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1. INTRODUCCIÓ	  
 

El present document consisteix en la definició bàsica de la proposta d’ampliació del 
port esportiu de s’Estanyol. La proposta consisteix en l’allargament del dic principal 
amb el qual s’aconsegueix espai per a 204 nous amarradors, la majoria dels quals 
d’eslores superiors a les existents, que doten el port de major capacitat per a grans 
eslores. A més, es genera nou espai per a millorar els serveis oferits pel port. 

 

2. OBJECTE	  DEL	  PROJECTE	  
 

L’objecte del projecte és la definició de les obres necessàries per a l’ampliació del port 
esportiu del Club Nàutic de s’Estanyol. 

Així doncs, els objectius d’aquesta reforma són els següents: 

• Donar resposta a una demanda d’amarradors que supera l’oferta, especialment 
de grans eslores en els mesos d’alta ocupació. 

• Fomentar, d’aquesta manera, el desenvolupament del turisme d’alt poder 
adquisitiu a Mallorca. 

• Dotar de major nombre i qualitat de serveis al Club Nàutic. 

 

3. ESTAT	  ACTUAL	  
 

Actualment, el port esportiu del Club Nàutic de s’Estanyol té una superfície d’aigües 
arrecerades d’uns 17100 m2 i consta d’un total de 289 amarradors distribuits segons la 
taula 1, on es pot apreciar que la majoria d’embarcacions són de petita eslora. A més, 
disposa de  grua de 12,5 T, electricitat i aigua potable a tots els amarradors (veure 
figura 1), servei de vigilància les 24 hores, bar i restaurant, recollida d’escombraries, 
aparcament en sec i aparcament de vehicles. 

 

DIMENSIONS	  (m)	   12x4	   10x3.5	   8x3	   6x2.5	   4x2	  
NOMBRE	   46	   2	   169	   43	   29	  

 

Taula 1: Classificació del amarradors actuals segons les dimensions 

 

En la figura 2 observem l’estat actual del port en planta. La major part del port està 
dedicada a les embarcacions esportives (zona taronja), encara que en la zona nord est 
del port hi ha una petita dàrsena dedicada a embarcacions de pesca menors (zona 
verda). 

Cal afegir també, que l’any 2010 es va dur a terme una reforma dels molls així com 
dels pantalans per a dignificar unes instal·lacions que s’havien quedat obsoletes. Per 
aquesta raó, s’intentarà mantenir el disseny adoptat a la reforma per tal de dotar el 
port de major homogeneïtat.  
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Figura 1: Pantalà tipus. Servei d’aigua potable i electricitat a cada amarrador 

 

 

Figura 2: Imatge aèria de la planta del Port 

 

4. CARACTERÍSTIQUES	  DE	  LA	  ZONA	  DE	  PROJECTE	  
 

4.1.	  BATIMETRIA	  
 

En el projecte de construcció d’un port, la característica del medi més important a tenir 
en compte és, sense dubte, la batimetria. D’ella depenen variables tan importants com 
l’onatge, el volum de dragat i la tipologia i dimensions de les obres d’abric. 

En la figura 3 es detalla la batimetria de la zona del projecte. 
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Figura 3: Batimetria de la zona de projecte (batimètriques cada 1m) 

 

4.2.	  GEOLOGIA	  	  
 

L’estudi de geologia de la zona permet conèixer la naturalesa del terreny i així es pot 
predir quina serà la resposta davant les actuacions que es preveuen en aquest 
projecte. La zona de s’Estanyol de migjorn està formada per arenes eòliques del 
holocè (quaternari) tal com podem veure en el mapa a escala 1:50000 de la figura 4. 

El mapa pertany a la col·lecció del “instituto geológico y minero de España”. Al tenir 
una informació d’un mapa a escala tan gran, seria recomanable dur a terme uns 
sondejos per tal d’afinar més en l’anàlisi del terreny del projecte. 
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Figura 4: Retall del mapa geològic 1:50.000 de la zona de Llucmajor, amb la llegenda corresponent 

 

4.3.	  METEOROLOGIA	  
 

En l’annex 4, Estudi del medi, es detalla més en profunditat la meteorologia de la zona 
del present projecte.  

A grans trets, el clima de Mallorca és el clima típic mediterrani, el qual presenta 
temperatures càlides a l’estiu (màximes mitjanes de 29/30ºC i valors extrems puntuals 
que superen els 35ºC) i suaus a l’hivern (mínimes mitjanes de 5/9ºC i valors extrems 
puntuals al voltant dels 0ºC). El règim de precipitacions és clarament estacional, 
produint-se el 40% del total de precipitacions durant la tardor. Les precipitacions 
mitjanes anuals són de 350mm.  

 

5. ESTUDI	  DEL	  MERCAT	  NÀUTIC	  
 

Tot i la crisi econòmica, les matriculacions d’embarcacions d’esbarjo a les Illes Balears 
s’han continuat produint. Malgrat això, com es pot observar en la figura 5, el nombre 
total de matriculacions anuals en els últims anys ha descendit substancialment, però 
s’observa també una petita remuntada en les matriculacions d’embarcacions de la 
llista 6ª. Observant aquesta remuntada de les matriculacions de la llista 6ª, s’intueix 
que les inversions en negocis nàutics han seguit endavant malgrat la crisi. Per tant, 
podem concloure que el sector nàutic a les Balears és molt potent i cal seguir dotant 
d’infraestructures competents al territori, ja sigui construint-ne de noves o ampliant o 
reformant les existents. 
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Figura 5: Gràfic de les matriculacions anuals d’embarcacions d’esbarjo a Capitania de Palma 

 

A més, existeix un creixement accentuat en la demanda d’amarradors de grans 
eslores. Això produeix una nova tendència en la que les embarcacions de petita eslora 
s’haurien d’emmagatzemar fora de l’aigua i deixar l’ocupació de l’aigua a aquelles 
embarcacions la manipulació de les quals és més laboriosa i no és fàcil extreure-les de 
l’aigua. 

 

6. ESTUDI	  D’ALTERNATIVES	  
 

L’objectiu de l’anàlisi d’alternatives és el d’escollir, de la forma més objectiva possible, 
la millor solució per al disseny de l’ampliació del port esportiu de s’Estanyol. Això es 
realitza mitjançant l’anàlisi multicriteri, que consisteix en la definició d’una sèrie 
d’indicadors als quals s’assigna un pes i, per a cada una de les alternatives, una nota 
numèrica. Finalment, es fa una ponderació de les notes de cada alternativa i s’arriba a 
una puntuació amb la qual es fa la comparació per a escollir la millor solució. En 
l’annex 3, Anàlisi d’alternatives, es detalla tot el procés de selecció de l’alternativa 
adoptada.  

 

6.0.	  ALTERNATIVA	  0	  
 

Aquesta alternativa és la de deixar el port tal i com està en l’actualitat. Els punts a 
favor d’aquesta alternativa són:  

• Cost econòmic mínim (només manteniment) 
• Impacte ambiental també mínim 

Per altra banda, els punts febles d’aquesta opció, que són tan obvis com les seves 
avantatges, són els següents: 

• No donem resposta a la demanda de eslores majors 
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• No es poden afegir nous serveis necessaris al port per falta d’espai 

 

6.1.	  ALTERNATIVA	  1	  
 

El tret distintiu d’aquesta alternativa és que s’opta per conservar al màxim la 
infraestructura existent per tal de minimitzar els costos d’enderrocs i l’impacte 
ambiental. Amb aquesta finalitat, la proposta consisteix bàsicament en l’allargament 
del dic existent de forma paral·lela a la costa. Els punts forts d’aquesta alternativa són 
els següents: 

• Demolicions mínimes 
• Es crea una gran quantitat de superfície nova d’explanada, el que suposa molt 

d’espai per a nous serveis. 
• El dic es construeix en un calat baix, el que suposa que el cost d’execució és 

menor a altres solucions en calats majors 

Per altra banda, aquests són els punts més dèbils de l’alternativa: 

• El fet d’ampliar de forma longitudinal, fa que la línia de costa natural disminueixi 
més que en altres solucions, amb el conseqüent impacte ambiental i, sobretot, 
visual. 

• Ja que es conserva la infraestructura existent, l’estètica es veu compromesa 
degut a la dificultat de dotar d’uniformitat a la solució 

En la figura 6 es detalla la solució de l’alternativa 1. 

 

Figura 6: Planta de l’alternativa 1 (estat actual ombrejat) 



Memòria	  

Ampliació	  del	  port	  esportiu	  de	  s’Estanyol	   10 

6.2.	  ALTERNATIVA	  2	  
 

El tret distintiu d’aquesta alternativa és que s’opta per no destruir ni un metre de costa 
natural, amb la reducció d’impacte natural que això comporta. Per aconseguir ambdós 
objectius, el de portar a terme l’ampliació i el de no destruir costa natural, es fa créixer 
el port mar endins. Per això la proposta consisteix en l’allargament dels pantalans 
existents així com el del primer tram de dic. Els punts forts d’aquesta alternativa són 
els següents: 

• No es destrueix costa natural 
• Es conserva gran part del port existent: tots els pantalans, la petita dàrsena 

pesquera i part del dic principal 

Per altra banda, aquests són els punts més dèbils de l’alternativa: 

• Construcció del dic a major profunditat amb el conseqüent increment del cost. 
• Pantalans molt llargs que suposen grans caminades per als propietaris dels 

amarradors més llunyans 
• No es poden afegir nous serveis necessaris al port per falta d’espai 
• Enderrocament de la part longitudinal a la costa del dic actual, amb el cost que 

això suposa. 

En la figura 7 es detalla la solució de l’alternativa 2. 

 

Figura 7: Planta de l’alternativa 2 (estat actual ombrejat) 
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6.3.	  ALTERNATIVA	  3	  
 

El tret distintiu d’aquesta alternativa és que s’aconsegueixen major nombre 
d’amarradors però també ho és la gran quantitat d’enderrocs necessaris ja que s’opta 
per fer el port gairebé de nou. Bàsicament, la proposta consisteix en l’enderroc de la 
totalitat del dic principal així com en el de tota la dàrsena pesquera i la construcció 
d’un nou dic que ofereix més superfície al port. S’estudiaran en detall cada un dels 
indicadors però, a mode de resum, podem dir que els punts forts d’aquesta alternativa 
són els següents: 

• Es crea una gran quantitat de superfície nova d’explanada, el que suposa molt 
d’espai per a nous serveis. 

• S’aconsegueix major nombre d’amarradors que en altres solucions 

Per altra banda, aquests són els punts més dèbils de l’alternativa: 

• Gran quantitat d’enderrocs a realitzar, amb el conseqüent cost. 
• Major cost degut a que s’ha de construir gairebé tot novament, a més el dic 

està situat en un calat entremig del de la solució 1 i la solució 2. 
• La línia de costa natural disminueix més que en altres solucions, amb el 

conseqüent impacte ambiental i, sobretot, visual. 

En la figura 8 es detalla la solució de l’alternativa 3. 

 

Figura 8: Planta de la alternativa 3 (estat actual ombrejat) 
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6.4.	  ANÀLISI	  MULTICRITERI	  
 

Es defineixen indicadors dividits en quatre grans categories: els indicadors de caràcter 
econòmic, els de caràcter funcional, els ambientals i els estètics. Per a simplificar el 
procés, no s’ha escollit un nombre molt gran d’indicadors i s’ha intentat que siguin el 
més  senzills possible d’analitzar. En la taula 2 queden reflectits els indicadors definits 
amb els seus corresponents pesos. 

	  
INDICADORS	   PES	  

Econòmics	  (54%)	  
Cost	  de	  les	  obres	  (1)	   100	  
Capacitat	  del	  port	  (2)	   90	  
Duració	  de	  les	  obres	  (3)	   10	  

Funcionals	  (26%)	  
Nous	  serveis	  (4)	   40	  
Facilitat	  d'operació	  (5)	   35	  
Temps	  d'aturada	  del	  port	  (6)	   25	  

Estètics	  (8%)	   Estètica	  (7)	   30	  

Ambientals	  (12%)	  
Costa	  destruida	  (8)	   40	  
Demolicions	  (9)	   7	  
Dragats	  (10)	   5	  

 

Taula 2: Indicadors i pesos a utilitzar en l’anàlisi 

 

Ja que no estem davant un mètode de gran precisió es donaran puntuacions amb 
valors entre 0 i 1 amb intervals de 0.1 per a cada indicador i alternativa. En la taula 3 
es pot observar el procés detallat de selecció. 

Per a l’anàlisi del cost econòmic, per no entrar en grans detalls en cada una de les 
alternatives, s’ha donat la puntuació en funció dels metres de dic nous a construir i del 
seu calat. 
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	  	   	  	   Alternativa	  1	   Alternativa	  2	   Alternativa	  3	  

INDICADORS	   PES	   Puntuació	  
(0-‐1)	  

Valor	  
ponderat	  

Puntuació	  
(0-‐1)	  

Valor	  
ponderat	  

Puntuació	  
(0-‐1)	  

Valor	  
ponderat	  

1	   100	   1	   100	   0.7	   70	   0.5	   50	  
2	   90	   0.8	   72	   0.9	   81	   1	   90	  
3	   10	   1	   10	   0.9	   9	   0.7	   7	  
4	   40	   0.8	   32	   0	   0	   1	   40	  
5	   35	   1	   35	   0.3	   10.5	   1	   35	  
6	   25	   0.7	   17.5	   0.4	   10	   0.2	   5	  
7	   30	   0.5	   15	   0.2	   6	   1	   30	  
8	   40	   0.2	   8	   1	   40	   0.4	   16	  
9	   7	   0.9	   6.3	   0.7	   4.9	   0.1	   0.7	  
10	   5	   0.5	   2.5	   1	   5	   0.6	   3	  

	  	   	  	   TOTAL	  A1	   298.3	   TOTAL	  A2	   236.4	   TOTAL	  A3	   276.7	  
 

Taula 3: Anàlisi multicriteri 

 

L’alternativa 1 i l’alternativa 3 obtenen puntuacions significativament majors a les de 
l’alternativa 2 i, encara que estan molt pròximes, la solució 1 obté la major puntuació. 
En conclusió, i fent cas de l’anàlisi anterior, la solució adoptada serà la de l’alternativa 
1. 

 

7. DESCRIPCIÓ	  DE	  LA	  SOLUCIÓ	  ADOPTADA	  I	  DE	  LES	  OBRES	  A	  REALITZAR	  
 

La proposta consisteix en l’allargament del dic del SE amb una petita corba per tal de 
per tal de seguir de forma paral·lela a la costa. D’aquesta forma, el dic és paral·lel a 
les corbes batimètriques i es minimitza el cost de les obres. A més, es construiran tres 
nous pantalans i se’n modificarà un d’existent. Així, es aconsegueix l’ampliació del port 
conservant tres dels quatre pantalans existents i gran part de la longitud del dic 
principal (veure figura 9). 
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Figura 9: Planta comparativa entre port actual (ombrejat taronja) i ampliació  

	  

7.1.	  ENDERROCS	  
 

Encara que el disseny és molt respectuós amb la infraestructura existent s’han de 
portar a terme una sèrie de demolicions necessàries per dotar al nou port d’una certa 
homogeneïtat.   

Per a començar s’han d’enderrocar els últims 50 metres del dic principal per a poder 
enllaçar suaument amb el nou dic. D’altra banda, i com a demolició més important, 
tenim l’enderroc de tota la zona nord del port ja que té una geometria complicada que, 
a part de complicar la distribució dels amarradors, resta homogeneïtat i estètica 
general al port. En la figura 10 es pot observar de manera gràfica les zones a 
enderrocar, com es pot comprovar es conserva majoritàriament el port actual.  

Cal esmentar que, com que farà falta material de reblert, aquest producte provinent de 
les demolicions serà utilitzat per al reblert dels nous molls a construir. 
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Figura 10: Enderrocs a realitzar 

 

7.2.	  ALLARGAMENT	  DEL	  DIC	  
 

En total es construiran 160 metres de nou dic (veure figura 11), el qual mantindrà les 
característiques estètiques i geomètriques del dic actual. Serà, per tant, un dic en talús 
d’escullera natural i amb espaldó de formigó, exceptuant el morro, que estarà format 
només per un dic en talús de blocs de formigó de 9.2 tonelades. El trasdós del dic 
estarà habilitat per a amarrar embarcacions, que seran les majors embarcacions 
autoritzades a fer ús del port. 

