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Presentació

Teniu a les vostres mans un manual pioner i innovador a la 
Mediterrània, “El Manual dels hàbitats litorals de Catalunya”, és a dir, 
una descripció dels hàbitats d’aquella franja on trenquen les onades, 
des de Portbou fins a Alcanar. Aquest manual és fruït, i un dels 
resultats, del projecte “Cartografia dels hàbitats litorals de Catalunya”, 
que ha estat realitzat conjuntament entre el CSIC-CEAB de Blanes, 
el Servei de Planificació de l’Entorn Natural i l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya, del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Fins ara hi havia estudis, treballs i informació sobre l’estat i l’evolució 
de la dinàmica litoral, la qualitat de les aigües de bany, els efectes del 
canvi climàtic i propostes d’adaptació, i molts d’altres, però aquesta 
és la primera vegada que, a la Mediterrània, s’aborda un estudi 
biològic sistemàtic i rigorós del litoral. 

Aquest Manual dels hàbitats litorals a Catalunya ens presenta una 
nova mirada al litoral.  Ens mostra una aproximació des del punt de 
vista de la natura, dels hàbitats i dels organismes que hi viuen, la 
seva descripció, ecologia i la distribució al llarg de la costa catalana, 
i els diferents tipus de substrat que hi podem trobar: platges, roques, 
blocs naturals, basses, coves, roques submergides, espigons de 
blocs, parets de formigó i molls i passarel·les.   

Aquesta magnífica obra té una doble vessant, tècnica i naturalista. 
A nivell tècnic, científic i d’especialista, es pot complementar amb 
l’accés i la consulta a la base cartogràfica digital “Cartografia 
dels hàbitats litorals de Catalunya”, adreçat al personal tècnic de 
l’Administració, científics, consultors, entitats conservacionistes i 
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altres. Permet saber on hi ha espècies i hàbitats bioindicadors de la 
bona qualitat de l’aigua, detectar espècies poc comuns o d’especial 
interès per a la conservació i espècies que es creien extingides a 
Catalunya, modificacions de la granulometria de les platges respecte 
l’original, entre moltes altres coses.

Des del punt de vista naturalista, les fotografies, les imatges i les 
descripcions dels hàbitats ens apropen i ens permeten conèixer millor 
els racons dels litoral que ens són més familiars.

El litoral, la franja situada a banda i banda de la línia de costa, és 
un àmbit complex i dinàmic des de molts punts de vista, biològic, 
físic (dels corrents i deposició de sediments), socioeconòmic (s’hi 
desenvolupen moltes de les activitats productives i turístiques), 
jurídic (competències de diverses administracions) i, alhora, també 
molt quotidià per a molts de nosaltres. És un lloc on hi vivim, on 
anem a banyar-nos, passejar, pescar, descansar, a contemplar, a 
gaudir. Els ecosistemes litorals ens aporten uns serveis ambientals 
imprescindibles per nostre benestar i el funcionament de la 
societat: ens protegeixen dels temporals, regulen la intrusió salina, 
contribueixen a la depuració i llacunatge natural de les aigües, formen 
les platges i les planes deltaiques, aspectes bàsics per a moltes de 
les activitats socioeconòmiqes que com a societat desenvolupem. 

Vull destacar també que el projecte s’emmarca dins la línia de treball 
de projectes d’informació, avaluació i seguiment del patrimoni natural 
i la biodiversitat (espècies, hàbitats, elements geològics, espais 
protegits, etc.) que són part dels nostres deures com Administració 
per garantir l’accés a la informació ambiental i implementar mandats i 
directrius internacionals en aquesta matèria. I, en aquest cas va més 
enllà, convertint-se el projecte en una referència innovadora adaptable 
i exportable a tota la Mediterrània.
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Per concloure, vull incidir que aquest Manual ens aporta nous 
coneixements i informació sobre la natura a Catalunya que ens 
permet respondre diferents preguntes: què tenim? on és? com 
és? quin és el seu estat de conservació? I aquestes respostes 
ens serveixen per prendre decisions en relació amb la planificació 
i la gestió dels béns i els serveis que aquests hàbitats litorals ens 
ofereixen a la tota la ciutadania.

Agraeixo a totes les persones que han col·laborat en la elaboració 
d’aquest Manual i en el projecte, i vull remarcar la tasca de 
col·laboració i d’entesa entre diferents organismes i institucions 
públiques que, des dels vessants de la recerca i la gestió pública, 
han fet possible que tots nosaltres coneixem una mica més i millor el 
nostre patrimoni natural i, en aquest cas, el litoral de Catalunya.  

