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JORNADA 

 

LA GOVERNANÇA I LA GESTIÓ INTEGRADA DEL LITORAL A CATALUNYA  

REPTES TÈCNICS I NORMATIUS 

Divendres 4 de desembre de 2015 

Institut d’Estudis Catalans (c. del Carme, 47, Barcelona) 

 

Els darrers anys s’estan produint canvis rellevants en el marc polític i normatiu relatius a 
l’ordenació i la gestió del litoral català. Una franja del nostre territori –amb més de 800 
quilòmetres de longitud- amb una elevada densitat demogràfica i urbana, i on es concentra 
bona part de l’activitat econòmica del nostre país.  

Un territori –el litoral- regit per un fràgil equilibri entre les dinàmiques marines i terrestres i que, 
malgrat el procés d’urbanització de les darreres dècades, manté espais d’alt valor ambiental i 
paisatgístic. Un territori ric i complex i amb una especial vulnerabilitat davant de fenòmens com 
el canvi climàtic. 

La jornada que es presenta té un doble objectiu. D’una banda, analitzar els  aspectes claus de 
les recents iniciatives polítiques i normatives a escala europea, estatal i catalana, que afecten 
el nostre litoral. De l’altra, fer una reflexió estratègica sobre com articular una gestió integrada 
del litoral de Catalunya, oferint una nova mirada en relació a les possibilitats normatives, però 
també sobre el seu sistema de governança (en el qual participen múltiples actors institucionals, 
econòmics i de la societat civil).  

La jornada, organitzada conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona, a través del 
Grup de Recerca Interfase (Departament de Geografia), el Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans, s’adreça a un públic 
ampli, interessat en els aspectes tècnics i normatius de a gestió integrada del litoral.  

Aquest acte s’inscriu en el marc del projecte de recerca “Estratègies innovadores de 
governança basades en l’enfocament ecosistèmic per a la resiliència de les costes (INN-
COASTS)”, finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (CSO2012-32148). 

 

L’assistència a aquest acte és gratuïta, però les places són limitades i es requereix inscripció 
prèvia a l’adreça de correu: cads.presidencia@gencat.cat, o bé a través del telèfon 

93.363.38.67. 
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PROGRAMA 

9:00-9:30h Benvinguda 
Dr. Joandomènec Ros. President de l’Institut d’Estudis Catalans�
Dra. Françoise Breton. Directora del grup de recerca SGR INTERFASE. Departament de 
Geografia de la UAB�

Sr. Arnau Queralt. Director del CADS�

9:30-11:15h El marc de la gestió integrada del litoral 

1. El marc regulador de la gestió del litoral a la Unió Europea 
Sr.�Matjaž Malgaj. Cap de la Unitat del Medi Marí i Indústria de l’Aigua. DG Environment 
de la Comissió Europea (TBC) 

2. La gestió integrada del litoral: models de governança 
Dr. Rafael Sardà. Investigador principal al Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-
CSIC) 

3. La governança del litoral a escala local. Experiències pràctiques     
Dr. Francesc Romagosa i Sr. Joan Pons. Investigadors del projecte Inn-Coasts. Grup de 
recerca Interfase. Departament de Geografia de la UAB 

Presenta i modera: Dra. Patrizia Ziveri. Professora ICREA a l’ICTA-UAB�

11:15-11:45h Pausa cafè 

11:45-13:30h Els reptes tècnics i jurídics per a la gestió integrada del litoral a Catalunya 

1. Catalunya davant la legislació estatal relativa a la gestió del litoral (una proposta de 
reinterpretació de competències) 
Dr. Josep Maria Aguirre. Advocat i professor de Dret Administratiu a la Universitat de 
Girona 

2. L’avantprojecte de llei sobre l’ordenació del litoral català 
Sr. Agustí Serra, director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, i Sr. Jordi Foz, 
subdirector general de Costes i Acció Territorial. Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya�

3. Els reptes d’una regulació catalana del litoral 
Dr. Ferran Pons. Professor de Dret Administratiu a la  UAB 

Presenta i modera: Dra. Isabel Pont. Professora de Dret Administratiu a la UAB i consellera 
del CADS 

13:30-13:45h Conclusions 
Dr. Eduard Ariza. Investigador del grup de recerca Interfase. Departament de Geografia de 
la UAB  

13:45h Cloenda: la gestió integrada del litoral vista des del món local 
Sr. Miquel Buch. Alcalde de Premià de Mar i president de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM) 
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