 

 

Figura 11: Nou dic trencaones  
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7.3.	  CONTRADIC	  
 

Es construirà el contradic en la línia imaginaria que crea la projecció de l’últim carrer 
de la urbanització. Aquest també serà una estructura de dic en talús de blocs 
prefabricats de formigó de 130 metres de longitud, aquesta vegada de 3.1 tonelades. 
La major part del trasdós del contradic (86 metres exactament) esta destinada a 
amarradors mentre que la resta protegirà la nova explanada del port.  

	  

7.4.	  EXPLANADA	  I	  PANTALANS	  
 

Amb la present ampliació, es creen 7910 metres quadrats nous d’explanada, que es 
destinaran a serveis d’aparcament, noves oficines del club nàutic, pistes esportives, 
zones de reparació d’embarcacions i zones per a l’aparcament d’embarcacions 
menors del club nàutic (piragües, bots de l’escola de vela, etc). 

Per altra banda, es construeixen tres nous pantalans amb idèntiques característiques 
als actuals, que foren reformats al 2010. A més, com es pot veure en la figura 12 es 
modifica un dels pantalans actuals per a formar una dàrsena en el centre del port per a 
les embarcacions de menor eslora. Aquests pantalans, diferents als altres, ajuden a fer 
la transició corba del port de forma contínua, sense comprometre l’estètica. En total, 
es generen 755 metres de línia d’amarrament, el que suposa un augment del 83%. 

 

 

Figura 12: Esquema de l’ampliació 
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7.5.	  NOUS	  SERVEIS	  
 

Com ja s’ha comentat, amb l’ampliació es genera una gran explanada que gairebé 
duplica la superfície existent. Aquest nou espai es dedicarà als serveis següents: 

• Creació de 94 noves places d’aparcament que, sumades a les 38 actuals, fan 
un total de 132. Aquestes, són places en bateria orientades a 45 graus per tal 
de facilitar la maniobra d’aparcament. Cada una de les noves places creades té 
unes dimensions de 2.5 metres d’amplada i de 5 metres de llarg, en les quals 
podrà aparcar còmodament qualsevol tipus de vehicle. 

• Construcció de dues pistes de pàdel amb les dimensions reglamentàries per tal 
de complementar l’oferta d’oci del port. En total, aquesta instal·lació esportiva 
requerirà 400 metres quadrats de superfície. 

• Construcció d’una nau per a dur a terme activitats de reparació 
d’embarcacions, la qual millorarà el servei actual. La nau tindrà una superfície 
de 890 m2. 

• Es dedicarà una zona de 1160 m2 per al magatzem d’embarcacions menors. 
Aquestes embarcacions podran ser de diversos tipus: piragües, bots de l’escola 
de vela, motos d’aigua i petites embarcacions pneumàtiques. 

• Petit pavelló per a les oficines de gestió del club nàutic. 
• Petita edificació per a la creu roja. 

 

7.6.	  INSTAL·∙LACIONS	  
 

L’ampliació inclourà també les xarxes de subministrament d’aigua potable, electricitat i 
recollida d’aigües residuals per donar un correcte servei als usuaris així com les 
connexions a les xarxes existents. 

 

7.7.	  ACCESSOS	  I	  CIRCULACIÓ	  INTERIOR	  
 

Com es detalla a l’annex 2 al port hi arriben dues carreteres del Consell Insular de 
Mallorca. D’altra banda, per a garantir una bona circulació de vehicles en l’interior del 
port i per a distingir les zones de vianants de les zones per a vehicles, aquestes 
tindran un paviment asfàltic pel qual els vehicles podran accedir a la zona 
d’aparcament. L’accés als amarradors haurà de ser a peu i, només en casos justificats, 
es podrà accedir en vehicle als amarradors situats al trasdós del dic. 

 

7.8.	  RESUM	  
 

Amb la present ampliació el port passarà de 289 amarradors a 493 els quals quedaran 
distribuïts com es mostra en la taula 4, en la que s’indica el nombre i percentatge de 
cada tipus d’amarrador així com la superfície ocupada per cada eslora i el percentatge 
que representa. Com es pot comprovar s’ha adaptat el percentatge d’amarradors de 
cada tram d’eslores al que proposa el pla de ports de Catalunya (veure taula 5). En la 
figura 13 es poden observar aquestes dades de forma gràfica. 
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ESLORA	   E<6	   6≤E<8	   8≤E<10	   10≤E<12	   12≤E<15	   15≤E<20	   E≥20	   TOTAL	  
PERCENTATGE	   0	   26.4	   22.5	   21.3	   20.2	   6.4	   3.2	   100	  

 

Taula 4: Proposta de distribució d’amarradors del pla de ports de Catalunya 

DIMENSIONS	  
(m)	   NOMBRE	   %	  PLACES	   PROPOSAT	  

PLA	  PORTS	  
SUPERFÍCIE	  
OCUPADA	  (m2)	   %	  SUPERFÍCIE	  

24x5.5	   10	   2.03	  
3.2	  

1320	   7.06	  
21x5	   8	   1.62	   840	   4.49	  
18x4.4	   29	   5.88	   6.4	   2296.8	   12.28	  
15x4	   68	   13.79	   20.2	   4080	   21.82	  
12x3.5	   89	   18.05	   21.3	   3738	   19.99	  
9x3.3	   148	   30.02	   22.5	   4395.6	   23.50	  
6x2.4	   141	   28.60	   26.4	   2030.4	   10.86	  
<6	   0	   0.00	   0	   0	   0.00	  
TOTAL	   493	  

	  
TOTAL	   18700.8	  

	   

Taula 5: Distribució dels amarradors per eslores després de l’ampliació 

 

 

Figura 13: Distribució d’amarradors totals per eslores i superfície d’amarradors per eslores 

 

En definitiva, com es pot observar en la figura 14, els pantalans de l’antic port es 
destinen gairebé per complet a embarcacions de 9 metres d’eslora, es crea una 
subdàrsena en el centre del port per a les embarcacions més petites i finalment tota la 
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zona nova del port, per a complir l’objectiu de poder donar servei a embarcacions 
majors, es destina a embarcacions de 12 metres d’eslora o superiors. 

 

Figura 14: Planta de la distribució dels amarradors per eslores en l’interior del port 

 

En total, el port constarà de 40165 metres quadrats de superfície d’aigües abrigades 
de les quals, com s’ha comentat anteriorment, 18700 seran destinats a amarradors i 
21456 per a zones navegables. 

D’altra banda, la infraestructura portuària passarà a tenir 22592 metres quadrats 
d’explanada, els quals estaran distribuïts segons la taula 6. 

	  
SUPERFÍCIE	  (m2)	  

MOLL	  ADOSAT	  AL	  DIC	   2588	  
MOLL	  ADOSAT	  AL	  CONTRADIC	   693	  
PANTALANS	   1653	  
MARINA	  SECA	   2741	  
EXPLANADA	   14917	  
TOTAL	   22592	  

 

Taula 6: Distribució de superfície de l’explanada 
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8. ESTUDI	  DE	  VIABILITAT	  ECONÒMICA	  
 

En l’annex 14, Estudi econòmic i financer, s’analitza en detall la viabilitat econòmica 
del projecte. S’estudien els ingressos i despeses durant els anys de construcció així 
com durant els anys de concessió. Un cop analitzat el cash-flow durant tots aquests 
anys s’arriba a la conclusió de que el projecte és viable econòmicament. Els 
paràmetres indicadors estudiats que ho corroboren són els següents: 

§ VAN = 1 656 574,65 € 

§ TIR = 13,04 % 

§ PRI = 3 anys 

 

9. ESTUDI	  D’IMPACTE	  AMBIENTAL	  
 

En l’annex 13, Estudi d’Impacte Ambiental, s’analitzen en detall tots els impactes 
produïts al medi ambient i les mesures correctores, minimitzadores i preventives que 
s’han pres per a evitar danys al medi ambient.  

La valoració s’ha realitzat en relació a la situació actual, ja que l’anàlisi de l’impacte 
d’un projecte implica sempre establir les alteracions que es produeixen respecte de la 
situació present. Partint del coneixement del projecte i de l’entorn, es preveuen i 
valoren les conseqüències. 

La metodologia utilitzada en l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental del present 
projecte es pot resumir en els següents punts:  

• Identificació i valoració dels principals impactes sobre: 
o L’entorn socioeconòmic. 
o L’atmosfera. 
o La qualitat de l’aigua. 
o El paisatge. 
o La flora i fauna de l’entorn. 

• Proposició de les mesures protectores i correctores que permetin reduir 
l’impacte. 

• Elaboració d’un programa de vigilància ambiental, que garanteixi l’execució de 
l’obra d’acord amb les propostes derivades de l’estudi. 

Per tot l’exposat en l’annex mencionat, i tenint en compte la relació d’efectes o 
impactes ambientals negatius que s’han identificat, es pot valorar l’impacte inicial de 
les obres com a lleugerament moderat. Malgrat això, amb l’adopció de les mesures 
preventives i correctores que es proposen, es pot concloure que l’impacte residual i 
global de l’execució de les obres d’Ampliació del Port Esportiu de s’Estanyol es valora 
com a compatible. 

Finalment, cal mencionar també l’impacte positiu que suposa l’ampliació del Port per a 
la població i l’activitat econòmica local. 

 

 



Memòria	  

Ampliació	  del	  port	  esportiu	  de	  s’Estanyol	   	   	  21 

10. PLAÇ	  D’EXECUCIÓ	  DE	  LES	  OBRES	  
 

Es considera oportú fixar un termini d’execució màxim de vint-i-quatre (24) mesos per 
a l’execució de la totalitat de les obres que abasta el present projecte, donat el seu 
volum econòmic i les característiques de les mateixes. 

En l’annex 15, Pla d’obra, es recull el pla d’obra proposat en concordança amb el 
termini d’execució i les anualitats previstes. El pla d’obra s’adaptarà a les 
característiques del projecte i als condicionants que puguin esdevenir.  

 

11. PRESSUPOST	  
 

Aplicant els amidaments realitzats als preus de les partides de projecte, s’ha obtingut 
el següent pressupost. 

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de NOU MILIONS SET-
CENTS QUARANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB 
SETANTA-CINC CÈNTIMS (9.746.465,75 €).  

Aplicant els coeficients del 13% en concepte de despeses generals, el 6% de benefici 
industrial i el tipus d’IVA vigent (21%) s’obté el pressupost d’execució per contracta 
(IVA inclòs) CATORZE MILIONS TRENTA-TRES MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS 
EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (14.033.936,04 €). 

 

12. REVISIÓ	  DE	  PREUS	  
 

Els preus de les obres a les que es refereix el present projecte seran revisables, per la 
qual cosa es proposa l’aplicació de la següent fórmula de revisió de preus, que 
correspon a la fórmula tipus 2 del Decret 3650/1970 del BOE de 19 de novembre, de 
la Llei de Contractes de l’Estat: 

15,017,037,031,0 +++=
So
St

Eo
Et

Ho
HtKt  

on: 

Kt  és el coeficient teòric de revisió per al moment d’execució t . 

Ht  és l’índex del cost de la mà d’obra en el moment d’execució t . 

Ho  és l’índex del cost de la mà d’obra en la data de licitació. 

Et  és l’índex del cost de l’energia en el moment d’execució t . 

Eo  és l’índex del cost de l’energia en la data de licitació. 

St  és l’índex del cost del material siderúrgic en el moment d’execució t . 

So  és l’índex del cost del material siderúrgic en la data de licitació. 
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13. CLASSIFICACIÓ	  DEL	  CONTRACTISTA	  
 

Donada l’especialització i el volum de les obres projectades es proposa que 
l’adjudicatari disposi de la classificació del Grup F (Obres Marítimes) i en la categoria 
F, segons l’Ordre de 28 de març de 1968, modificada per l’Ordre de 28 de juny de 
1991, en la què es dicten les normes complementàries per a la classificació de 
contractistes d’obres de l’estat. 

 

14. DECLARACIÓ	  D’OBRA	  COMPLETA	  
 

El present Projecte l’Ampliació del Port Esportiu de s’Estanyol compleix el que disposa 
l’Article 21 de la Llei de Contractes de l’Estat, provada per Decret 923/65 de 8 d’abril i 
modificat per la Llei 5/75 de 17 de març, en els quals els projectes es referiran a obres 
completes, en el sentit que l’obra és susceptible de ser lliurada per a l’ús públic, 
comprenent tots els elements precisos per a la seva utilització, sense prejudici de les 
ampliacions de la legislació vigent, article 44.7 de la Llei de Costes i l’article 88 del 
Reglament per al desenvolupament de l’esmentada llei. 

 

15. DOCUMENTS	  DEL	  PROJECTE	  
 

DOC. Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

 

MEMÒRIA 

ANNEXES 

 Annex 1. Reportatge fotogràfic. 

 Annex 2. Anàlisi territorial i urbanístic. 

 Annex 3. Anàlisi d’alternatives. 

 Annex 4. Estudi del medi. 

 Annex 5. Mercat nàutic i distribució d’amarradors. 

 Annex 6. Clima marítim. 

 Annex 7. Dinàmica litoral. 

 Annex 8. Obres d’abric. 

 Annex 9. Molls i pantalans. 

 Annex 10. Dimensionament de les instal·lacions. 

 Annex 11. Dimensionament de ferms i paviments. 

 Annex 12. Xarxes de serveis. 

 Annex 13. Estudi d’impacte ambiental. 
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 Annex 14. Estudi econòmic i financer. 

 Annex 15. Pla d’obra.  

 

DOC. Nº 2: PLÀNOLS 

 

1. Situació general. 

2.1. Alternatives. 

2.2. Alternatives. 

3. Planta general. 

4. Distribució d’amarradors. 

5.1. Seccions. 

5.2. Seccions. 

6. Zones del port. 

7. Planta acotada. 

8. Accessos i circulació interior. 

9. Detall pantalans. 

10. Paviments. 

11. Aigües residuals. 

12. Aigües pluvials. 

13. Aigua potable. 

14. Electricitat. 

 

DOC. Nº 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

DOC. Nº 4: PRESSUPOST 

 

Amidaments 

Quadre de preus número 1 

Quadre de preus número 2 

Pressupost 

Resum del pressupost 
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Últim full 

 

DOC. Nº 5: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

MEMÒRIA 

PLÀNOLS FITXA 

PLEC DE CONDICIONS 

PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 

L’autor del projecte, 

 

 

 

 

Tomeu Salas Brunet 

Manacor, Juny de 2014 
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1.	  INTRODUCCIÓ	  
 

Aquest annex pretén analitzar la zona on es durà a terme el projecte des de diversos 
punts de vista. En primer lloc es descriurà la situació exacte del lloc d’actuació, la 
urbanització de s’Estanyol de Migjorn. Seguidament es farà un breu anàlisi de l’entorn 
socioeconòmic. Per acabar s’estudiarà la situació urbanística i les connexions 
existents. 

 

2.	  SITUACIÓ	  DEL	  PROJECTE	  
 

El club nàutic s’Estanyol es troba en el nucli urbà de s’Estanyol de Migjorn, situat en 
l’extrem sud-est del municipi de Llucmajor en l’illa de Mallorca (veure figura 1). 
S’Estanyol de Migjorn és una petita urbanització que data de principis del segle XX; 
abans de la seva construcció només hi ha documentades una desena de barraques de 
pescadors. La majoria d’edificacions són cases d’estiueig d’habitants de Llucmajor, és 
a dir, segones residencies. Per això, aquesta urbanització, com passa a molts llocs 
costaners de Mallorca, experimenta canvis accentuats d’ocupació durant les diferents 
estacions, essent molt ocupada durant els mesos d’estiu i quasi deserta durant l’hivern. 
El municipi de Llucmajor és el més extens de Mallorca amb una superfície total de 
327,05 km2 i limita amb els municipis de Palma, Algaida, Montuïri i Porreres (ordenats 
de oest a est). 

 

 

  Figura 1: Situació del municipi de Llucmajor i de la urbanització de s’Estanyol 

 

A l’est de la urbanització hi trobem un altre nucli urbà anomenat Son Bieló. 
Previsiblement en el futur s’Estanyol de Migjorn i Son Bieló s’uniran en un sol nucli, ja 
que la zona que els separa rep la qualificació de sòl urbà. 
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3.	  ENTORN	  SOCIOECONÒMIC	  
 

A Llucmajor històricament la industria ha estat un sector important, ja que hi hagué 
empreses fortes de pells i sabates, a més d’altres alimentàries, de la fusta i 
metal·lúrgiques. Per altra banda, l’agricultura mai ha sigut el punt fort del municipi 
degut a la manca de terres fèrtils de qualitat, per la seva situació en la zona subàrida 
de l’illa. Malgrat tot, així com el de la resta de les Balears, el motor de l’economia de 
Llucmajor és molt majoritàriament el turisme.  