 

Santi Vila i Vicente 

Conseller de Territori i Sostenibilitat 
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Pròleg

La natura sempre ha estat la meva gran passió i el mar el meu 
ambient preferit. Aquesta va ser la principal raó que em va portar a 
estudiar la carrera de Biologia. Recordo especialment les assignatures 
relacionades amb la botànica i l’ecologia. Naturalista de cor, fruïa 
amb les explicacions d’Oriol de Bolòs, Josep Vigo i Ramon Masalles 
sobre les associacions vegetals de la nostra terra. Ramon Margalef, 
el mestre més admirat, explicava les regularitats dels ecosistemes 
agafant exemples de la columna d’aigua, de rius i llacs o de boscos i 
d’altres ambients terrestres. Però mai ningú parlava dels fons marins 
que jo veia cada cap de setmana, quan anava a bussejar a les aigües 
de Tossa. No fou fins acabada la carrera, quan vaig entrar a treballar 
al departament d’Ecologia, que Joandomènec Ros em va parlar 
d’un treball únic, el “Nouveau Manuel de Bionomie Benthique de la 
Mer Méditerranée” elaborat per Jean Marie Pérès i Jacques Picard. 
Juntament amb la tesi doctoral de Jean Feldmann (“Recherches sur 
la végétation marine de la Méditerranée: la côte des Albères”) es va 
convertir en el llibre de capçalera que em van introduir en el llavors 
pràcticament desconegut món dels hàbitats i paisatges marins. I en el 
meu cap i en algunes publicacions menors es va anar creant l’esboç 
d’una estructura diguem-ne fitosociològica dels hàbitats presents als 
fons marins de Catalunya. 

Tot aquest coneixement no va acabar de cristalitzar en res concret 
ja que diverses temàtiques de finançament més prioritari o d’arrels 
més profundament ecològiques van captivar la meva atenció. No fou 
fins a partir de l’any 2000 que la descripció dels fons marins i la seva 
distribució va renéixer amb força entre les meves prioritats a causa de 
diferents contractes que vam signar amb el Govern de les illes Balears 
per a realitzar la descripció i la cartografia dels hàbitats presents a 
diverses reserves marines, ja existents o futuribles, i a zones LIC. 
Milers d’immersions i molts kilòmetres quadrats de fons marins 
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cartografiats després, sempre acompanyat d’Emma Cebrian, van 
acabar d’assentar els coneixements que havia començat a adquirir en 
els meus inicis com a biòleg marí. D’aquí que, quan el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge ens va contactar l’any 2005 per col·laborar 
en el volum II del Manual dels hàbitats de Catalunya estavem preparats 
pel repte. Això no obstant, les limitacions imposades pels propis 
coneixements en el marc geogràfic de Catalunya i l’absència gairebé 
absoluta d’altres dades fiables i/o interpretables dins l’esquema 
imposat pel sistema de classificació CORINE, feu que la llista final dels 
hàbitats reconeguts en l’esmentat volum II no tingués el mateix nivell 
de detall que la terrestre, no fos totalment exhaustiva i, sobretot, no 
tingués cap mena de suport cartogràfic. 

Amb la publicació d’aquest volum suprimim aquestes mancances a 
nivell exclusivament litoral, és a dir, d’aquells hàbitats situats al voltant 
del nivell del mar, amb una cota de fondària màxima d’un metre. 
Podeu pensar que això és ben poc. I és cert si tenim en compte 
l’espai que ocupa aquesta zona en el conjunt de les terres i del mar 
del que considerem és Catalunya. Però el nombre d’hàbitats és molt 
superior al que aquesta exígua porció de mar i terra pot fer suposar a 
causa del fortíssim gradient de condicions ambientals que trobem a la 
franja litoral. Si fullejeu el manual us en donareu compte ràpidament. 
Això no obstant, amb aquest manual tot just iniciem la cartografia 
del medi marí a Catalunya. La feina grossa, la cartografia des de 1 
metre fins als més de 2000 metres que podem trobar al límit extern 
de la zona econòmica exclusiva, és encara per fer. I la seva realització 
necessita d’una metodologia diferent, molt més tecnològica i costosa, 
però existent i fàcilment aplicable. Només ens hi hem de posar. 

Vull també remarcar el repte que ha significat la realització d’una 
cartografia dels hàbitats litorals a nivell de tot Catalunya, quelcom 
que ningú havia fet fins ara a cap lloc del món amb aquest nivell de 
precisió. La zona litoral consta d’hàbitats de mida extraordinàriament 
reduïda i disposats linealment, per la qual cosa resulta gairebé 
impossible la seva cartografia a una escala que inclogui tot Catalunya. 
Però el detall és imprescindible si l’hem de fer servir per implementar 
directives com la d’Hàbitats o la d’Estratègia Marina, o complir amb 
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els requeriments de conservació imposats pel Conveni de Barcelona. 
La utilització de les catenes com a unitat cartogràfica “de camp i de 
treball” i la confecció d’un SIG un tant particular han permés alhora 
una precisió elevadíssima i una cobertura total. Ho teniu breument 
explicat en el manual i de forma més extensa en dues publicacions 
aparegudes recentment [Mariani et al. (2014) i Chappuis et al. (2014)]. 

