els assentaments humans i àrees econòmicament importants al llarg de la costa. (dics i obres de 
protecció).

Els beneficis tendeixen a superar els costos en àrees en les quals la densitat de població és superior a 500 
persones per quilòmetre quadrat. En les zones urbanitzades i econòmicament importants els beneficis
tendeixen a superar els costos almenys en un ordre de magnitud.

COSTOS ECONÒMICS DE LA PUJADA DEL NIVELL DE LA MAR
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REGENERACIÓ ARTIFICIAL



SOLUCIONS BASADES A LA NATURA





The great wave, Kanagawa
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