Llucmajor és el poble més habitat del municipi amb 13492 habitants, però seguit molt 
d’aprop per s’Arenal amb 10396 habitants. S’Arenal és un poble molt turístic situat a 
l’extrem est de la badia de Palma. Degut a la seva proximitat amb l’aeroport i amb la 
ciutat de Palma és una de les destinacions turístiques més importants de Mallorca. Del 
total de 37752 habitants del municipi 8454 són estrangers, dels quals la major part són 
alemanys (veure figures 2 i 3). 

 

 

Figures 2 i 3: Nombre d’habitants espanyols i estrangers i classificació per nacionalitats 

 

El municipi disposa d’una oferta de 12766 places hoteleres, la gran majoria d’elles a 
s’Arenal, posant de manifest el gran enfoc turístic de la zona, que gairebé dobla la 
seva població en els mesos d’elevada ocupació. Cal destacar la qualitat de l’oferta, ja 
que el 13% d’aquestes places són qualificades de 4 i 5 estrelles, mentre que un 57% 
ho són de 3 (veure la figura 4). A més, existeix una creixent oferta de turisme rural, 
que ha augmentat molt en els darrers anys per mirar de satisfer una demanda cada 
cop més gran. En el municipi hi ha un total de 368 places de turisme rural repartides 
en 18 hotels rurals. Una amplíssima oferta de restaurants, bars i locals d’oci nocturn 
completen l’oferta turística de s’Arenal. 
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   Figura 4: Distribució de les places hoteleres segons la seva qualitat 

 

Per altra banda, als voltants de s’Estanyol existeix una zona amb tant o més atractiu 
turístic que s’Arenal, però en un concepte totalment oposat. A escassos 3 km del club 
nàutic de s’Estanyol hi trobem una de les platges amb més encant de l’illa, Es Trenc. 
Es tracta d’un paisatge idíl·lic d’arenals verges d’arena blanca i aigües transparentes 
de gairebé 6 km de llarg i és una de les platges més visitades de Mallorca. Però, a 
l’estar situada en un paratge totalment natural, els accessos i serveis de la platja no 
són gaire bons i, per això, molta de gent opta per arribar-hi amb embarcacions. 

S’ha de remarcar també la proximitat d’una altra destinació turística molt important a la 
qual només s’hi pot arribar per mar, el parc nacional de Cabrera. L’arxipèlag de 
Cabrera és el major ecosistema insular no alterat del Mediterrani espanyol, amb una 
superfície total de 10021 hectàrees (8703 marítimes i 1318 terrestres). És l’hàbitat 
perfecte per centenars d’espècies de flora i fauna, en especial, és el punt d’escala de 
més de 150 aus migratòries. Tant el parc nacional de Cabrera com les platges d’Es 
Trenc són dues àrees naturals d’interès turístic importantíssim que estan dins de l’àrea 
d’influència del port esportiu de s’Estanyol. 

	  

4.	  JUSTIFICACIÓ	  SOCIOECONÒMICA	  
 

L’objecte del projecte és la definició de les obres necessàries per a l’ampliació del port 
esportiu del Club Nàutic de s’Estanyol. 

Així doncs, els objectius socioeconòmics d’aquesta reforma són els següents: 

• Donar resposta a una demanda d’amarradors que supera l’oferta, especialment 
de grans eslores en els mesos d’alta ocupació. 

• Fomentar, d’aquesta manera, el desenvolupament del turisme d’alt poder 
adquisitiu a Mallorca. 

• Dotar de major nombre i qualitat de serveis al Club Nàutic. 

Amb la inversió en aquest tipus d’infraestructures es fomenta un tipus de turista d’alt 
poder adquisitiu i de major qualitat. Aquest tipus de turisme genera molta més riquesa 
al territori que d’altres que, malauradament, s’estan instaurant a l’illa com són els 
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turistes del “tot inclòs”, els quals no es gasten gairebé res en els comerços i 
restaurants de la zona. 

 

5.	  SITUACIÓ	  URBANÍSTICA	  
 

Tant s’Estanyol com la urbanització veïna de Son Bieló estan qualificades com a sòl 
urbanitzable programat (SUP); només una petita part de cada una de les dues 
urbanitzacions consta ja com a sòl urbà (SU), mentre que la zona que envolta 
ambdues urbanitzacions reb la qualificació de sòl urbà no programat (SUNP). Al 
voltant de la zona urbanitzable no programada hi ha una zona molt extensa de sòl 
protegit (E2) (veure figura 5). 

 

 

Figura 5: Retall del plànol d’Estructura General i Orgànica del Territori del Consell de Mallorca, 
Classificació del sòl 

 

6.	  CONNEXIONS	  PER	  CARRETERA	  
 

A s’Estanyol hi arriben dues carreteres del Consell Insular de Mallorca: la Ma-6015 i la 
Ma-6021. La primera, d’aproximadament 16km de longitud, connecta directament amb 
Llucmajor. Es tracta d’una carretera d’uns 7m d’amplària de dos carrils, un per sentit 
de circulació. La segona té característiques geomètriques molt millors que l’anterior ja 
que té una amplada total d’uns 10 metres, dels quals se’n dediquen 3,5 per carril i 1,5 
a cada voral. A més, en els trams urbans consta d’un carril bici pavimentat de diferent 



ANNEX	  2:	  Anàlisi	  territorial	  i	  urbanístic	   	  
 

Ampliació	  del	  port	  esportiu	  de	  s’Estanyol	   	   	  7 

color mentre que en els trams interurbans hi ha unes bermes d’uns 4 metres 
d’amplada a banda i banda del paviment que donen una sensació de gran amplitud i 
funcionen com a zones de passeig (veure figures 6 i 7). Aquesta, enllaça amb Sa 
Ràpita i passa a ser la Ma-6030 que arriba a Campos. S’Estanyol està a una distància 
de 37km de Palma i a 33km de l’aeroport. A més, està connectat per dues línies 
d’autobusos públics que permeten arribar als principals pobles de la zona: Llucmajor, 
Campos i s’Arenal. 

 

       

Figures 6 i 7: Trams urbà i interurbà de la carretera Ma-6021 

       

 

7.	  CONCLUSIONS	  
 

L’ampliació de la infraestructura millorarà l’oferta nàutica i esportiva de la zona, 
fomentant un turisme de qualitat que serà beneficiós per a tot el municipi, de forma 
directa o indirecta. 

Les diferents vies principals permeten una connexió relativament ràpida amb l’exterior, 
tant amb la capital de la província com amb l’aeroport i d’altres llocs d’interès. 
L’accessibilitat mitjana des del centre de Mallorca, per agafar una mitjana, fins a la 
instal·lació del port no supera en cap cas la mitja hora de viatge en cotxe. 

L’ampliació del port esportiu de s’Estanyol permetrà cobrir part de la demanda existent 
actual d’amarradors a Mallorca i fer-ho d’una manera més distribuïda al llarg del 
territori, ja que aquesta es troba bastant focalitzada en la ciutat de Palma. 

A més, la construcció del port suposarà la creació de llocs de treball per a la població 
de la zona i l’aparició de noves iniciatives en relació al port i a les activitats que s’hi 
desenvolupen que afavoriran els nuclis de s’Estanyol i son Bieló, principalment. 
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1.	  INTRODUCCIÓ	  
 

A continuació es detalla l’anàlisi en profunditat de quatre alternatives inclosa 
l’alternativa zero, la qual significa deixar el port en la situació actual, així com el 
descart sense un gran anàlisi d’una cinquena alternativa. Aquesta tria de la millor 
solució es farà mitjançant l’anàlisi multicriteri. 

 

2.	  OBJECTIU	  
 

L’objectiu de l’anàlisi d’alternatives és el d’escollir, de la forma més objectiva possible, 
la millor solució per al disseny de l’ampliació del port esportiu de s’Estanyol. Això es 
realitza mitjançant l’anàlisi multicriteri, que consisteix en la definició d’una sèrie 
d’indicadors als quals s’assigna un pes i, per a cada una de les alternatives, una nota 
numèrica. Finalment, es fa una ponderació de les notes de cada alternativa i s’arriba a 
una puntuació amb la qual es fa la comparació per a escollir la millor solució. 

 

3.	  TIPOLOGIA	  ESTRUCTURAL	  
 

3.1.	  DICS	  
 

En general, existeixen dues tipologies molt diferenciades de dics: els dics en talús i els 
dics verticals. Els primers estan formats per diverses capes de materials solts: el nucli, 
capes de filtre i el mantell principal, el qual pot ser d’escullera natural o de blocs 
prefabricats de formigó. Com es pot entendre fàcilment, el material utilitzat en els dics 
en talús augmenta de forma quadràtica amb la profunditat, el que fa que la solució 
sigui molt costosa a grans profunditats. Els dics en talús dissipen l’energia de l’onatge 
incidents mitjançant el material del mantell principal. 

Per altra banda, els dics verticals estan formats per caixons de formigó armat amb 
diversos buits que posteriorment s’omplen d’arena. Aquesta tipologia de dic té un cost 
elevat de fabricació ja que s’han de construir els blocs de formigó, s’han de traslladar 
cada un a la seva posició final i, finalment s’han d’omplir de sorra per a que quedin 
recolzats al fons. En general, aquesta solució estructural es viable a partir d’una 
profunditat mínima de 15 metres i sempre en condicions d’onatge no trencant. Els dics 
verticals reflecteixen l’onatge incident. 

En totes les alternatives proposades el calat màxim que assoleix el dic és de 7 metres 
de profunditat. Per això, sense haver de realitzar un anàlisi més extens, s’opta per la 
tipologia de dic en talús, mantenint la tipologia del port actual. 

 

3.2.	  MOLLS	  
 

Les diferents alternatives constructives clàssiques dels molls són: 

a) Estructura de contenció́ amb parament vertical 
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a.1) Estructura de gravetat 

a.2) Estructura de pantalla 

b) Estructures obertes 

Les estructures de contenció́ de parament vertical (a) tenen un mur o una pantalla que 
conté directament l’extradós. Les estructures de gravetat (a.1) contenen el terreny 
posterior mitjançant el seu propi pes, sent la solució́ més clàssica. Dues tipologies 
freqüents són el moll de blocs i el moll de caixons. El moll de blocs consisteix en una 
sèrie de blocs prefabricats que es col·loquen sota l’aigua fins a una cota que permeti el 
formigonat in situ de la superestructura. La part més complicada de la seva 
construcció́ és la col·locació́ dels blocs i, en conseqüència, es tendeix a fer-los el més 
grans possible per tal de disminuir el número d’operacions. Aquests s’emplenen in situ 
per reduir la capacitat necessària d’hissat. Es cimenten sobre una plataforma 
d’escullera o sobre sacs de formigó́ si el terreny és roca. La seva viabilitat està limitada 
a un terreny natural d’alta capacitat portant, ja que es transmeten altes pressions al 
terreny de cimentació́. Així ́ doncs, no és apte per a terrenys tous. La seva 
discontinuïtat entre elements pot donar lloc a assentaments diferencials. Els molls de 
caixons pretenen augmentar el terreny dels blocs buits i s’utilitzen caixons flotants. 
Requereix terrenys d’acceptable capacitat portant. 

Les estructures de pantalla (a.2) contenen el terreny posterior gràcies al seu 
encastament al fons. Generalment, s’ajuden de tirants d’ancoratge a la seva part 
superior. Aquesta solució́ està especialment indicada quan el sòl és de baix nivell de 
dragat, de tipus granular amb densitats relatives mitjanes o denses. Sovint s’opta per 
aquesta tipologia en casos d’augment de calat de molls ja existents. Hi ha diferents 
tipus de pantalles: pantalla ancorada a l’extradós, que treballa per flexió́, i pantalla amb 
plataforma de descàrrega. Amb la darrera opció́ es pretén disminuir l’empenta sobre la 
pantalla i també́ es redueixen els assentaments on es construeix la plataforma de 
formigó́. 

Amb les estructures obertes (b) el terreny queda en talús i la horitzontal fins a la línia 
d’atracament s’aconsegueix mitjançant una solució́ estructural. Aquestes corresponen 
fonamentalment als molls de pilons tot i que també́ poden ser de pila. Consisteix en un 
tauler de formigó́ pilonat, construït sobre un talús. Les estructures de pilons estan 
especialment indicades quan el terreny natural és de baixa capacitat portant o quan és 
possible que pugui tenir assentaments importants. En molls de gran calat pot 
presentar avantatges tècniques i econòmiques sobre estructures de contenció́ vertical. 
Els pilons poden ser tots verticals o amb una part d’inclinats, per evitar que treballin a 
esforç ̧ tallant i, per tant, a flexió́, recollint les càrregues horitzontals. Aquesta disposició́ 
constructiva contribueix a una millor conservació́ del tauler, de cara a possibles 
impactes, però̀, per contrapartida, les obres s’encareixen. 

La naturalesa del sòl present en la zona és un dels majors condicionants a l’hora de 
triar una tipologia estructural de molls. El terreny de la zona és rocós amb gran 
capacitat portant i, per tant, s’opta per la solució clàssica de moll amb blocs de formigó. 

 

3.3.	  PANTALANS	  
 

Els pantalans continus són la solució més utilitzada per a organitzar l’atracada en els 
pots nàutic-esportius. Existeixen dues tipologies bàsiques de pantalans: els pantalans 
flotants i els pantalans fixes. 
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Els primers són utilitzats en ports amb una carrera de marea important o bé en 
situacions on el calat és molt gran. En el nostre cas, no estem en cap de les dues 
situacions anteriors ja que el calat és petit i en el mediterrani no hi ha una marea 
important. Per això, es construiran pantalans fixes formats per piles de blocs de 
formigó sobre les que es recolzen unes plaques de formigó, mantenint la tipologia del 
port actual. 

 

4.	  FORMA	  D’ATRACADA	  
 

En els ports esportius és important organitzar de forma òptima els amarradors per tal 
de donar cabuda al màxim d’embarcacions possibles i no desaprofitar superfície 
d’aigües abrigades. Les formes d’atracada més habituals són les següents: 

 

• Atracada de costat. En aquesta tipologia l’embarcació roman atracada de 
forma paral·lela al pantalà o moll i s’hi subjecta mitjançant dos punts fixes com 
es detalla en la figura 1. Cal dir que aquesta tipologia no és molt utilitzada en 
usos nàutics-esportius degut a que les altres opcions optimitzen millor l’espai. 

 

Figura 1: Esquema d’atracada de costat 

 

• Atracada de popa amb amarratge a boia o a mort. En aquesta tipologia 
l’embarcació roman atracada de forma perpendicular (veure figura 2) al moll o 
pantalà aprofitant molt millor la superfície d’aigua ja que no ocupa tant d’espai 
en la línia d’amarrament. 
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Figura 2: Esquema d’atracada a boies o morts 

 

• Atracada amb fingers. En aquesta tipologia l’embarcació roman atracada igual 
que en la tipologia anterior. La diferencia és que hi ha una passarel·la o un 
finger lateral cada dos embarcacions que facilita la maniobra d’atracada i 
l’accés dels usuaris a les embarcacions (veure figura 3). Per contra, utilitzem 
una major longitud de línia d’amarrament per a cada embarcació.  
 

 

Figura 3: Esquema d’atracada amb fingers 

 

Com ja s’ha comentat, la forma d’atracada de costat no és molt habitual, tant és així 
que la ROM 2.0-11 només contempla les dues ultimes disposicions. Per tal d’aprofitar 
al màxim la superfície d’aigües abrigades s’ha optat per la tipologia d’atracada de popa 
a mort com a forma d’amarratge única. 

 

5.	  DESCRIPCIÓ	  D’ALTERNATIVES	  
 

En les figures 4, 6, 8, 10 del present document es detallen les plantes de cada una de 
les alternatives estudiades comparades amb la situació de l’actualitat. 
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5.0	  ALTERNATIVA	  0	  
 

Com s’ha dit amb anterioritat, aquesta alternativa és la de deixar el port tal i com està 
en l’actualitat. S’estudiaran en detall cada un dels indicadors però, a mode de resum, 
podem dir que els punts forts d’aquesta alternativa són els següents: 

• Cost econòmic mínim (només manteniment) 
• Impacte ambiental també mínim 

Per altra banda, els punts febles d’aquesta opció, que són tan obvis com les seves 
avantatges, són els següents: 

• No donem resposta a la demanda de eslores majors 
• No es poden afegir nous serveis necessaris al port per falta d’espai 

No s’entra en més detall en l’anàlisi d’aquesta alternativa, ja que s’ha descrit la situació 
actual del port anteriorment en la memòria. 