Aquest manual és una obra col·lectiva que ha implicat milers d’hores 
de feina de camp, de laboratori i d’ordinador. L’equip bàsic –Simone 
Mariani, Marc Terradas, Maria Elena Cefalì- és qui realment ha dut 
endavant la descripció dels hàbitats, la seva cartografia i ha produït 
totes les bases de dades associades. Ells han comptat amb la 
inestimable ajuda de la Tina Chappuis, incorporada el darrer any 
del projecte. Sense la participació de nombrosos especialistes en 
diferents grups taxonòmics (Susana Pinedo, Esther Jordana, Maria 
Paola Satta, Maria Paola Mura, Joao Gil) els llistats haguessin 
quedat parcialment orfes. Boris Weitzmann i en menor mesura 
Elisabetta Giannini, Núria Marquès, Núria Freixa, Marianna Cavallo 
i Leticia Asensio van participar en els mostreigs. Emma Cebrian 
fou indispensable en l’obtenció del projecte i en les seves fases 
inicials. Pilar Vendrell ha estat qui ha portat el timó del projecte des 
de la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de 
Territori i Sostenibilitat amb l’ajuda de Sara Pont i el suport tècnic de 
Diana López, Pau Sainz de la Maza i Pilar Casanovas. Armand Güell i 
Vicenç Palà de l’Institut Cartogràfic de Catalunya han estat bàsics en 
la materialització del projecte. La meva aportació s’ha reduït a aportar 
experiència, desenvolupar idees i ajudar en el treball de camp. Tot 
plegat per començar a posar els hàbitats del medi marí de Catalunya 
a un nivell de coneixement equiparable al que tenim per als hàbitats 
terrestres. Però, repeteixo, aquest només és un primer pas. Queda 
molt per fer. I s’ha de fer. Catalunya ho mereix.  

Enric Ballesteros

Tossa de Mar, 22 de Novembre 2014
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Introducció

  1. Antecedents  

1.1 El projecte de CHC50 a Catalunya

El projecte original de Cartografia dels  hàbitats a Catalunya 
(1998-2003) va incloure la definició i la descripció de tots els hàbitats 
presents a Catalunya mitjançant la publicació del Manual dels hàbitats 
de Catalunya (Vigo et al., 2005) i també la publicació de la cartografia 
dels hàbitats a escala 1:50.000 en format digital i l’edició dels 
corresponents  mapes d’hàbitats en paper. 

Aquest tipus d’informació és especialment valuós ja que serveix de 
base per a qualsevol actuació sobre el territori, permet la localització 
ràpida dels hàbitats d’especial interès o fragilitat i facilita la creació i 
gestió de zones protegides. A més, una cartografia d’aquest tipus és 
indispensable per a l’estudi de l’evolució dels hàbitats al llarg del temps. 

Aquesta cartografia digital, proporciona informació rellevant sobre 
els hàbitats terrestres presents a la vora de la franja litoral,  com ara 
la presència de penya-segats o hàbitats de platges. Actualment s’ha 
completat una nova versió d’aquesta cartografia (CHC50-versió 2), 
amb un augment del detall i de la resolució  dels  polígons referents 
als hàbitats, afegint-hi noves unitats a la llegenda. Això no obstant, 
manquen referències geogràfiques dels hàbitats pròpiament marins, 
començant pels ambients de la franja litoral.  A més, la descripció 
dels hàbitats marins efectuada l’any 2008 no s’havia realitzat amb el 
mateix grau de detall que per als hàbitats terrestres, principalment 
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per manca de coneixement. Així doncs, era necessàri harmonitzar 
els hàbitats  marins amb els terrestres i realitzar una cartografia 
específica. 

1.2 Les cartografies marines

Actualment els mapes digitals d’espècies i hàbitats marins es realitzen 
amb més o menys detall a molts països, tant de la Mediterrània com 
d’altres mars. Habitualment són necessaris mapes batimètrics precisos 
dels fons marins que s’elaboren mitjançant  sondes anomenades de 
multifeix així com la informació que proporcionen les anomenades 
sondes d’escombratge lateral i les fotografies aèries. Amb aquestes 
dades s’elabora una cartografia prèvia que s’ha de validar i omplir en 
contingut biològic d’acord amb les observacions directes, tant sigui 
en apnea, amb la utilització d’escafandre autònom o de circuit tancat, 
com en vehicles subaquàtics de comandament remot o tripulats. 
Un cas especial, però, dels hàbitats marins, és la zona més litoral, 
l’afectada pels esquitxos de les onades i el primer metre de fondària, 
on cap d’aquestes tècniques esmentades és utilitzable. A més, en 
aquesta zona, el fort gradient de condicions ambientals determina 
que els hàbitats es disposin paral·lelament a la línia de costa i ocupin 
espais molt reduïts, la qual cosa dificulta extraordinàriament la seva 
representació sobre un suport cartogràfic en dos dimensions. El 
principal repte de la Cartografia dels hàbitats litorals a Catalunya 
(CHLC), ha estat justament trobar una metodologia que permeti 
representar els diversos hàbitats que s’estableixen als diferents nivells 
del litoral sobre una línia de costa digital.

1.3 Les classificacions dels hàbitats marins

Als sistemes de classificació normalment utilitzats per als hàbitats 
terrestres com ara CORINE (Coordination of Information of the 
Environment associada al projecte CORINE Biotopes), EUNIS 
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(European nature information system), i HIC (hàbitats d’interès 
comunitari d’acord amb l’annex I de la Directiva 97/62/UE) s’ha afegit 
en els darrers anys una nova llista d’hàbitats marins. Es tracta del 
“Inventario Español de Hábitats y Especies Marinos”, més coneguda 
com a “Lista Patrón” o “Lista Patrón de Referencia Española” 
(LPRE) de 2012; un text extremadament exhaustiu que comprèn 
tots els hàbitats marins coneguts a Espanya i, per tant, a Catalunya 
(vegeu Templado et al., 2012). La LPRE és l’inventari d’hàbitats més 
exhaustiu disponible avui en dia per a la Mediterrània i, òbviament, 
per a la costa catalana. La principal característica que distingeix 
l’LPRE de les llistes CORINE i EUNIS és l’enfocament exclusiu 
sobre hàbitats marins i el seu gran detall, cosa que ha implicat la 
subdivisió de molts hàbitats descrits en el manual publicat el 2008, 
volum II. Això, juntament amb totes les noves dades cartogràfiques 
adquirides amb la feina de camp per a la realització del projecte de la 
“Cartografia dels hàbitats litorals de Catalunya” 2010-2012, han fet 
necessària una actualització d’aquesta llista i la publicació d’aquest 
nou manual dedicat als hàbitats exclusivament litorals de Catalunya. 