 

Figura 4: Planta de l’alternativa 0, situació actual del port 

 

5.1	  ALTERNATIVA	  1	  
 

El tret distintiu d’aquesta alternativa és que s’opta per conservar al màxim la 
infraestructura existent per tal de minimitzar els costos d’enderrocs i l’impacte 
ambiental. Amb aquesta finalitat, la proposta consisteix bàsicament en l’allargament 
del dic existent de forma paral·lela a la costa. S’estudiaran en detall cada un dels 
indicadors però, a mode de resum, podem dir que els punts forts d’aquesta alternativa 
són els següents: 

• Demolicions mínimes 
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• Es crea una gran quantitat de superfície nova d’explanada, el que suposa molt 
d’espai per a nous serveis. 

• El dic es construeix en un calat baix, el que suposa que el cost d’execució és 
menor a altres solucions en calats majors 

Per altra banda, aquests són els punts més dèbils de l’alternativa: 

• El fet d’ampliar de forma longitudinal, fa que la línia de costa natural disminueixi 
més que en altres solucions, amb el conseqüent impacte ambiental i, sobretot, 
visual. 

• Ja que es conserva la infraestructura existent, l’estètica es veu compromesa 
degut a la dificultat de dotar d’uniformitat a la solució 

En total es construiran 160 metres de nou dic, el qual mantindrà les característiques 
estètiques i geomètriques del dic actual. A més, amb la construcció del contradic de 
130 metres perpendicular a la costa, es crea una superfície total de 22592 metres 
quadrats d’explanada. Finalment, aquesta solució disposa d’un total de 492 
amarradors que es distribueixen segons la figura 5. 

 

 

Figura 5: Distribució d’amarradors totals per eslores i superfície d’amarradors per eslores 
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Figura 6: Planta de l’alternativa 1, situació actual ombrejada 

 

5.2	  ALTERNATIVA	  2	  
 

El tret distintiu d’aquesta alternativa és que s’opta per no destruir ni un metre de costa 
natural, amb la reducció d’impacte natural que això comporta. Per aconseguir ambdós 
objectius, el de portar a terme l’ampliació i el de no destruir costa natural, es fa créixer 
el port mar endins. Per això la proposta consisteix en l’allargament dels pantalans 
existents així com el del primer tram de dic. S’estudiaran en detall cada un dels 
indicadors però, a mode de resum, podem dir que els punts forts d’aquesta alternativa 
són els següents: 

• No es destrueix costa natural 
• Es conserva gran part del port existent: tots els pantalans, la petita dàrsena 

pesquera i part del dic principal 

Per altra banda, aquests són els punts més dèbils de l’alternativa: 

• Construcció del dic a major profunditat amb el conseqüent increment del cost. 
• Pantalans molt llargs que suposen grans caminades per als propietaris dels 

amarradors més llunyans 
• No es poden afegir nous serveis necessaris al port per falta d’espai 
• Enderrocament de la part longitudinal a la costa del dic actual, amb el cost que 

això suposa. 

En total es construiran 290 metres de nou dic, el qual mantindrà les característiques 
estètiques i geomètriques del dic actual. També s’haurà de construir un nou contradic, 
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el qual serà de 155 metres. Com s’ha comentat aquesta solució no crea nova 
explanada, per tant la superfície total d’aquesta serà de 11937 metres quadrats.  
Finalment aquesta solució disposa d’un total de 501 amarradors que es distribueixen 
segons la figura 7, en la que es pot observar que, degut a la geometria limitada per la 
situació actual, no s’aconsegueix una distribució òptima ni de l’espai ni del nombre 
d’amarradors. 

 

Figura 7: Distribució d’amarradors totals per eslores i superfície d’amarradors per eslores 
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Figura 8: Planta de l’alternativa 2, situació actual ombrejada 

 

5.3	  ALTERNATIVA	  3	  
 

El tret distintiu d’aquesta alternativa és que s’aconsegueixen major nombre 
d’amarradors però també ho és la gran quantitat d’enderrocs necessaris ja que s’opta 
per fer el port gairebé de nou. Bàsicament, la proposta consisteix en l’enderroc de la 
totalitat del dic principal així com en el de tota la dàrsena pesquera i la construcció 
d’un nou dic que ofereix més superfície al port. S’estudiaran en detall cada un dels 
indicadors però, a mode de resum, podem dir que els punts forts d’aquesta alternativa 
són els següents: 

• Es crea una gran quantitat de superfície nova d’explanada, el que suposa molt 
d’espai per a nous serveis. 

• S’aconsegueix major nombre d’amarradors que en altres solucions 

Per altra banda, aquests són els punts més dèbils de l’alternativa: 

• Gran quantitat d’enderrocs a realitzar, amb el conseqüent cost. 
• Major cost degut a que s’ha de construir gairebé tot novament, a més el dic 

està situat en un calat entremig del de la solució 1 i la solució 2. 
• La línia de costa natural disminueix més que en altres solucions, amb el 

conseqüent impacte ambiental i, sobretot, visual. 

En total es construiran 520 metres de nou dic. També s’haurà de construir un nou 
contradic, el qual serà de 139 metres. Com es pot comprovar, la longitud de dic a 
construir és molt major que en altres solucions. Es crea una petita nova explanada, 
que fa que la superfície total d’explanada d’aquesta solució sigui de 15931 metres 
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quadrats.  Finalment aquesta solució disposa d’un total de 566 amarradors que es 
distribueixen segons la figura 9. 

 

Figura 9: Distribució d’amarradors totals per eslores i superfície d’amarradors per eslores 

 

 

Figura 10: Planta de l’alternativa 3, situació actual ombrejada 
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5.4	  ALTERNATIVA	  4	  
 

S’ha estudiat la possibilitat d’ampliar el port sense fer cap enderroc, això seria possible 
ubicant un nou dic a l’est del port actual com es pot veure en les figures 11 i 12. 

 

Figura 11: Planta de l’alternativa 4, pantalans transversals a la costa 

 

Figura 12: Planta de l’alternativa 4, pantalans longitudinals a la costa 

 

S’ha descartat aquesta opció per comparació directa amb l’alternativa 1, que és amb la 
que guarda major similitud. Bàsicament es descarta ja que es poden aconseguir el 
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mateix nombre d’amarradors construint una distancia de dic significativament menor i 
a menor profunditat, això es veu millor de forma gràfica mitjançant la figura 13. 

 

 

Figura 13: Comparació de l’alternativa 4 amb l’alternativa 1 (ombrejada) 

 

6.	  ANÀLISI	  MULTICRITERI	  
 

6.1	  INTRODUCCIÓ	  
 

L’anàlisi multicriteri és un mètode de selecció d’alternatives que permet tenir en 
compte aspectes que, a priori, poden semblar intangibles o inquantificables com el 
benefici social, el respecte ambiental, etc. Tot això de manera objectiva, encara que 
sempre hi ha un cert grau de subjectivitat. Aquest mètode funciona molt bé per a 
comparar alternatives i és precisament per això que l’utilitzarem. 

 

6.2	  DEFINICIÓ	  DELS	  INDICADORS	  
 

Els indicadors definits es divideixen en quatre grans categories: els indicadors de 
caràcter econòmic, els de caràcter funcional, els ambientals i els estètics. Per a 
simplificar el procés, no s’ha escollit un nombre molt gran d’indicadors i s’ha intentat 
que siguin el més  senzills possible d’analitzar. En la taula 1 queden reflectits els 
indicadors definits amb els seus corresponents pesos. 
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INDICADORS	   PES	  

Econòmics	  (54%)	  
Cost	  de	  les	  obres	  (1)	   100	  
Capacitat	  del	  port	  (2)	   90	  
Duració	  de	  les	  obres	  (3)	   10	  

Funcionals	  (26%)	  
Nous	  serveis	  (4)	   40	  
Facilitat	  d'operació	  (5)	   35	  
Temps	  d'aturada	  del	  port	  (6)	   25	  

Estètics	  (8%)	   Estètica	  (7)	   30	  

Ambientals	  (12%)	  
Costa	  destruida	  (8)	   40	  
Demolicions	  (9)	   7	  
Dragats	  (10)	   5	  

 

Taula 1: Indicadors i pesos a utilitzar en l’anàlisi 

 

6.3	  VALORACIÓ	  
 

Ja que no estem davant un mètode de gran precisió es donaran puntuacions amb 
valors entre 0 i 1 amb intervals de 0.1 per a cada indicador i alternativa. En la taula 2 
es pot observar el procés detallat de selecció. 

Per a l’anàlisi del cost econòmic, per no entrar en grans detalls en cada una de les 
alternatives, s’ha donat la puntuació en funció dels metres de dic nous a construir i del 
seu calat. 
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	  	   	  	   Alternativa	  1	   Alternativa	  2	   Alternativa	  3	  

INDICADORS	   PES	   Puntuació	  
(0-‐1)	  

Valor	  
ponderat	  

Puntuació	  
(0-‐1)	  

Valor	  
ponderat	  

Puntuació	  
(0-‐1)	  

Valor	  
ponderat	  

1	   100	   1	   100	   0.7	   70	   0.5	   50	  
2	   90	   0.8	   72	   0.9	   81	   1	   90	  
3	   10	   1	   10	   0.9	   9	   0.7	   7	  
4	   40	   0.8	   32	   0	   0	   1	   40	  
5	   35	   1	   35	   0.3	   10.5	   1	   35	  
6	   25	   0.7	   17.5	   0.4	   10	   0.2	   5	  
7	   30	   0.5	   15	   0.2	   6	   1	   30	  
8	   40	   0.2	   8	   1	   40	   0.4	   16	  
9	   7	   0.9	   6.3	   0.7	   4.9	   0.1	   0.7	  
10	   5	   0.5	   2.5	   1	   5	   0.6	   3	  

	  	   	  	   TOTAL	  A1	   298.3	   TOTAL	  A2	   236.4	   TOTAL	  A3	   276.7	  
 

Taula 2: Anàlisi multicriteri 

 

L’alternativa 1 i l’alternativa 3 obtenen puntuacions significativament majors a les de 
l’alternativa 2 i, encara que estan molt pròximes, la solució 1 obté la major puntuació. 
En conclusió, i fent cas de l’anàlisi anterior, la solució adoptada serà la de l’alternativa 
1. 



ANNEX	  4:	  Estudi	  del	  medi	  

Ampliació	  del	  port	  esportiu	  de	  s’Estanyol	  

ANNEX	  4:	  Estudi	  del	  medi	   	  



ANNEX	  4:	  Estudi	  del	  medi	  
 

Ampliació	  del	  port	  esportiu	  de	  s’Estanyol	   2 

 

ÍNDEX	  
 

	  
	  
1. INTRODUCCIÓ ....................................................................................................... 3 

 

2. BATIMETRIA ........................................................................................................... 3 
 

3. GEOLOGIA .............................................................................................................. 4 
 

4. METEOROLOGIA .................................................................................................... 5 
4.1 Clima i temperatura ............................................................................................ 5 
4.2 Precipitacions ..................................................................................................... 5 
4.3 Vent .................................................................................................................... 5 

  



ANNEX	  4:	  Estudi	  del	  medi	  
 

Ampliació	  del	  port	  esportiu	  de	  s’Estanyol	   	   	  3 

 

1.	  INTRODUCCIÓ	  
 

En aquest annex es fa un estudi bàsic del medi que engloba: la batimetria, la geologia, 
i la meteorologia de la zona d’interès. 

La batimetria de la zona és un element clau per a dissenyar un port ja que permet 
calcular quines accions s’han de dur a terme per a mantenir els calats mínims 
necessaris i, d’altra banda, també condiciona al disseny estructural. També és 
important conèixer la naturalesa del terreny ja que aquesta condiciona la resposta 
davant les noves estructures. Per últim, el coneixement físic i climàtic de la localitat pot 
donar resposta també a temes urbanístics (disseny d’infraestructures) o a temes 
nàutic-esportius (realització de regates de vela). 

 

2.	  BATIMETRIA	  
 

En el disseny d’un port, una de les dades fonamentals és la batimetria ja que d’ella 
depenen variables tan importants com l’onatge, les zones que s’han de dragar i la 
tipologia d’obres d’abric i les seves dimensions.  

Per al disseny de l’ampliació del port disposem d’una batimetria molt detallada. Com 
podem apreciar en la figura 1, és una batimetria molt accidentada al no ser un terreny 
arenós sinó rocós. 

 

 

Figura 1: Batimetria detallada de la zona del projecte (corbes batimètriques cada 0.5m) 
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Com s’ha pogut comprovar, la batimetria és tan accidentada que es fa difícil 
interpretar-la. Per això i a mode de simplificació, s’han suavitzat les batimètriques de la 
figura anterior per tal de que la lectura sigui més confortable (veure figura 2) 

 

 

Figura 2: Batimetria simplificada de la zona del projecte (batimètriques suavitzades cada 1m) 

 

3.	  GEOLOGIA	  
 

L’estudi de geologia de la zona permet conèixer la naturalesa del terreny i així es pot 
predir quina serà la resposta davant les actuacions que es preveuen en aquest 
projecte. La zona de s’Estanyol de migjorn està formada per arenes eòliques del 
holocè (quaternari) tal com podem veure en el mapa a escala 1:50000 de la figura 3. 

El mapa pertany a la col·lecció del “instituto geológico y minero de España”. Al tenir 
una informació d’un mapa a escala tan gran, seria recomanable dur a terme uns 
sondejos per tal d’afinar més en l’anàlisi del terreny del projecte. 
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Figura 3: Retall del mapa geològic 1:50.000 de la zona de Llucmajor, amb la llegenda corresponent 

 

4.	  METEOROLOGIA	  
 

4.1	  Clima	  i	  temperatura	  
 

El clima de Mallorca és el clima típic mediterrani amb temperatures mitjanes 
temperades, que estan compreses entre els 16 i 18º C. Les màximes mitjanes en dies 
d’estiu estan al voltant de 29/30º C i les mínimes mitjanes en els dies més freds de 
l’hivern ronden els 5/9º C. Malgrat això, cada any es produeixen algunes situacions 
extremes en que les temperatures superen els 35º C a l’estiu i temperatures sota zero 
en algun dia de l’hivern. 

L’entorn físic de Mallorca és el mar, un mar càlid amb temperatures superficials que 
arriben als 26º C el mes d’agost i que no baixen dels 14º C a l’hivern. El mar regula la 
temperatura i fa que l’estacionalitat tèrmica no sigui tan pronunciada com en entorns 
continentals de les mateixes latituds. 

	  

4.2	  Precipitacions	  
 

El règim de precipitacions a Mallorca és clarament estacional, produint-se el 40% del 
total de precipitacions durant la tardor, entre els mesos de setembre i novembre. Les 
precipitacions mitjanes anuals són de 450 mm, però en la part sud de l’illa on es troba 
s’Estanyol de Migjorn, hi ha menys precipitacions essent la mitjana anual de 350 mm. 

Malgrat això, el règim de precipitacions es caracteritza per la seva irregularitat, variant 
considerablement d’any en any, fins a l’extrem d’arribar a provocar sequeres. La major 
part de les precipitacions es concentren en uns pocs dies, amb precipitacions intenses 
a la tardor i de poca intensitat la resta de l’any. 

 

4.3	  Vent	  
 

Generalment el vent és el resultat de les diferències de pressió atmosfèrica i té un 
paper important de la distribució de temperatures i de les precipitacions. Les brises 
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que es produeixen arran de costa (veure figura 4)  són vents locals, que es deuen a 
l’escalfament diferencial de dues superfícies, mar i terra, que alhora escalfen 
diferencialment dues masses d’aire (marinada o garbí i terral). 

El vent és un paràmetre important a l’hora de dissenyar un port ja que condiciona el 
disseny de la bocana i dels canals de navegació. Per descriure el vent cal indicar dues 
magnituds: direcció i velocitat. A Mallorca els vents de les diferents direccions prenen 
un nom diferent: Tramuntana (N), Gregal (NE), Llevant (E), Xaloc (SE). Migjorn (S), 
Llebeig/Garbí (SW), Ponent (W) i Mestral (NW). 