1.4 Característiques del medi litoral marí

La característica més remarcable del medi litoral marí, pel que fa 
al medi terrestre limítrof,  és l’atapeïda i particular zonació de les 
comunitats biòtiques al llarg de l’eix vertical, perpendicularment 
a la superfície de la mar. La distribució en bandes o horitzons de 
les comunitats respon a un gradient d’humectació que va des de 
la dessecació gairebé constant de la zona més elevada, fins a la 
completa immersió, ja per sota del nivell del mar. Clàssicament, hom 
ha identificat una sèrie de nivells o estatges que es distribueixen 
al llarg del gradient. L’estatge supralitoral és una franja del litoral 
remullada esporàdicament per les onades quan hi ha maregassa; 
aquest estatge està sotmès a canvis molt bruscos de temperatura i 
salinitat. L’estatge mediolitoral està remullat per les onades però els 
organismes que hi viuen no poden suportar una immersió continuada. 
L’estatge infralitoral ja és habitualment o sempre submergit i en 
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aquest Manual només en considerarem el seu límit superior ja que el 
seu límit inferior, situat entre 15 i 25 metres a la costa catalana, queda 
fora dels objectius d’aquest estudi.  

  2. El projecte de Cartografia dels hàbitats litorals de Catalunya  
  (CHLC)  

2.1 Objectius

Per donar resposta a la manca d’informació cartogràfica i 
coneixement sobre els hàbitats marins en general i, específicament, 
els litorals, per poder realitzar la determinació i descripció dels 
hàbitats litorals amb el mateix grau de detall que s’havia fet amb 
els terrestres i també com a continuació del projecte general de la 
“Cartografia dels hàbitats a Catalunya”, el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i l’Institut Cartogràfic de Catalunya van signar un 
conveni de col·laboració amb un encàrrec de gestió. 

Com a conseqüència d’aquest conveni, es va adjudicar al CEAB-
CSIC el projecte “Cartografia dels hàbitats litorals de Catalunya” que 
es va dur a terme durant els anys 2010-2012. Els objectius generals 
d’aquest projecte eren (1) l’actualització de la llista dels hàbitats litorals 
de Catalunya, (2) la seva definició i caracterització (3) la seva cartografia 
amb representació a una escala de detall 1:1.500 o 1:2.000 i (4) la 
descripció i anàlisi dels patrons de zonació litoral a Catalunya.

Aquesta obra és un producte directe del projecte i complementa la 
sèrie dels 8 volums del Manual dels hàbitats a Catalunya ja publicats, 
tot i que es conforma, però, com un volum independent que 
actualitza la llista dels hàbitats litorals de Catalunya i aprofundeix en la 
descripció i caracterització de les fitxes publicades el 2008. 
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2.2. Abast 

L’abast del projecte comprèn tota la costa de Catalunya entre dos 
punts concrets amb coordenades: X: 514256.799, Y: 4698327.697 
i  X: 289467.160, Y: 4488754.977, (Datum ETRS89 UTM 31 N). 
Aquests  punts  es corresponen concretament a la punta de l’Ocell 
al municipi de Portbou, al nord, i a la platja Sòl de Riu, al municipi 
d’Alcanar, al sud. Es tracta aproximadament de 900 km de línia de 
costa que poden arribar a sumar-ne 1100 si es tenen en compte les 
superfícies dels molls i passarel·les interns als ports. La cartografia 
es va dur a terme arreu sense comptar, però, els ports comercials de 
Barcelona i Tarragona que, per raons de seguretat, no van ser visitats. 
No obstant això, es va preferir extrapolar la cartografia a aquestes 
grans masses d’aigua gràcies al coneixement adquirit a l’hora de 
descriure i cartografiar els hàbitats trobats a la resta de grans ports 
de Catalunya. Els únics punts de discontinuïtat a la línia corresponen, 
llavors, a les bocanes dels cursos d’aigua i les rieres seques. Finalment, 
no s’ha descrit cap ambient considerat terrestre ni cap que estigui per 
sota del metre de profunditat, tot i que a la cartografia digital sí que hi 
són georeferenciats els salicornars i canyissars allà on hi són presents. 

2.3 Aspectes generals i característiques de la cartografia

La realització d’una cartografia digital en 2D d’hàbitats disposats 
sobretot en sentit vertical sobre una línia de costa no és fàcil. Si 
per a les cartografies dels hàbitats terrestres es fan servir polígons 
com a elements gràfics, per a la franja litoral i a l’escala de 1:1.500 
és difícil dibuixar uns polígons representatius de cada hàbitat de la 
franja litoral. Així doncs, s’ha realitzat una cartografia digital en una 
sola dimensió, és a dir, lineal. Si, per una banda, la informació relativa 
als hàbitats de la franja litoral es podia resumir dins d’una base de 
dades georeferenciada sobre una línia digital, alguns tipus d’atributs 
com ara la nomenclatura de les platges necessitaven d’un espai 
a part. A més, des de bon principi es va decidir afegir informació 
detallada sobre els organismes utilitzant transsectes a molts punts 



Introducció

22

de la línia de costa. Això ajudaria a descriure amb el màxim detall els 
poblaments relatius a cada hàbitat tant de la costa rocosa com de 
les platges. Aquesta darrera informació tampoc es podia resumir de 
manera completa als atributs d’una línia. Per aquestes raons es van 
crear tres unitats cartogràfiques diferents, una molt extensa en format 
línia i anomenada cartografia contínua o lineal (CHLL), una relativa 
a 143 punts de mostreig de fons rocós i anomenada cartografia 
discontínua, (vegeu Chappuis et al. 2014) o de punts, dels hàbitats 
de la costa rocosa (CHLP1) i una relativa als 566 indrets de petites 
cales i platges, anomenada cartografia discontínua, o de punts, dels 
hàbitats de la costa de sorres, graves i còdols (CHLP2).

Les dades relatives a la CHLL es van recollir recorrent tota la costa 
amb una embarcació pneumàtica i anotant sobre una fotografia aèria 
en format paper els hàbitats trobats al llarg de trams de costa d’uns 
deu metres de llargada. Com a cada tram es podien trobar fins a 
vuit hàbitats, aquests hàbitats es van cartografiar en combinacions 
d’hàbitats anomenades catenes. Les catenes van funcionar com a 
unitats de mostreig i d’emmagatzemament d’informació sobre els 
hàbitats a les bases de dades (vegeu Mariani et al. 2014, per a més 
detalls). A part de la catena, a cada tram de línia hi ha introduïda una 
de les 10 tipologies de fons següents: de platja, roca, roca sense 
supralitoral, blocs naturals, molls i passarel·les, espigons de blocs, 
basses, coves, parets de formigó i roques submergides. 

Les dades  de la CHLP1 i CHLP2 corresponen als transsectes de 
roca i de sorra, que es van ubicar a diferents localitats representatives 
dels diferents hàbitats presents a cada sector de la costa. Els 
primers consistien en quantificar els organismes animals i vegetals 
per als diferents estatges al llarg d’una cinta mètrica. A les platges, 
en canvi, es recol·lectaven els organismes vàgils amb trampes i 
dragues o rasclets, segons estiguessin fora o dins de l’aigua. A 47 
platges es va recol·lectar el sediment a cada estatge i se’n va avaluar 
la granulometria. A més, en col·laboració amb l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya, es van anomenar cadascun dels 566 indrets de 
sorra, graves i còdols. Tota aquesta informació, sense comptar les 
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espècies trobades a les platges, s’inclou a la base de dades general, 
respectivament als trams de línia de la CHLL, a cada punt de les CHLP 
i a aquest mateix Manual. La informació sobre els poblaments animals 
de les platges, d’altra banda, només s’ha implementat al nou Manual. 

  3. La llista dels hàbitats litorals de Catalunya  

3.1. Addició de nous hàbitats  

D’acord amb les referències i criteris esmentats a la introducció del 
volum I del Manual dels hàbitats de Catalunya (2006), el projecte 
CORINE Biotopes preveu la possibilitat d’afegir noves unitats pel 
que fa a les unitats CORINE de referència per elaborar la Llista dels 
hàbitats de Catalunya. Per aquesta raó, mitjançant els procediments 
detallats en el volum I, els nous hàbitats trobats s’enumeren afegint 
un nombre a partir de l’1 i un signe + per a cada nou hàbitat. Un 
exemple molt il·lustratiu de la peculiaritat dels hàbitats de la franja 
litoral és la subdivisió de l’hàbitat 18.11 “Penya-segats i roques 
del límit inferior de la zona mediolitoral” originàriament descrit al 
Volum I del Manual dels hàbitats (2008) i ara escindit o subdividit 
en quatre nous hàbitats, el 18.111+, el 18.112+, el 18.113+ i el 
18.114+. Cadascun d’aquest hàbitats manté els primers dígits del 
codi CORINE relatiu als “Penya-segats i roques del límit inferior de la 
zona mediolitoral”, més un de nou seguit del signe +. El títol o nom 
de l’hàbitat, en la majoria de casos d’ampliació, segueix igual fins a 
la definició de l’estatge on es localitza l’hàbitat per continuar amb 
l’afegit del nom de l’espècie o les espècies que defineixen les noves 
unitats tipològiques o, a falta d’aquesta nomenclatura, de l’espècie 
dominant. Molts dels nous títols s’han adaptat d’acord amb  la 
nomenclatura LPRE i s’han implementat segons la nova informació 
disponible. 
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3.2. El Catàleg  

La llista final resultant dels hàbitats litorals a Catalunya comprèn 53 
hàbitats. Cal remarcar que en comparació amb la llista dels hàbitats 
litorals i marins de l’anterior Manual, en aquest treball se n’exclouen 
tres de vegetació vascular marina, que són: 

11.331  Alguers de Cymodocea nodosa d’aigües someres, 
mediterranis

11.332  Alguers de Zostera noltii, mediterranis
11.34  Alguers de Posidonia oceanica, mediterranis

Aquests hàbitats, tot i que s’han cartografiat en aquest projecte i 
es poden identificar en la cartografia digital, representen només la 
porció més superficial d’hàbitats amb distribució batimètrica més 
amplia. La descripció d’aquest àmbit més superficial de l’hàbitat en 
la cartografia digital podria servir per fomentar la creació de nous 
hàbitats infralitorals en el futur. 