 

 
Figura 4: Mapa de Mallorca amb els embats o brises marítimes característiques de cada zona 

 

A continuació, en les figures 5,6,7,8 i 9 es mostren les roses de vents per estacions i la 
rosa global del punt WANA més pròxim al lloc del projecte. Aquestes roses estan 
elaborades amb dades des de l’any 1996 fins a l’actualitat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 5: Rosa d’hivern Figura 6: Rosa de primavera 
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Com a conclusions generals podrem extreure que a l’estiu els vents són poc intensos i 
de forma global els vents estan molt repartits en totes les direccions, llevat de migjorn i 
xaloc que són menys freqüents i més dèbils que la resta. 

Figura 7: Rosa d’estiu Figura 8: Rosa de tardor 

Figura 9: Rosa de vents globals i llegenda (vàlida per a les roses anteriors 
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1.	  INTRODUCCIÓ	  
 

En aquest annex s’estudiaran les tendències en les matriculacions d’embarcacions 
dels darrers anys a les Illes Balears. Les dades presentades són extretes del registre 
d’embarcacions de la Capitania Marítima de les Balears.  

Cal dir que no es disposa de dades d’embarcacions totals matriculades i això és degut, 
entre d’altres, a aquestes raons: 

• Existeixen encara embarcacions esportives en l’antiga llista 5ª, anteriors al R.D. 
1027/89 que creà l’actual sistema de llistes, que, per distints motius, no han 
sol·licitat el canvi de llista per adaptar-se al Real Decret esmentat. 

• Se suposa que moltes embarcacions es troben en mal estat o inclús ja han 
sigut desballestades sense la deguda comunicació al registre. 

 

2.	  MATRICULACIONS	  ANUALS	  
 

Les embarcacions esportives es classifiquen en dos tipus diferents: la llista 6ª i la llista 
7ª. Les primeres són aquelles embarcacions amb finalitat lúdica, mentre que les 
segones són les embarcacions destinades a l’esport, l’esbarjo o la pesca no 
professional i sense finalitat lúdica. 

Tot i la crisi econòmica, les matriculacions d’embarcacions d’esbarjo a les Illes Balears 
s’han continuat produint. Malgrat això, com es pot observar en la figura 1, el nombre 
total de matriculacions anuals en els últims anys ha descendit substancialment, però 
s’observa també una petita remuntada en les matriculacions d’embarcacions de la 
llista 6ª. Observant aquesta remuntada de les matriculacions de la llista 6ª, s’intueix 
que les inversions en negocis nàutics han seguit endavant malgrat la crisi. Per tant, 
podem concloure que el sector nàutic a les Balears és molt potent i cal seguir dotant 
d’infraestructures competents al territori, ja sigui construint-ne de noves o ampliant o 
reformant les existents. 
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Figura 1: Gràfic de les matriculacions anuals d’embarcacions d’esbarjo a Capitania de Palma 

 

A més, existeix un creixement accentuat en la demanda d’amarradors de grans 
eslores. Això produeix una nova tendència en la que les embarcacions de petita eslora 
s’haurien d’emmagatzemar fora de l’aigua i deixar l’ocupació de l’aigua a aquelles 
embarcacions la manipulació de les quals és més laboriosa i no és fàcil extreure-les de 
l’aigua. En el Pla de Ports de Catalunya ja queda palesa aquesta tendència 
recomanant una distribució d’amarradors com la de la taula 1. En l’últim interval 
d’eslores (E>20) es suposa un 60% d’eslores compreses entre 20 i 24 metres, un 25% 
entre 24 i 30 metres i el 15% restant d’eslores fins a 80 metres. 

ESLORA	   PERCENTATGE	  
E<6	   0	  
6≤E≤8	   26.4	  
8<E≤10	   22.5	  
10<E≤12	   21.3	  
12<E≤15	   20.2	  
15<E≤20	   6.4	  
E>20	   3.2	  
TOTAL	   100	  

 

Taula 1: Recomanació del pla de ports de la distribució d’eslores als amarradors per a l’any 2015 

 

3.	  AMARRADORS	  ACTUALS	  
 

Actualment, els amarradors que ofereix el port esport esportiu de s’Estanyol estan 
distribuïts segons la taula 2. Com es pot comprovar, no s’adeqüen molt bé a la 
distribució proposada per el pla de ports. 
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ESLORA	   NOMBRE	   PERCENTATGE	   %	  PLA	  PORTS	  
E<6	   29	   10.03	   0	  
6≤E≤8	   212	   73.36	   26.4	  
8<E≤10	   2	   0.69	   22.5	  
10<E≤12	   46	   15.92	   21.3	  
12<E≤15	   0	   0.00	   20.2	  
15<E≤20	   0	   0.00	   6.4	  
E>20	   0	   0.00	   3.2	  
TOTAL	   289	   100	   100	  

 

Taula 2: Distribució actual d’amarradors comparada amb el pla de ports 

 

4.	  PROPOSTA	  D’AMARRADORS	  
 

Després de l’ampliació, el port esportiu de s’Estanyol adaptarà la seva oferta 
d’amarradors als nous escenaris que es donen en l’actualitat, és a dir, oferirà major 
nombre d’amarradors per a grans eslores i un bon servei de marina seca per a les 
embarcacions d’eslores menors a 6 metres. 

La taula 3 mostra la distribució dels nous amarradors per eslores i els compara amb el 
pla de ports i amb la situació anterior. 

 

ESLORA	   NOMBRE	   PERCENTATGE	   %	  ACTUAL	   %	  PLA	  PORTS	  
E<6	   0	   0.00	   10.03	   0	  
6≤E≤8	   141	   28.60	   73.36	   26.4	  
8<E≤10	   148	   30.02	   0.69	   22.5	  
10<E≤12	   89	   18.05	   15.92	   21.3	  
12<E≤15	   68	   13.79	   0.00	   20.2	  
15<E≤20	   29	   5.88	   0.00	   6.4	  
E>20	   18	   3.65	   0.00	   3.2	  
TOTAL	   493	   100	   100	   100	  

 

Taula 3: Comparació d’amarradors actuals i després de l’ampliació amb el pla de ports 

 

Com es pot veure, amb l’ampliació s’ajusta molt millor la distribució d’amarradors amb 
les recomanacions del pla de Ports de Catalunya per a l’any 2015. 
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1.	  INTRODUCCIÓ	  
 

L’anàlisi del clima marítim és fonamental per al projecte ja que ha de determinar els 
paràmetres d’onatge necessaris per al disseny de les obres d’ampliació (alçada d’ona, 
període i direcció). Aquest anàlisi es basa en les ROM (recomendaciones para obras 
marítimas), en particular en la ROM 0.3-91 (Recomendación para oleaje y atlas del 
clima marítimo en el litoral español) que inclou una completa caracterització del clima 
marítim de tota la costa espanyola. 

Aquest annex recull els resultats tant de l’estudi del clima mig direccional com de 
l’estudi del clima extremal de l’onatge. El clima mig direccional permetrà realitzar 
l’estudi d’agitació interior del port i conèixer, per tant, l’operativitat disponible. Per la 
seva part, el clima extremal condicionarà el càlcul i el dimensionament de les obres de 
recer. 

 

2.	  FONTS	  DE	  DADES	  
 

Existeixen diferents fonts de dades marítimes sobre les quals realitzar l’anàlisi i 
aquestes es poden agrupar en tres categories: 

• Les dades instrumentals, que són captades per sensors situats en boies 
d’onatge. Les dades agafades d’aquests sensors són de gran qualitat. 

• Les dades visual, que provenen d’observacions realitzades per vaixells en ruta 
i son obtingudes de forma sistemàtica des dels anys 50. Aquestes dades 
poden ser esbiaixades, sense quedar ben representats els episodis més 
energètics. 

• Models numèrics de predicció d’onatge, que es basen en la reproducció de 
l’onatge a partir d’informació meteorològica.  

A les costes de la illa de Mallorca hi ha dues boies d’onatge: una a les costes de  
Capdepera i l’altre a l’est de l’illa de sa Dragonera (veure figura 1). 
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Figura 1: Boies de Capdepera (est) i de sa Dragonera (oest). Situació del projecte ressaltada 

 

Com es pot deduir, degut a la peculiaritat de les illes, les dades obtingudes en les 
boies estan fortament influenciades per la seva localització relativa a la costa. Per això, 
per a l’estudi del clima marítim mig del present projecte s’ha utilitzat el punt SIMAR-44 
més proper a la zona (SIMAR-44-2071034), situat al sud del port de s’Estanyol (veure 
figura 2 i taula 1). Les dades dels punts SIMAR-44 provenen de simulació per 
ordinador i s’obtenen a partir d’un modelat numèric d’alta resolució. Els camps 
d’onatge es generen amb el model espectral d’onatge WAM. S’utilitza una malla 
d’espaiament quadrada de 12.5 km de resolució. 

 

 

Figura 2: Punt SIMAR-44-2071034, utilitzat per a l'anàlisi 
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SITUACIÓ	   TIPUS	   COORDENADES	   CADÈNCIA	   PERÍODE	  
Sud	  de	  Mallorca	   SIMAR-‐44	   2.88º	  E	  39.25ºN	   Tres	  hores	   1958-‐2001	  

 

Taula 1: Característiques de les dades utilitzades per al clima mig 

	  
Per altra banda, per a l’estudi del clima extremal, ens hem de basar en dades 
empíriques preses per les boies d’onatge. En la taula 2 s’indiquen les característiques 
de les dues boies instal·lades a Mallorca. 

SITUACIÓ	   TIPUS	   MODEL	   COORDENADES	   FONDÀRIA	   PERÍODE	  
Sa	  Dragonera	  (Oest	  
de	  Mallorca)	  

Direccional	  
Oce-‐Met.	   WaveScan	  

3.49º	  E	  
39.65ºN	   135	  m	  

2006-‐
2013	  

Capdepera	  (Est	  de	  
Mallorca)	   Direccional	   Triaxys	  

2.10º	  E	  
39.56ºN	   48	  m	  

1989-‐
2013	  

 

Taula 2: Especificacions de les boies d’onatge de l’illa de Mallorca 

 

Malgrat la menor quantitat de dades de que disposem, per a l’estudi del clima extremal 
utilitzarem la boia de Sa Dragonera per dos motius principalment: 

• La poca profunditat de la boia de Capdepera pot alterar els valors màxims 
d’alçada d’ona, que són els que interessen. 

• Per la situació de la boia de Capdepera, l’onatge de la direcció SW pot no 
quedar enregistrat de forma idònia i, com veurem en l’estudi del clima mig, és 
una direcció de gran importància. 

  

3.	  CLIMA	  MIG	  
 

3.1	  INTRODUCCIÓ	  
 

El règim mig es pot definir com el conjunt d’estats d’onatge que poden ocórrer en 
condicions normals. Així doncs, el règim mitjà està directament relacionat amb 
l’operativitat diària del port. Permet saber, de mitjana, quant de temps en un any la 
bocana o algun moll pot estar inoperatiu. 

 

3.2	  CLIMA	  MIG	  ESCALAR	  
 

En el règim mig escalar s’estudia la funció de distribució estadística que defineix la 
probabilitat d’excedència d’un determinat valor de la variable de l’alçada d’ona 
significant. Les funcions de distribució normalment utilitzades són la Lognormal, 
l’Exponencial i la Weibull. En el present estudi, la funció escollida per a la descripció 
del clima mig és la funció Weibull. 



ANNEX	  6:	  Clima	  marítim	  
 

Ampliació	  del	  port	  esportiu	  de	  s’Estanyol	   6 

𝐹 𝑥 = 1− 𝑒
! !!!

!
!

 

El paràmetre A és el d’escala, el qual ha de ser positiu; el paràmetre B és el de posició 
i el seu valor ha de ser menor al dels altres paràmetres; finalment, C és el paràmetre 
de forma, que sol estar comprès entre 0.5 i 3.5. Hi ha diferents mètodes per a obtenir 
aquests paràmetres: 

• Mètode dels moments mostrals: s’igualen els valors teòrics i empírics de 
diferents moments mostrals (mitjana, variança, etc.) 

• Mètode de la màxima versemblança: es maximitza la funció de màxima 
versemblança. 

• Mètode gràfic amb ajust per mínims quadrats. 

El mètode utilitzat és el de mínims quadrats ja que els altres dos no donen tanta 
importància als valors alts, que són d’especial interès en aquest cas. Les dades 
utilitzades són les alçades significants, de la corba d’estats de mar, i la probabilitat 
empírica de no excedència, la qual es troba mitjançant la següent expressió: 

𝑃 𝐻 ≤ 𝐻 =
𝑡!

𝑇!"!#$
 

On tH és el temps de no excedència d’un cer valor H i Ttotal  el temps total de registre. 

En la figura 3 es mostra a linealització de la funció Weibull trobada per l’ajust de 
mínims quadrats, que correspon a la següent funció: 

𝐹 𝐻! = 1− 𝑒
! !!!!.!"

!.!"
!.!"
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Figura 3: Clima mig escalar (punt SIMAR-44-2071034) 

 

3.3	  CLIMA	  MIG	  DIRECCIONAL	  
 

La informació direccional permet estimar l’operabilitat del port de forma més acurada, 
ja que, en aquest cas, coneixem les direccions predominants de l’onatge. Es 
consideren 16 sectors de l’onatge, cadascun amb una amplada de 22.5º. 

Una manera molt habitual de representar l’onatge existent tenint en compte la seva 
direccionalitat és mitjançant les roses d’onatge. En una rosa d’onatge l’ample de cada 
element indica l’alçada d’ona, mentre que la seva longitud, la freqüència amb la que 
apareix. Tenen l’avantatge de tenir un alt grau de síntesi. En la figura 4 es pot observar 
la rosa d’onatge corresponent als estats de mar del període comprès entre els anys 
1958 i el 2001 del punt SIMAR-44-2071034. 
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Figura 4: Rosa d’onatge del punt SIMAR-44-2071034 (dades del període 1958-2001) 

 

Sense cap dubte, la direcció SW és la predominant, tant en freqüència com en altura 
de les ones. De la rosa anterior, s’observa clarament la influència de la posició del 
punt SIMAR respecte de la costa, ja que les onades procedents del ventall de 
direccions del nord (situació de la costa) són poc freqüents i de baixa altura. Per altra 
banda, la baixa freqüència de les onades de les direccions SSW-SE és probablement 
deguda a les interaccions de l’onatge amb l’illa de Cabrera, situada en aquesta posició 
(veure figura 2). 
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4.	  CLIMA	  EXTREMAL	  
 

4.1	  INTRODUCCIÓ	  
 

L’estudi del clima extremal té com a principal objectiu descriure el comportament dels 
episodis de tempestes d’una forma estadística. Això serveix per a definir les accions 
de disseny que haurà de suportar l’estructura. Aquestes accions de disseny dependran 
de la vida útil de l’obra en qüestió així com del nivell de risc que estem disposats a 
assumir, òbviament com major és la importància del port major serà l’actitud 
conservadora assumint un risc menor. Segons el tipus de port, la ROM 2.0-90 defineix 
els paràmetres de vida útil i nivell de risc. D’altra banda, el clima extremal també 
serveix per a estudiar les accions màximes que pot patir l’estructura en fase de 
construcció. 

4.2	  CLIMA	  EXTREMAL	  ESCALAR	  
 

En el següent estudi, denominarem temporal a aquella situació durant la qual l’altura 
d’onatge supera un cert valor llindar. Se suposa, a més, que el temps mínim que 
transcorre entre l’aparició de dos temporals independents és de 5 dies. 

Un temporal queda representat per el pic o valor màxim d’altura d’ona assolit per 
l’onatge durant un període de 5 dies. 

 

Figura 5: Selecció de temporals mitjançant el mètode POT 

 

El mètode de selecció de temporals descrit es coneix amb el nom de POT (Peaks over 
the threshold). La figura 5 il·lustra com es realitza la selecció dels valors d’alçada que 
representen el comportament extremal d’una sèrie. 

En la figura 6, es mostra la caracterització del règim extremal d’onatge de la boia de 
Sa Dragonera. Aquí, com en règim mig, s’ha utilitzat la funció de distribució Weibull. El 
que es mostra en aquesta figura és un informe dut a terme per Puertos del Estado i, 
com es por apreciar, ha considerat una altura llindar de 3 metres en el mètode POT.  

1. Conceptos y Fórmulas Útiles

1.1. Régimen Extremal

La seguridad y la operatividad de una instalación en la costa puede estar con-
dicionada por la acción del oleaje en situación de temporal. Es decir, en situaciones
donde la altura del oleaje alcanza una intensidad poco frecuente.

Con el fin de acotar el riesgo que corre una instalación, debido a la acción del
oleaje, es necesario tener una estimación de la frecuencia o probabililidad con la que
se presentan temporales que superen una cierta Altura Significante de ola.