  4. El Manual dels hàbitats litorals de Catalunya  

4.1. Organització i estructura. 

L’objectiu primer d’aquest Manual és facilitar la interpretació dels 
hàbitats litorals i fer-los identificables en la pràctica de camp.  Es 
tracta d’un nou volum de la col·lecció del Manual dels hàbitats de 
Catalunya, però que, per les seves característiques, esdevé un 
Manual independent dels altres.  

S’hi ha inclòs aquesta introducció específica amb informació d’abast 
general sobre els antecedents, els sistemes de classificació, les 
característiques de l’àmbit litoral i el projecte. També s’ha cregut 
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convenient descriure les peculiaritats dels estatges supralitoral, 
mediolitoral i infralitoral superior, en contraposició amb els ambients 
terrestres i els estrictament marins o submergits permanentment.  

Les diverses fitxes del Manual, corresponents a la Llista dels HLC, 
estan ordenades i classificades en grups i subgrups d’acord amb 
la classificació CORINE. Cada fitxa descriu una unitat concreta 
d’hàbitat  i segueix una pauta de redacció preestablerta que, en 
aquest cas, s’ha definit de nou per ajustar-la a les particularitats 
dels ambients litorals. Moltes de les dades que hi podem trobar 
provenen de l’anàlisi fet amb el SIG. En l’elaboració d’aquestes 
fitxes hi han intervingut conjuntament els diversos científics que han 
participat en el projecte.  

Finalment, aquest Manual es completa amb una llista completa dels  
hàbitats litorals a Catalunya, una taula de correspondències entre les 
diferents classificacions dels hàbitats (CORINE, EUNIS, LPRE, HIC), 
un petit glossari de termes ecològics i acrònims sobre el significat de 
nomenclatura emprada, i una traducció al castellà, l’anglès i el francès 
de la Introducció, les correspondències dels hàbitats i el glossari. 

4.2 Continguts i interpretació de les fitxes d’hàbitats

Amb la intenció que es pugui interpretar correctament el significat de 
la informació que figura a cada fitxa, detallem a continuació la pauta 
que ha servit de guia per a confegir-les. 

Codi numèric i el títol de l’hàbitat. El codi és numèric i segueix la 
codificació del CORINE biotopes. Tant el codi com el títol de l’hàbitat 
es localitzen al capdamunt de la primera plana, on comença la 
descripció del hàbitat, seguit del títol corresponent. 

Aspecte. Entès bàsicament com a fisiografia i fisiognomia de 
l’hàbitat. Fa referència típicament als trets següents: 
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1)  caràcters generals del medi físic o de la vegetació

2)  en el cas d’hàbitats estructuralment complexes, s’indiquen, si 
escau, els estrats de vegetació constituents

3)  caràcters adaptatius dels organismes que en formen part 

4)  diversitat 

5)  subunitats que inclou, si és del cas

6)  fàcies o aspectes que pot adoptar 

7)  problemes d’identificació, si cal

Ecologia. Entesa en sentit molt genèric. Comprèn diferents apartats.

–  Estatge. Situació dins la classificació en estatges de les 
comunitats.

–  Ambients que ocupa. Localització dins l’estatge, expressada 
de manera flexible, però prou significativa.  Es pot referir tant a 
una cota batimètrica, com a la ubicació dins de l’estatge, com a 
localitzacions geogràfiques, etc. 

–  Substrat i hidrodinamisme. Natura de la roca o tipus de mida de 
gra del sediment més abundat. Exposició a les onades.

Flora principal. En la majoria de casos, queda reflectida en una 
llista dels macròfits més importants amb vista al reconeixement 
de l’hàbitat. Se separen en rodòfits, feòfits i cloròfits. En algunes 
fitxes, però, hi podem trobar també cianòfits, liquens, dinòfits, 
craspedofícies, diatomees i crisofícies.

Fauna principal. Queda reflectida en una llista dels animals més 
importants amb vista al reconeixement de l’hàbitat. Se separen en les 
diferents categories taxonòmiques des de les esponges fins als vertebrats. 

A cadascun dels tàxons esmentats, se li afegeixen els següents atributs: 

–  dominant
–  abundant
–  significatiu (qualificació que pot combinar-se amb qualsevol de les 

dues precedents). Es consideren significatives aquelles espècies 
que acostumen a aparèixer de forma més o menys exclusiva o amb 
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abundància clarament diferenciada en l’hàbitat que es defineix. 
De vegades també s’atribueix aquesta categoria a alguna espècie 
companya indicadora de determinades qualitats de l’hàbitat.

–  secundari. Organisme no incorporable en cap de les tres 
categories precedents. No es fa servir en gaire casos, ja que  
aporta poca informació.

Aquesta informació es dóna mitjançant unes taules, els continguts 
de les quals solen ser poc extensos i estan adreçats als lectors o 
lectores poc experts de manera que, amb poc esforç, es pugui 
identificar l’hàbitat en qüestió. La taula està situada a la dreta de la 
llista d’organismes, és encapçalada per les abreviatures d’aquelles 
classes (dom., ab., sign., sec.) i porta marques en forma de punt 
negre (•) a les caselles pertinents.  

Sintàxons o altres unitats tipològiques que hi corresponen. Per 
tal d’ajudar a reconèixer més fàcilment l’hàbitat, s’informa, sempre 
que és possible, la correspondència amb d’altres unitats tipològiques 
establertes amb altres sistemes de classificació (fitosociològics, llista 
dels hàbitats segons el Conveni de Barcelona).

Distribució dins el litoral català. Usualment s’indiquen els territoris 
fisiogràfics, segons la divisió en costa nord, costa central i costa 
sud, on apareix l’hàbitat. Si escau, es fan constar directament, o 
s’hi afegeixen, localitzacions més concretes (Cap de Creus, Montgrí, 
delta de l’Ebre, etc.). Sempre que és possible, s’hi adjunta un petit 
mapa, extret de la Cartografia dels hàbitats litorals a Catalunya, que 
en mostra la distribució mitjançant  punts. 

Gestió, usos i problemes de conservació. Pot incloure comentaris 
molt diversos:  

–  Tipus d’explotació de l’hàbitat, si és del cas 
–  Valoració social
–  Importància biològica o pràctica
–  Situació en què es troba, pel que fa al seu estat de conservació
–  Factors que poden afectar la seva preservació; i eventualment, 

accions per pal·liar o solucionar els possibles problemes
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Indicadors d’interès de conservació. Amb vista a determinar la 
importància de l’hàbitat com a element natural i a establir el grau 
d’atenció que pugui requerir, es tenen en compte els set paràmetres 
següents:

–  Distribució general dins Europa. Per valorar aquest paràmetre 
s’aplica l’escala següent:

1)  Europa
2)  Mediterrània 
3)  Mediterrània occidental

–  Freqüència dintre del litoral català. Segons l’escala de valoració 
següent:

5   molt rar
4   rar
3   bastant comú
2   comú
1   molt comú
0   incert o no constatat

Per als hàbitats litorals aquesta valoració es du a terme mitjançant 
la suma dels metres de costa ocupats per hàbitat. A causa de la 
dificultat de determinar la llargada del litoral català si s’hi inclouen 
els molls i passarel·les, aquesta xifra es relaciona amb el quilòmetres 
totals de costa sense tenir en compte aquests  substrats, ni 
tampoc les basses i les roques submergides.  El resultat percentual 
s’expressa segons l’escala logarítmica següent: 

5   < 0,01% de costa  
4   0,01-0,1% de costa 
3   0,1-1% de costa 
2   1-10% de costa 
1   >10% de costa
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–   Forma d’implantació territorial. Entesa com a l’extensió que sol 
ocupar l’hàbitat de manera normal. Segons l’escala:

4   superfícies exigües
3   superfícies petites
2   superfícies mitjanes
1   grans superfícies
0   incert o no constatat

–  Biodiversitat. Considerada com a la riquesa relativa en espècies. 
Per als hàbitats litorals s’utilitza l’escala següent, referida a 
organismes identificables in situ. Per calcular-la s’han utilitzat 
els inventaris realitzats i s’ha tingut en compte el nombre mitjà 
d’espècies per inventari.

3   alta (>20 tàxons)
2   mitjana (10-20 tàxons)
1   baixa (<10 tàxons)

En aquest apartat, s’hi afegeix de vegades informació sobre 
l’existència en l’hàbitat de tàxons endèmics (entesos en sentit 
genèric) o rars (a escala europea o a escala catalana); en el 
benentès que aquesta condició ha de ser aplicable a tota l’àrea de 
l’hàbitat o a gairebé tota.   

–  Grau de maduresa. Es pren en consideració el caràcter potencial 
o secundari de l’hàbitat i el seu grau d’estabilitat. Segons una 
escala de tres graus:

3   madur o estable. Per exemple, comunitats climàciques o 
essencialment permanents (topoclimàciques), de manera que a 
la pràctica són sempre, o gairebé sempre, estables.

2   poc madur. Per exemple, vegetació normalment secundària (bé 
que ocasionalment pugui ser permanent), de manera que en 
general és susceptible d’evolució.

1   essencialment inestable. Ecosistemes pioners, derivats de la 
influència humana, etc. 
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–  Amenaça. Tenint en compte la vulnerabilitat de l’hàbitat i els 
impactes que el poden afectar, actualment o en futur proper. 
D’acord amb l’escala de valoració:

4   molt amenaçat
3   amenaçat
2   probablement amenaçat en un futur (en perill)
1   no amenaçat
0   incert o no constatat

Tipus d’hàbitat corresponent a la Lista Patrón de Hábitats 
Marinos Españoles. S’hi indica el codi de la llista i el nivell de cada 
hàbitat (de 1 a 6 segons el detall en la identificació). Tot seguit, el nom 
en castellà de l’hàbitat. 

Tipus d’hàbitat corresponent a la llista EUNIS (European nature 
information system). S’hi indica el codi i el nom de l’hàbitat en 
anglès.

Tipus d’hàbitat d’interès comunitari (annex de la Directiva 97/62/
UE) corresponent: S’hi indica directament els HIC concurrents sense 
especificar si l’hàbitat en qüestió és l’únic d’aquell HIC, si hi coexisteix 
amb altres, no necessàriament associats, o si només hi figura en 
combinació amb algun altre.