Un régimen extremal de oleaje, es precisamente, un modelo estad́ıstico que des-
cribe la probabilidad con la que se puede presentar un temporal de una cierta altura
de riesgo.

1.2. Temporal. Picos sobre un Umbral

En este informe se denomina temporal a aquella situación durante la cual la
altura del oleaje supera un cierto umbral. Se supone, además, que el tiempo mı́nimo
que transcurre entre la aparición de dos temporales independientes es de 5 d́ıas.

Un temporal queda representado por el pico o valor máximo de altura alcanzado
por el oleaje durante un periodo de 5 d́ıas.

El método de selección de temporales descrito se conoce como POT (Peak Over
Threshold). La figura superior ilustra como se realiza la selección de los valores de
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Figura 6: Règim extremal d’onatge de la boia de Sa Dragonera 

 

Per posar xifres a l’estudi que es mostra a la figura anterior, s’ha realitzat la taula 3 
que mostra la probabilitat d’excedència anual de diferents valors d’altura d’ona 
significant així com el període de retorn associat. 

3. Resultados: Boya de Dragonera ( 2820 )

 REGIMEN EXTREMAL ESCALAR DE OLEAJE                   

 LUGAR :    
 PARÁMETRO :   SERIE ANALIZADA : 
 PROFUNDIDAD : 

 Dragonera            
 Altura Significante        Ene. 2007 - May. 2012     
  135.0 

 0.99999

 0.99990

 0.99900

 0.99000

 0.90000

 0.80000
 0.70000
 0.60000
 0.50000
 0.40000
 0.30000

 0.20000

 0.10000

 0.05000

 0.02500

 0.01000

 0.00500

 0.00250

 0.00100

  3.00

  4.00

  5.00

  6.00

  7.00

  8.00

  9.00

 10.00

 Probabilidad de Excedencia Anual

 H
s  

  (
m

)  

90%

90%

 20  50 22
5

47
5 Periodo de Retorno ( Años) 

P. de Retorno ( Años)   20.00   50.00  225.00  475.00 
Estima Central de Hs    (m)      6.78    7.17    7.78    8.06 
Banda Sup. 90% Hs        7.76    8.39    9.38    9.86 
Valor Esperado de Tp    (s)      9.95   10.15   10.44   10.57 
Prob. de Exc. en  20 Años    0.64    0.33    0.09    0.04 
Prob. de Exc. en  50 Años    0.92    0.64    0.20    0.10 

 Parametros del Ajuste POT de Altura Significante      

 Umbral de Excedencia     3.00 (m)   
 Num. Min. de Dias Entre Picos    5.00  
 Num. Med. Anual de Picos (Lambda)   14.24  

 Parametros de la  Alfa =  2.77  
 Distribucion Weibull  Beta =  1.38  
 de Excedencias   Gamma =  1.62  

Relacion entre Altura Significante  (m)   y Periodo de Pico      (s)  

  0.35  
 Tp   =    5.12 Hs      
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Hs	   P(Hs)	   TR	  
3	   1.0000	   1.00	  

3.2	   1.0000	   1.00	  
3.4	   1.0000	   1.00	  
3.6	   0.9999	   1.00	  
3.8	   0.9995	   1.00	  
4	   0.9980	   1.00	  

4.2	   0.9928	   1.01	  
4.4	   0.9786	   1.02	  
4.6	   0.9468	   1.06	  
4.8	   0.8889	   1.12	  
5	   0.8014	   1.25	  

5.2	   0.6890	   1.45	  
5.4	   0.5639	   1.77	  
5.6	   0.4400	   2.27	  
5.8	   0.3288	   3.04	  
6	   0.2366	   4.23	  

6.2	   0.1647	   6.07	  
6.4	   0.1115	   8.97	  
6.6	   0.0737	   13.57	  
6.8	   0.0477	   20.98	  
7	   0.0303	   33.04	  

7.2	   0.0189	   52.94	  
7.4	   0.0116	   86.14	  
7.6	   0.0070	   142.25	  
7.8	   0.0042	   238.21	  
8	   0.0025	   404.32	  

8.2	   0.0014	   695.28	  
8.4	   0.0008	   1210.98	  
8.6	   0.0005	   2135.67	  
8.8	   0.0003	   3813.00	  
9	   0.0001	   6890.47	  

 

Taula 3: Probabilitat d’excedència anual i període de retorn associat a l’altura d’ona significant 

 

4.3	  CLIMA	  EXTREMAL	  DIRECCIONAL	  
 

A falta de dades del règim extremal en les diferents direccions assumirem, estant del 
costat de la seguretat, que l’onatge escalar estudiat prové de la direcció més 
desfavorable. 
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5.	  CLIMA	  EXTREMAL	  DE	  DISSENY	  
 

5.1	  INTRODUCCIÓ	  
 

L’estudi del clima marítim extremal proporciona l’onatge representatiu en condicions 
de temporal i en funció d’un període de retorn. Aquest comportament de l’onatge 
serveix per a decidir l’onatge de disseny per a dimensionar obres exteriors d’abric en 
aigües fondes que, posteriorment, es propagarà. Aquest onatge de càlcul (o de 
disseny) va associat a un període de retorn que depèn de la vida útil de l’estructura i 
de la quantitat de risc que estem disposats a assumir. 

Així, cal calcular el període de retorn associat al port esportiu de s’Estanyol que 
donarà lloc a una alçada d’ona de disseny. El període de retorn es defineix com el 
temps mitjà entre successos que superen un determinat valor d’alçada d’ona. 

 

5.2	  CÀLCUL	  DEL	  PERIODE	  DE	  RETORN	  
 

El nivell de risc (E) i la vida útil del projecte (L) són els dos paràmetres necessaris per 
a l’obtenció del període de retorn segons la ROM 0.2-90. La relació entre aquestes 
variables, al ser E major que un any i a l’estar dintre del model II (POT), és la següent: 

𝐸 = 1− 𝑒! !
!  

I aïllant el període de retorn: 

𝑇 =
−𝐿

ln 1− 𝐸  

Així doncs, coneixent la vida útil del projecte i el nivell de risc admissible s’obté 
fàcilment el període de retorn, que donarà lloc a una alçada d’ona de càlcul. 

Per tal de conèixer el risc admissible utilitzarem la taula de risc d’inici d’avaries de la 
ROM 0.2-90 (veure figura 7), ja que, com s’ha vist en l’annex 3, la tipologia estructural 
serà de dic en talús. 

 

Figura 7: Taula per a l’obtenció del nivell de risc d’inici d’avaries (ROM 0.2-90) 
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Al tractar-se el projecte d’un port esportiu menor, considerarem que la repercussió 
econòmica en cas d’inutilització de l’obra serà baixa i que la possibilitat de pèrdua de 
vides humanes és reduïda. Per això, tenint en compte la taula anterior, el nivell de risc 
(E) associat a aquesta obra és de 0.50. 

Per altra banda, segons la taula de vides útils mínimes per a obres o instal·lacions de 
caràcter definitiu (veure figura 8), també de la ROM 0.2-90, la vida útil assignada al 
present projecte és de 25 anys. Això és degut a que es tracta d’una obra en un port 
menor esportiu i és una infraestructura de caràcter general. 

 

Figura 8: Taula per a l’obtenció de la vida útil (ROM 0.2-90) 
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Finalment, un cop coneixem la vida útil i el nivell de risc, el període de retorn és: 

𝑇 =
−𝐿

ln 1− 𝐸 =
−25

ln 1− 0.5 = 36.07  𝑎𝑛𝑦𝑠 

 

5.3	  CÀLCUL	  DE	  L’ONATGE	  DE	  DISSENY	  
 

Com s’ha vist en l’estudi del règim extremal, la relació entre el període pic i l’altura 
d’ona significant és la següent: 

𝑇! = 5.12 · 𝐻!!.!" 

Per altra banda, segons la ROM 0.3-91, el quocient entre el període pic i el període 
mitjà per a la zona de Palma de Mallorca és: 

𝑇!
𝑇
= 1.12 

L’alçada significant (HS) és calcula a partir del període de retorn. De la funció de 
distribució Weibull s’obté la següent relació aproximada (vàlida a partir de períodes de 
retorn superiors a 10 anys): 

𝐻!,! = 𝛽 · − ln
1
𝜆𝑇!

!
!
+ 𝛼 

On α, β, i γ són els paràmetres de la distribució Weibull i λ és el nombre mitjà anual de 
successos de temporal. Així, aplicant les dades obtingudes en el l’anàlisi del clima 
extremal, obtenim: 

𝐻!,!".!" = 1.38 · − ln
1

14.24 · 36.07

!
!.!"

+ 2.77 = 7.04  𝑚 

  𝑇! = 5.12 · 7.04!.!" = 10.14  𝑠 

𝑇 =
𝑇!
1.12 = 9.05  𝑠 

Per tant, les característiques d’altura significant, període mitjà i període pic anteriors, 
són les que descriuen l’onatge de disseny per al càlcul de les estructures dels dics. 

 

6.	  PROPAGACIÓ	  DE	  L’ONATGE	  
 

6.1	  INTRODUCCIÓ	  
 

L’onatge de disseny calculat anteriorment, s’ha obtingut a partir de dades de la boia de 
Sa Dragonera, situada a una profunditat de 135 metres. D’aquesta manera, les dades 
d’onatge de disseny extretes estan caracteritzades per aquesta fondària. Per això, 
amb la finalitat de conèixer les característiques d’aquest onatge de disseny en la 
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situació del port, cal propagar l’onatge. La propagació de l’onatge no només es du a 
terme per a clima extremal, sinó que també es realitza per a estudi d’agitació i 
d’operativitat del port, per als quals s’utilitza el clima mig. 

En general, els fenòmens principals que intervenen en el procés de propagació 
d’onatge són la dispersió, la refracció, la difracció, la reflexió i la ruptura. A continuació, 
s’inclou una breu definició de cada un: 

• La dispersió és la descomposició d’un mateix onatge (tipus sea o mar de vent) 
en aigües fondes en diferents direccions i freqüències. L’onatge resultant 
d’aquest fenomen és el swell o mar de fons. 

• La refracció és el fenomen pel qual l’onatge tendeix a posar-se de forma 
perpendicular a les línies batimètriques. La raó és el canvi de calat al llarg de la 
cresta de l’ona que provoca una velocitat de fase diferent, que provoca aquest 
canvi de direcció. 

• La difracció és el fenomen de curvatura dels rajos de direcció de l’onatge 
davant la presència d’un obstacle. Això és degut al canvi substancial de 
condicions d’onatge entre l’onatge incident i la zona arrecerada per l’obstacle. 

• La reflexió provoca una superposició d’onatges en dues direccions (onatge 
incident i onatge reflexat). El percentatge d’energia reflexada dependrà del 
talús de l’estructura. Com més vertical és el talús, més energia és reflexarà. 

• La ruptura de l’onatge es produeix quan el calat és prou petit com per trencar 
l’alçada d’ona. De fet, quan el calat disminueix en aigües poc fondes, les ones 
tendeixen a tornar-se més asimètriques i més peraltades fins que es produeix 
la ruptura. L’alçada d’ona en ruptura és proporcional al calat, canviant la 
constant de proporcionalitat per a ambients diferents 𝐻 ℎ = 𝛾 . 

 

6.2	  TEORIA	  LINEAL	  	  
 

El clima marítim es completa propagant l’onatge de càlcul obtingut en aigües 
profundes fins al port s’Estanyol. S’utilitza la teoria lineal i es considera que l’onatge 
incident és principalment de tipus Sea, el més comú a la zona (prop del 70 % segons 
la ROM 0.3-91), i que els períodes romanen constants. 

La teoria lineal considera la següent relació entre l’alçada d’ona en aigües profundes 
(𝐻!,!!) i la propagada a la zona en qüestió (𝐻!): 

𝐻! = 𝐾! · 𝐾! · 𝐻!,!! 

on 𝐾! és el coeficient de refracció i 𝐾!, el coeficient de Shoaling.  

El coeficient de refracció inclou els efectes produïts de canvi de direcció de l’onatge, 
tendint aquest a posar-se paral·lel a les batimètriques. Es calcula a partir de la relació 
entre la direcció de l’onatge en aigües fondes en relació a les batimètriques (𝛼!) i el 
mateix paràmetre en aigües somes (𝛼): 

𝐾! =
cos𝛼!
cos𝛼  

Considerant que les línies batimètriques són aproximadament paral·leles entre sí i 
amb la línia de costa, l’angle 𝛼! es calcula directament com l’angle entre la direcció 
dels diferents onatges del clima marítim i la línia de costa. Per trobar l’angle en aigües 
somes, s’utilitza la llei d’Snell, que es vàlida per a costes longitudinalment uniformes i 
estableix la següent relació: 
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𝐶!
𝐶 =

sin𝛼!
sin𝛼  

on 𝐶!  és la velocitat de les ones en aigües profundes i 𝐶 , en aigües somes o 
intermèdies. Les expressions per a calcular aquestes velocitats s’expressen a 
continuació 

§ Aigües profundes: 𝐶! =
!"!
!!

 

§ Aigües intermèdies: 𝐶 = !
!
tanh 𝑘ℎ  

§ Aigües somes: 𝐶 = 𝑔ℎ  

On ℎ és el calat, 𝑇! és el període mitjà de l’onatge,  𝑘 = !!
!!

  i 𝐿! és la longitud d’ona 
que es pot calcular com: 

§ Aigües profundes: 𝐿!,! = !"!!

!!
 

§ Aigües intermèdies: 𝐿! = !"!!

!!
tanh 𝑘ℎ  

§ Aigües somes: 𝐿! = 𝑔ℎ𝑇!!  

D’altra banda, el coeficient de Shoaling incorpora els canvis de l’alçada d’ona deguts al 
canvi de calat. Es pot calcular a partir de la següent expressió: 

𝐾! =
𝐶𝑔!
𝐶𝑔  

on 𝐶𝑔! i 𝐶𝑔 són les velocitats de l’energia de les ones en aigües fondes i aigües somes 
respectivament. Aquesta velocitat té una relació simple amb la velocitat d’ona: 

§ Aigües profundes: 𝐶𝑔! =
!!
!

 

§ Aigües intermèdies: 𝐶𝑔 = 1 + !!!
!"#$ !!!

· 𝐶 

§ Aigües somes: 𝐶𝑔 = 𝐶 

Finalment, s’ha de comprovar que l’alçada 𝐻! propagada és compatible amb el calat, 
tenint en compte les condicions de trencament. De fet, l’alçada de càlcul a peu de dic 
és: 

𝐻!  !"# = 𝑚𝑖𝑛 𝐻!,𝐻!  

on 𝐻! és l’alçada de trencament. El criteri de ruptura utilitzat és el següent: 

𝛾 = 𝐻! ℎ, 
On 𝛾 s’ha extret mitjançant el mètode que proposa l’Eurotop Wave Overtopping of Sea 
Defences and Related Structures: Assessment Manual (veure figura 9) 
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Figura 9: Gràfics per al càlcul del coeficient γ , suposant un pendent uniforme del fons al peu 

d’estructura (Eurotop). 

 

Així, utilitzant el mètode anterior, resulta un coeficient 𝛾 = 0.82. 

 

6.3	  RESULTATS	  DE	  LA	  PROPAGACIÓ	  DE	  L’ONATGE	  DE	  DISSENY	  
 

En primer lloc, com s’ha comentat en l’apartat de clima extremal direccional, 
considerem la direcció d’onatge més desfavorable, estant del costat de la seguretat. 
Això es tradueix en un coeficient de refracció igual a la unitat o, el que és el mateix, 
ones perpendiculars a la costa. 

Per altra banda, cal comprovar si l’origen de les dades (Boia de Sa Dragonera) es 
troba en aigües profundes o intermèdies. Aquest coneixement, ens permetrà saber 
quines equacions ens cal utilitzar. Es considera situació d’aigües fondes quan: 

ℎ > 𝐿!
2 

24

occurs at the right hand side of the graphs and severe breaking on the left-hand side. If
h/Lop is larger than the maximum value in the graph this means that there is no or only
limited wave breaking and one can then assume no wave breaking (deep-water wave height
= shallow-water wave height).

3. Determine the slope of the foreshore (m = tan �). Curves are given for range m = 0.075 to
0.01 (1:13 to 1:100). For gentler slopes the 1:100 slope should be used.

4. Enter the two selected graphs with calculated h/Lop and read the breaker index Hm0/h
from the curve of the calculated foreshore slope.

5. Interpolate linearly between the two values of Hm0/h to find Hm0/h for the correct wave
steepness.

Fig. 2.4: Depth-limited significant wave heights for uniform foreshore slopes
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Si suposem que la posició de la boia és en aigües fondes: 

𝐿! =
𝑔𝑇!!

2𝜋 = 127.88  𝑚 

ℎ = 135  𝑚 > 𝐿!
2 = 63.94  𝑚 

Per tant, la suposició és certa, la boia està situada en aigües profundes. 

La figura 10 i la taula 4, mostren la propagació d’onatge realitzada, des de la boia fins 
a una profunditat d’un metre. A més, s’ha representat en la gràfica l’alçada de ruptura 
teòrica per a cada profunditat, d’acord amb el criteri de ruptura esmenat anteriorment. 
La intersecció d’ambdues corbes assenyala la fondària de trencament de l’onatge 
donat pel període de retorn 36.07 anys, aquesta fondària és lleugerament major a 6 
metres. L’ampliació del dic principal del port es situa a en un calat mitjà de 4 metres i 
màxim de 4.6 metres, per tant, segons la propagació d’onatge, l’ona arribarà trencada. 

 

Figura 10: Propagació d’onatge 
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profunditat	   L	   h/L	   C	   Cg	   Ks	   Hprop	   Hb	  
135	   127.88	   1.06	   14.13	   7.06	   1.00	   7.04	   110.70	  
60	   127.20	   0.47	   14.05	   14.50	   0.70	   4.91	   49.20	  
30	   117.80	   0.25	   13.02	   16.42	   0.66	   4.62	   24.60	  
15	   96.30	   0.16	   10.64	   16.64	   0.65	   4.59	   12.30	  
10	   82.30	   0.12	   9.09	   15.42	   0.68	   4.77	   8.20	  
8	   74.90	   0.11	   8.28	   14.51	   0.70	   4.91	   6.56	  
6	   66.00	   0.09	   7.29	   13.21	   0.73	   5.15	   4.92	  

4.6	   58.50	   0.08	   6.46	   11.98	   0.77	   5.41	   3.77	  
4	   54.80	   0.07	   6.06	   11.34	   0.79	   5.56	   3.28	  
2	   40.09	   0.05	   4.43	   4.43	   1.26	   8.89	   1.64	  
1	   28.35	   0.04	   3.13	   3.13	   1.50	   10.57	   0.82	  

 

Taula 4: Propagació d’onatge. Els diferents colors distingeixen entre aigües profundes, 
intermèdies i somes. 

 

En conclusió, segons el període de retorn utilitzat, la màxima alçada d’ona que pot 
arribar al peu del dic és de 3.77 metres, ja que és la màxima profunditat en tota la línia 
del dic, tenint en compte el criteri de trencament (𝛾 = 0.82). Notis que, degut a que 
l’ona arriba trencada, augmentant el període de retorn, l’alçada de l’ona propagada a 
peu de dic no varia. Aquest fet fa que treballem del costat de la seguretat.  
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1.	  INTRODUCCIÓ	  
 

Els ports, que comporten beneficis socials i econòmics en el seu entorn, poden afectar 
el transport de sediments i processos de progradació o retrocés de la línia de costa 
d’una manera important.  

Els canvis en la dinàmica litoral induïts per aquestes estructures, degut a l’alteració de 
les condicions de l’onatge existents, poden ser més o menys notables segons el tipus 
de port i de les condicions i morfologia originals del litoral. 

Per tant, partint de la base que els ports alteren el camp d’onatge i els corrents marins 
locals, cal controlar que els canvis originats no suposin un impacte negatiu sobre la 
dinàmica litoral i el medi ambient en general. 

 

1.1.	  IMPACTES	  PRINCIPALS	  D’UN	  PORT	  
 

Les principals afectacions que un port provoca sobre la dinàmica litoral són les 
següents: 

• Retenció total o parcial del transport longitudinal de sediments i afectació als 
trams de costa adjacents.  

• Basculament de platges. Es produeix degut a l’acumulació de sediments en les 
zones més protegides de l’onatge.  

• Variació en els corrents marins, afectant la qualitat de l’aigua i el funcionament 
de possibles emissaris existents. 

• Formació de barres de sorra en front del dic de recer i la bocana del port, 
podent suposar un perill per a la navegació. 

Així doncs, s’ha de verificar la no afectació sobre el transport de sediments o bé, en 
cas que aquesta no sigui negligible, cal dur a terme un projecte de compensació en 
una platja propera a la zona de projecte, tal i com marca la Llei de Costes. 

 

2.	  SITUACIÓ	  A	  LES	  ILLES	  BALEARS	  
 

A les Illes Balears i, en concret, a l’illa de Mallorca, degut a la morfologia de les seves 
platges, la dinàmica litoral no juga un paper principal en l’evolució de les platges.  

La immensa majoria de les platges de Mallorca són cales formades en 
desembocadures d’antics torrents (veure figures 1 i 2). Degut a això, normalment es 
troben encastades entre sortints rocosos que impedeixen el transport longitudinal de 
sediments, que és el principal responsable del fenòmens d’evolució no estacional de 
platges. Per altra banda, sí que es produeix transport transversal de sediments, que és 
el responsable dels canvis estacionals i cíclics de la posició de la línia de costa. 
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Figura 1: Platja Cala Petita 

 

Figura 2: Platja Cala Romàntica 

 

3.	  SITUACIÓ	  LOCAL	  
 

El port esportiu de s’Estanyol està situat a una costa rocosa (veure figura 3) i, en 
conseqüència, no s’esperen afectacions a la dinàmica litoral.  
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Figura 3: Situació del port esportiu de s’Estanyol 

 

La platja més propera a la qual podria afectar la present ampliació és la platja de sa 
Ràpita (veure figura 4) la qual es troba encastada en el port de sa Ràpita negant, 
d’aquesta forma, la possible afectació a aquesta platja.  

 

Figura 4: Situació de la platja més propera (Sa Ràpita) 
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1.	  INTRODUCCIÓ	  
 

Un cop obtingut l’onatge de disseny en l’annex 6 mitjançant la propagació de l’onatge 
d’un cert període de retorn des de la boia de Sa Dragonera fins a la situació del dic, 
estam en disposició de realitzar el dimensionament del d’aquest.  

Aquest dimensionament es fa mitjançant la verificació estructural i també funcional, 
controlant quina ha de ser la cota de coronació per permetre un cabal 
d’ultrapassament adequat a les condicions d’ús. La recomanació utilitzada és la ROM 
0.2-90, que empra una formulació determinista. 

Tal i com s’explica en l’annex 3, no s’ha contemplat l’opció de dic vertical al ser poc 
adient funcionalment i inviable econòmicament en calats tan petits com el de la 
situació del present projecte. Així doncs, es procedirà al dimensionament del dic en 
talús. 

Els dics en talús permeten la ruptura de l’onatge incident mitjançant la 
desestabilització del moviment orbital circulatori. Això s’aconsegueix disposant un talús 
inclinat degudament protegit, capaç de suportar les accions incidents i un determinat 
ultrapassament màxim. La figura 1 mostra els elements principals d’un dic en talús, 
que seran calculats en aquest annex.  

  
Figura 1: Esquema dels elements principals d’un dic en talús 

  

Dique con núcleo coronado a la cota 
+6 m, ancho de 20 m y talud 2:1 a una 
profundidad de 6 m representa una 
sección de 400 m2 y unas 750 t de 
material todo-uno 

 

Para camiones de 20 t a un ritmo de 
vertido de 40 camiones/hora la 
velocidad de avance es de 1 m/h. 

 

Trabajando 12 horas/día a un 
rendimiento del 80% representa unos 
1000 m en 3 meses. De núcleo!!!. 

AVANCES 
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2.	  DIMENSIONAMENT	  

2.1	  MANTELL	  PRINCIPAL	  

2.1.1	  TRONC	  
 

La ROM 0.2-90 proposa un disseny determinista i, per tant, l'aplicació de la formulació 
directament. S'usa la formulació de Van der Meer que, a diferencia de la de Hudson, 
inclou el paràmetre de nivell d'avaries, permetent un cert equilibri dinàmic, i el període 
de l'onatge i, per tant, inclou la forma de trencament d'aquest. La  formula de Van der 
Meer per a dics de blocs de formigó és la següent: 

𝐻!
∆𝐷!!"

= 6.7 ·
𝑁!"!.!

𝑁!.! + 1 · 𝑆!,!!!.!  

On: 

• ∆= !!"!#!$%
!!

− 1 

• 𝐻! és l’alçada d’ona significant de càlcul a peu d’estructura 

• 𝐷𝑛!" =
!
!

! !
 és el costat del cub  

• 𝑁!" és el nombre d’unitats desplaçades (nivell d’avaria) 
• 𝑁 és el nombre d’ones que impacten sobre l’estructura 
• 𝑆! = !!

!!,!
 és el peralt mig  

De l’annex 6 es recupera la taula 1, en la que es mostra l’onatge de càlcul a peu 
d’estructura i el peralt mig fictici. 

Paràmetre	   Valor	  
TR	  (anys)	   36.07	  
HS	  (m)	   3.77	  
Tm	  (s)	   9.05	  
S0,m	  (-‐)	   2.95E-‐2	  

 

Taula 1: Onatge de càlcul a peu d’estructura (ROM 0.2-90) 

Aquesta formulació deriva de considerar una permeabilitat de 0.4, que és típica per a 
ports esportius sense impermeabilització de nucli, i un talús de 2:3. A més, s’ha 
considerat un total de 7500 ones incidents i una densitat dels cubs de formigó en 
massa de 2400 kg/m3 per als elements d’escullera del mantell principal. 

Així, amb totes les dades anteriors, es procedeix al càlcul del pes dels elements del 
mantell per a l’onatge de càlcul donat i per a diferents nivells d’avaria. La taula 2, 
mostra les dimensions obtingudes per al dic principal i per a cada nivell d’avaria. 
Òbviament, com més permissius som amb el nivell d’avaria menor és el pes necessari 
i viceversa.  
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Nod	   Dn50	   W	  (T)	  
0.00	   1.98	   18.60	  
0.05	   1.74	   12.59	  
0.10	   1.67	   11.22	  
0.20	   1.59	   9.71	  
0.25	   1.56	   9.20	  

 

Taula 2: Pes de l’element del mantell del dic principal en funció del nivell d’avaria 

 

S’ha dimensionat per a Nod=0.25, que és l’estat d’inici d’avaria. Així doncs, el pes 
mínim dels elements del mantell principal ha de ser de 9.20 tones. 

Per altra banda, la taula 3 mostra les dimensions obtingudes  per al contradic i per a 
cada nivell d’avaria. 

Nod	   Dn50	   W	  (T)	  
0.00	   1.37	   6.23	  
0.05	   1.21	   4.21	  
0.10	   1.16	   3.76	  
0.20	   1.11	   3.25	  
0.25	   1.09	   3.08	  

 

Taula 3: Pes de l’element del mantell del contradic en funció del nivell d’avaria. 

 

2.1.2	  MORRO	  
 

El morro és un punt singular del dic que està sotmès a refracció, difracció, reflexió i 
ruptura de l’onatge; a fenòmens d’ascens i descens del flux; a multidireccionalitat i a 
nombroses modificacions de les ones quan l’ataquen, entre d’altres efectes. 

Aquesta complexitat del flux porta a la conclusió de que, independentment de les 
peces que l’integren, les seccions del morro són molt més fràgils que les seccions 
rectes i que les forces d’arrossegament esdevenen molt importants ja que l’estructura 
no funciona de forma òptima davant de forces obliqües.  

Per aquests efectes de tridimensionalitat del flux deguts a la difracció i aparició d’ones 
estacionàries transversals com a conseqüència de la reflexió de l’estructura i al ser un 
punt singular de captació d’energia sotmès a fronts no uniformes i de múltiples 
direccions, el seu càlcul es sol realitzar aplicant un coeficient multiplicador al pes dels 
elements del mantell principal segons la següent expressió: 

𝑊!"##" = 𝐾 ·𝑊!"#$% 

Essent K un valor diferent depenent dels elements que formen el mantell principal. En 
aquest cas, al ser elements prefabricats de formigó, s’agafa K = 1.50. Així, els 
elements del morro han de tenir una massa mínima de 13.80 tones. 
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2.2	  CONDICIONS	  DE	  FILTRE	  
 

Si el mantell principal es col·loqués directament recolzat sobre el nucli, el trencament 
de l’ona podria arrossegar, a través dels grans buits de dit mantell, a les partícules de 
menors dimensions que formen el nucli, la qual cosa motivaria assentaments en el 
conjunt del dic, amb la conseqüent deformació del talús, que podria arribar a ser 
inestable, posant en perill la integritat del conjunt de l’obra.  

Per evitar això, es disposa entre el mantell principal i el nucli un o més mantells 
secundaris d’escullera classificada de menor a major, des de la superfície del nucli. 
Això es realitza de forma que la mida dels elements que constitueixen cada un 
d’aquests mantells sigui tal que els seus cantells no puguin passar a través dels buits 
que deixen entre sí els elements del mantell superior.  

Teòricament, s’haurien de complir les condicions de filtre, les quals requereixen que la 
mida dels cantells dels elements de cada mantell no siguin inferiors a una tercera part 
dels del mantell superior adjacent, que suposaria que el pes no pot ser inferior a W/27, 
essent W el pes dels elements de la capa superior. Malgrat tot, generalment per al 
disseny s’utilitza la condició de filtre entre W/10 i W/20. Així, adoptarem com a condició 
de W/15.  

D’aquesta forma, és necessària una capa de filtre entre el mantell principal i el nucli 
tant per la secció del tronc com per la secció del morro. El pes dels elements 
d’aquesta capa filtre és el següent: 

• Per a la secció del tronc del dic principal, el filtre serà d’escullera natural de 650 
kg. 

• Per a la secció del tronc del contradic, el filtre serà d’escullera natural de 210 
kg. 

• Per a la secció del morro, el filtre serà d’escullera natural de 920 kg. 

 

2.3	  PEU	  DE	  BERMA	  
 

En l’actualitat, la recomanació de la comunitat científica per al disseny preliminar de 
les banquetes o bermes dels dics en talús és l’expressió de Van der Meer (1995) 
sobre la base dels criteris de Gerding de 1993. 

𝑁! =
𝐻!

Δ𝐷!!"
= 0.24

ℎ!
𝐷!!"

+ 1.6 𝑁!"!.!" 

On: 

• ∆= !!"!#!$%
!!

− 1 

• 𝐻! és l’alçada d’ona significant de càlcul a peu d’estructura 
• 𝜌!"!#!$% és la densitat de l’escullera 
• 𝜌! és la densitat de l’aigua de mar 
• 𝐷!!" és el diàmetre nominal de l’escullera 
• ℎ! és la profunditat en la coronació de la berma 
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• 𝑁!" és el nombre d’unitats desplaçades fora del mantell dins un ample de 
banda 𝐷!!" 

o 𝑁!" = 0.5 sense mal 
o 𝑁!" = 2 mal acceptable 
o 𝑁!" = 4 mal apreciable (no s’accepta en el disseny) 

 

L’expressió anterior és vàlida dins dels límits següents: 

• Situacions d’onatge irregular amb accions trencades, no trencades o en 
trencament 

• 0.40 < !!
!
< 0.90 

• 0.28 < !!
!
< 0.80 

• 3.00 < !!
!!!"

< 25 

Per altra banda, com és el cas del present estudi, si les alçades d’ona es troben 
limitades pel fons, és a dir, arriben trencades, l’expressió anterior es substitueix per 
altres expressions molt senzilles i de fàcil ús i aplicació. Aquestes expressions es 
detallen a continuació depenent del nivell d’avaria: 

𝑁!" = 0.50:          𝐷!!" = 0.16 · ℎ          ℎ! = 2 · 𝐷!!" 

                            𝐷!!" = 0.20 · ℎ          ℎ! = 3 · 𝐷!!" 

𝑁!" = 2.00:          𝐷!!" = 0.16 · ℎ          ℎ! = 2 · 𝐷!!" 

                            𝐷!!" = 0.20 · ℎ          ℎ! = 3 · 𝐷!!" 

El concepte d’ℎ! representa l’espessor de la banqueta o berma.  

El criteri que es seguirà és el que proposa Van der Meer com el nivell habitual de 
disseny: disposar de 3 a 5 unitats en amplada i de 2 a 3 elements en capa. 