Autor(s) de la fitxa. De manera diferent a la resta de fitxes del 
Manual dels Hàbitats, aquest volum no presenta els noms dels autors 
de cadascuna. L’equip de científics que han col·laborat de manera 
rellevant a la producció d’aquesta obra consten als crèdits i, segons 
el rol que han tingut, editors, persones  redactores o col·laboradores. 

Il·lustracions. A part del mapa de distribució, la fitxa acostuma 
a incloure imatges fotogràfiques (almenys dues) que representen, 
sempre que és possible, l’una l’aspecte general de l’hàbitat i, l’altra, 
algun dels organismes que l’integren o el caracteritzen.      
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 Aspecte 

Hàbitat situat vora la superfície en ambients ben il·luminat on els 
musclos (Mytilus galloprovincialis) són sempre més abundants que 
les algues. Sovint la dominància dels musclos està determinada 
per elevats continguts de matèria orgànica en suspensió a l’aigua, 
però també pot presentar-se com un estat inicial en la successió. 

 Ecologia 

Estatge
Infralitoral.

Ambients que ocupa
Des de la superfície fins als 2-3 metres de fondària.

Substrat i hidrodinamisme
Sobre blocs i roques de tota mena i amb hidrodinamisme de 
moderat a elevat.

Rodòfits (algues vermelles) 
Corallina elongata •
Gelidium pusillum •
Lithophyllum incrustans •
Ceramium diaphanum •
Ceramium virgatum •
Gastroclonium clavatum •
Asparagopsis armata (esporòfit) •
Gayliella flaccida •
Wrangelia penicillata  •
Boergeseniella fruticulosa  •
Ceramium ciliatum •
Antithamionella elegans •
Asparagopsis armata (gametòfit) •
Hypnea musciformis •

Feòfits (algues brunes)
Dictyota fasciola •
Feldmannia spp. •

Cloròfits (algues verdes)
Cladophora spp. •

 Flora principal dom. ab. sign. sec.

Poblament de musclo a l’infralitoral (Blanes, la Selva). S. Mariani 

 Gestió, usos i problemes de conservació 

Hàbitat que principalment prové de la degradació de l’hàbitat 
11.2411 per desaparició  de l’espècie dominant o representa 
un estadi en la successió. Es veu afavorit per la contaminació i 
l’alteració física del medi. 

Gastroclonium clavatum. E. Ballesteros

Cnidaris
Aiptasia diaphana •

Mol·luscs poliplacòfors 
Acanthochitona crinita •

Mol·luscs gasteròpodes (caragols)
Patella caerulea (pagellida) •

Mol·luscs bivalves (petxines) 
Mytilus galloprovincialis (musclo)  • •
Mytilaster minimus •
Rocellaria dubia •

Crustacis cirrípedes
Perforatus perforatus (gla de mar)  •

 Fauna principal dom. ab. sign. sec.

 Sintàxons o altres unitats tipològiques que hi corresponen 

Cap.

 Distribució dins el territori català 

Força puntual, però més abundant al Maresme i al Barcelonès.

50 Km

Detall de musclos a l’infralitoral ben il·luminat. S. Mariani

 Indicadors d’interès de conservació 

Distribució general dins Europa 3  Mediterrània

Freqüència dintre el territori català 2  comú

Forma d’implantació territorial 3  superfícies petites

Biodiversitat 1  baixa

Grau de maduresa 2  poc madur

Amenaça 1  no amenaçat

Tipus d’hàbitats corresponent a la Lista Patrón de Hábitats Marinos Españoles:
03010502 (niv. 4) Roca infralitoral con Mytilus spp. 

Tipus d’hàbitats corresponent a la llista EUNIS:
A3.134 Facies with Mytilus galloprovincialis.

Tipus d’hàbitats d’interès comunitari (annex I de la Directiva 97/62/UE) corresponents:
1170 Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals.

11.24122+ Fons infralitorals rocosos, batuts per l’onatge i ben il·luminats, 
amb Mytilus galloprovincialis

11.24122+
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Unitats tipològiques a què es pot 
referir l’hàbitat

Mapa de distribució

Gestió, usos i problemes de
conservació

Indicadors d’interès per la 
conservació: paràmetres que 
determinen la importància de 
l’hàbitat com a element natural i 
el grau d’atenció que requereix.

Correspondència de 
l’hàbitat amb altres tipus de 
classificacions: Lista Patrón de 
Hábitats Marinos Españoles, 
EUNIS, HIC.

Codi numèricimatges complementàriesCodi numèric Títol de l’hàbitat

Imatge descriptiva de l’hàbitat

Trets generals del medi o de la 
vegetació, etc, :

• Caràcters generals del medi físic 
o de la vegetació

• Caràcters adaptatius dels 
organismes que en formen part,

• Fàcies o aspectes que pot 
adoptar, problemes d’identificació

Ecologia general: 

• estatge

• ambients que ocupa

• substrat i hidrodinamisme 

Llista dels tàxons principals de macròfits i 
animals que permeten el reconeixement de 
l’hàbitat: dom. dominant; ab. abundant; sig. 
significatiu; sec. secundari.

  Fitxa model  

Cal remarcar que aquest model de fitxa és una pauta teòrica que no sempre es formalitza enterament i 
fidelment i que per a alguns hàbitats especials pot tenir una estructura una mica diferent.