 

2.4	  CÀLCUL	  HIDRÀULIC	  
 

2.4.1	  INTRODUCCIÓ	  
 

Els dics ultrapassables són aquells que, degut a la seva baixa cota de coronació, 
permeten un ultrapassament important per sobre d’aquesta. D’aquesta forma es 
transmet part de l’energia de l’onatge a través del dic. La major part d’aquesta energia 
transmesa és deguda a l’ultrapassament, encara que la transmissió a través del dic 
(per permeabilitat) pot ser també important. 

Degut a l’ultrapassament, el flux de descens sobre el talús exterior del dic disminueix 
en intensitat a mesura que disminueix el francbord i, d’aquesta forma, la funció 
d’estabilitat de les peces augmenta. En altres sectors del tronc del dic, com són la 
coronació i el talús interior, l’acció del flux augmenta i disminueix la seva estabilitat. La 
combinació de l’augment d’estabilitat del talús exterior amb la disminució de la mateixa 
tant en coronació com al talús interior pot portar a mínims d’estabilitat en la secció 
completa per a francbords positius intermedis. 
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A continuació es descriuen els fenòmens de remunta i ultrapassament, les 
formulacions per a calcular-los i els valors crítics de les taxes de descarrega i les 
màximes admissibles per raons de seguretat. 

2.4.2	  REMUNTA	  
 

Els processos de remunta (run-up) i descens (run-down) que descriuen la resposta 
hidràulica d’un talús exposat a la incidència de la vena líquida són complicats 
d’analitzar i estudiar.  

La massa d’aigua oscil·la sobre una distància vertical, inclús superior a l’alçada d’ona, 
assolint nivells extrems referits al nivell d’aigua en repòs, anomenats remunta (Ru) i 
descens (Rd). Aquests processos depenen tant de les condicions d’onatge (alçada 
d’ona, període, peralt adimensional, forma de trencament i nombre d’Iribarren) com de 
condicionants geomètrics i estructurals (forma i angle del talús, rugositat del talús, 
permeabilitat teòrica, superfície porosa). 

El mètode clàssic de càlcul del run-up consisteix en una funció que depèn dels 
productes adimensionals del peralt i l’angle del talús. Aquest mètode va ser definit per 
Losada-Giménez en base a assajos experimentals proposant la següent expressió: 

𝑅!
𝐻!

= 𝐴! · 1 − 𝑒!!·!!  

On: 

• 𝑅! és l’altura del run-up 
• 𝐻! és l’altura característica de l’ona 
• 𝐴! és un coeficient predictiu d’assaig per run-up (𝐴! = 1.37 per a elements 

d’escullera) 
• 𝐵! és un coeficient predictiu d’assaig per run-up (𝐵! = −0.60 per a elements 

d’escullera) 
• 𝐼! =

!"#!
!!
!!

 és el número d’Iribarren  

• 𝐿! és la longitud d’ona de l’onatge 
• 𝛼 angle del talús 

Per les condicions de clima marítim extremal descrites en l’annex 6, segons la fórmula 
anterior la remunta és: 

𝑅! = 3.93  𝑚 

 

2.4.3	  ULTRAPASSAMENT	  
 

Quan els trens d’ones superen la cota de coronació del dic es produeix l’efecte 
d’overtopping o ultrapassament. Aquest fenomen pot afectar a les persones, 
embarcacions i/o instal·lacions situades al recés del dic, per això cal estudiar-lo en el 
procés de disseny d’un dic.  

Les etapes del disseny de dics han evolucionat des de les components purament 
estructurals a les funcionals. Així, en l’actualitat, el càlcul de l’ultrapassament és un 
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dels camps d’investigació, desenvolupament i innovació més actius de la comunitat 
portuària internacional. 

En 1992, Van der Meer i De Waal proposaren una expressió vàlida per diferents tipus 
de trencament sobre el talús, trens d’onatge irregular i geometries diverses de dics, 
entre d’altres variables. El model predictiu proposat per al càlcul del caudal 
d’ultrapassament q (en metres cúbics per segona i metre) és el següent: 

𝑞 =    𝑔 · 𝐻!! · 8 · 10!! · 𝑒
!.!· !!!!!!!  

On: 

• 𝑅! és l’alçada de run-up 
• 𝑅! és la cota de coronació del dic 
• 𝐻! és l’alçada significant de l’ona 
• 𝑔  és l’acceleració gravitatòria 

Degut a la irregularitat del fenomen i les grans dificultats per quantificar-lo i mesurar 
les seves conseqüències, no existeix la definició d’un límit tolerable d’ultrapassament 
exacte. Per altra banda, sí que existeixen nombroses taules per a la classificació de 
l’ultrapassament sobre estructures de defensa segons el valor de la taxa mitjana 
d’overtopping (q). La figura 2 és una d’elles: 
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Figura 2: Valors crítics de les taxes de descarrega 

 

Així, seguint la taula anterior, s’agafa 0.01 l/s·m com a valor límit d’ultrapassament ja 
que és un valor llindar de perillositat tant per a vianants com per a vehicles.  

Amb la cota de coronació de 3.7m proposada i fent servir la fórmula anterior s’obté una 
taxa de descàrrega de 0.002 l/s·m, la qual és significativament inferior al llindar 
establert. 

 

3.	  DESCRIPCCIÓ	  DE	  LA	  SOLUCIÓ	  ADOPTADA	  
 

En el DOC. Nº 2: PLANOLS del present projecte, es poden veure les diferents 
seccions de la solució adoptada en funció de la batimetria. A continuació s’adjunta una 
secció del dic principal, una del contradic i una del morro que representen les seccions 
tipus existents en el projecte.  

Optimización de ensayos físicos para la evaluación del rebase en diques de abrigo 
 

 
Autora: Marta Pablos Ortuño   Página 16 de 132 

Para hacer un análisis de los datos desde el punto de vista funcional, es necesario 
considerar que la intensidad de la carga de agua tras un dique presenta un 
comportamiento en el tiempo bastante irregular, según los ensayos de Jensen y Juhl y 
Franco et al. La máxima intensidad que se llega a alcanzar dentro de una tormenta, 
puede ser en ocasiones cientos de veces mayor que la intensidad promedio de toda la 
tormenta. 

En 1993, Franco et al. efectuaron diversos ensayos en modelo reducido para distintas 
geometrías en diques verticales, con oleaje de cresta larga, de cresta corta, varios 
ángulos de incidencia y sin rotura. Los investigadores plantearon un resultado 
interesante al estudiar el efecto desde el punto de vista funcional del tipo de estructura y 
comprobar experimentalmente que el efecto de una misma tasa de rebase varía de 
acuerdo con la geometría de la sección. 

Existen varias tablas para la clasificación del rebase sobre estructuras de defensa según 
el valor de la tasa promedio de rebase (q) sobre estructuras de defensa. Entre ellas: 

 
Figura 12. Valores críticos de las tasas de descarga de Franco et al. Fuente [8] 
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Figura 3: Secció del dic principal. 

Per al disseny del dic principal (figura 3), un cop resolts els paràmetres de funcionalitat 
i resistència com són el talús, la mida de l’element principal i l’ultrapassament entre 
d’altres; s’han dissenyat els aspectes estètics. En aquesta qüestió, s’ha intentat dotar 
el dic de la màxima uniformitat possible entre la secció actual i la secció de l’ampliació. 
Per això s’ha conservat l’amplada de la zona del moll i també la cota de coronació. 
Malgrat l’intent d’homogeneïtzar el màxim possible, encara que l’antiga secció és 
d’escullera natural, per a elements d’aquesta mida és recomanable utilitzar blocs 
prefabricats de formigó i per això s’han proposat aquests. 

 

Figura 4: Secció del contradic 

Per altra banda, la secció del contradic (figura 4) és totalment nova. Per això s’ha optat 
per una cota de coronació baixa, que no obstaculitzi les vistes dels vianants, així com 
una amplada de moll més generosa per la major comoditat dels usuaris. 
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Figura 5: Secció del morro 

Finalment, la secció del morro (figura 5) és més reforçada seguint els criteris descrits 
anteriorment en el present annex. 

 

4.	  LA	  FALLADA	  EN	  UN	  DIC	  EN	  TALÚS	  

	  4.1	  INTRODUCCIÓ	  
 

Com s’ha comentat anteriorment, el disseny de les seccions del dic projectat s’ha 
realitzat seguint les recomanacions de la ROM 0.2-90, que garanteixen l’estabilitat 
hidrodinàmica de l’estructura.  

A continuació, s’expliquen quines són les causes generals d’avaria en un dic en talús, 
en el cas que l’estabilitat hidrodinàmica no estàs garantida. 

4.2	  FALTA	  D’ESTABILITAT	  HIDRODINÀMICA	  
 

Les causes d’avaria degudes a la falta d’estabilitat hidrodinàmica es poden resumir en 
dues: 

• Extracció dels elements del mantell principal per causa de l’onatge. 
• Moviments continus de les peces del mantell principal sense grans 

desplaçaments instantanis, però que poden deteriorar en el temps la integritat 
del mantell. Es pot considerar com una ruptura per fatiga.  

Aquests moviments de les peces del mantell poden ser de dos tipus: 

• Capcineig (girs) sobre els recolzaments en el mantell. 
• Desplaçaments de la seva posició en el mantell a una altra nova.  

El capcineig d’una peça pot tenir una gran importància ja que està lligat a l’estabilitat 
estructural, al convertir-se en una font de tensions addicionals; malgrat això, en aquest 
cas no és rellevant en si mateix, encara que pot tenir importants efectes hidrodinàmics. 
Queda per tant, la extracció de peces de la seva posició original com a principal 
indicador de l’estabilitat del mantell sota l’acció d’un determinat onatge.  
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Quan és atacat per un onatge regular de petita alçada el dic roman inalterat. Però si 
l’alçada d’ona augmenta suficientment, comença l’extracció de peces, encara que 
aquesta extracció s’estabilitza i cessa a partir d’un nombre d’ones determinat. En 
aquest estat, el qual podríem qualificar d’estabilitat parcial, el dic assoleix una situació 
estable després d’un nombre determinat d’ones.  

El concepte d’estabilitat parcial no ha de ser entès en sentit determinista. En unes 
condicions de flux determinades, la probabilitat d’extracció de les peces és diferent 
segons com estiguin integrades en el mantell. Al dir que cessa l’extracció de peces 
s’entén que, un cop extretes aquelles que es troben en situació desfavorable per al 
nivell d’energia existent, la probabilitat d’extracció de qualssevol de les restants és 
molt baixa.  

Finalment, quan les accions degudes al flux superen un determinat valor, el mantell 
principal no roman en situació d’estabilitat i les peces del mantell secundari (o capes 
filtre) es veuen afectades. Quan el mantell secundari es comença a veure afectat la 
progressió del dany augmenta, assolint-se ràpidament nivells de deformació 
incompatibles amb la funció estructural. 
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1.	  INTRODUCCIÓ	  
 

En l’annex 3 (anàlisi d’alternatives) s’ha seleccionat la tipologia dels molls: moll de 
gravetat de blocs, el qual resisteix el desnivell de terres gràcies al seu pes propi. 
D’altra banda, es projecten pantalans fixes. 

En aquest annex es dimensionaran aquests elements estructurals, utilitzant els càlculs 
d’estabilitat pertinents. 

 

2.	  ELS	  MOLLS	  

2.1	  SECCIÓ	  TIPUS	  
 

S’escull una secció tipus (la més desfavorable) i posteriorment es calcularà la seva 
estabilitat. Aquesta secció es mostra en la figura 1. 

• L’alçada dels blocs de formigó és de 3.55 m, 3.25 dels quals estan submergits. 
• La banqueta de regularització està formada per escullera de  210 kg d’alçada 

variable depenent del calat. El seu talús és 1:1. 
• Sobre la pila de blocs de formigó es col·locarà una biga càntil dins la qual 

s’efectuarà el pas dels serveis. 

 

Figura 1: Croquis de la secció tipus de moll 

 

Les característiques dels materials utilitzats es detallen a continuació: 

• Formigó: 𝛾! = 2.3  𝑇 𝑚!    , 𝜇 = 0.6 
• Pedraplè (tot-u pedrera): 𝛾! = 2.65  𝑇 𝑚!, Buits (%)  = 10%, 𝜑! = 40! , 𝑐! = 0 
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2.2	  ACCIONS	  
 

Les accions que actuen sobre el moll que són necessàries per al càlcul de l’equilibri de 
l’estructura són (es calculen per metre lineal): 

• Pes propi dels blocs de formigó  

 

Figura 2: Croquis pes propi dels blocs de formigó 

 El pes propi, que exerceix un moment estabilitzador, es calcula com: 

𝑊 = 𝛾! · 𝑏 · ℎ = 2.3  𝑇 𝑚! · 2.70  𝑚 · 3.55  𝑚 = 22.05  𝑇/𝑚 

𝑀! = 𝑊 · 𝑑 = 22.05 ·
2.70
2

= 29.76  𝑇 ·𝑚/𝑚 

 

• Pressió hidrostàtica 

 

Figura 3: Croquis de la pressió hidrostàtica 

Degut a que l’escullera de la banqueta té una permeabilitat que es pot 
considerar infinita, el nivell freàtic (NF) es troba a la mateixa alçada que el nivell 
mig del mar (NMM) i, en conseqüència, les pressions hidrostàtiques 
horitzontals es compensen i, per tant, no cal tenir-les en compte. El que sí cal 
considerar és la supressió que actua de manera vertical sota els blocs de 
formigó i que redueix l’efecte del pes d’aquest. La força i el moment associats a 
la supressió són: 

𝐹! = 𝛾! · 𝑏 · ℎ = 1  𝑇 𝑚! · 2.70  𝑚 · 3.25  𝑚 = 8.78  𝑇/𝑚 

𝑀! = 𝐹! · 𝑑 = 8.78 ·
2.70
2

= 11.85  𝑇 ·𝑚/𝑚 
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• Pressió del pedraplè 

 

Figura 4: Croquis de la pressió que exerceix el pedraplè 

 

Per calcular la pressió que exerceix el terreny sobre l’estructura de formigó 
s’utilitza la teoria de Rankine, usant el coeficient d’empenta activa 𝐾! (ja que el 
terreny actua de manera activa i no passiva). Aquest mètode pot semblar 
senzill ja que no considera el fregament entre el formigó i l’escullera. No 
obstant, per aquest tipus de càlculs dóna bons resultats i queda pel costat de la 
seguretat. La ROM 0.2-90 ja diu que per a calcular l’estabilitat de l’estructura no 
s’usa el coeficient en repòs sinó l’actiu o passiu, que implica considerar que 
existeix una certa deformació. La pressió horitzontal efectiva coincideix amb la 
total ja que la pressió horitzontal d’aigua queda compensada, com s’ha 
comentat anteriorment. La pressió horitzontal de Rankine es calcula com: 

𝜎! = 𝜎′! = 𝜎′! · 𝐾! − 2𝑐′ 𝐾! = 𝜎′! · 𝐾! 

𝐾! = 𝑡𝑔! 45! −
𝜑!

2
 

𝜎′! = 𝜎! − 𝜎! = 𝑓 𝑥 =
𝛾! · 𝑧, 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒  𝑒𝑙  𝑁𝐹

𝛾! · 𝑑 + 𝛾! − 𝛾! · 𝑧, 𝑠𝑜𝑡𝑎  𝑒𝑙  𝑁𝐹
 

On z és la profunditat i d és la profunditat a on es troba el NF. Cal tenir en 
compte que 𝛾! = 2.38  𝑇 𝑚!  (considerant el 10% de buits). Si l’acció del terreny 
es descompon en la que produeixen les pressions que actuen a sobre (1) i sota 
(2) del NF, respectivament, es troben dues forces i dos moments bolcadors: 

𝐹!! = 0.2  𝑇     ;   𝐹!! = 2.34  𝑇 

𝑀!! = 0.07  𝑇 ·𝑚   ;   𝑀!! = 2.54  𝑇 ·𝑚 

 

• Sobrecàrrega d’explotació 

 

La ROM 0.2-90 estableix que, com a sobrecàrrega d’explotació, s’ha de 
considerar una sobrecàrrega d’operació i una altra d’emmagatzematge. No 
obstant això, en el cas dels ports esportius aquestes càrregues són iguals i de 
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valor 1.5 T/m2. D’altra banda, la normativa marca que per a un port esportiu no 
és necessari considerar càrregues extres puntuals. Així doncs, cal considerar 
una càrrega vertical uniforme de 1.5 T/m2. 

Només es considera l’efecte desfavorable de la sobrecàrrega com a pressió 
horitzontal actuant al trasdós dels blocs de formigó, però no la seva possible 
contribució vertical (que seria estabilitzadora). Aquesta tensió horitzontal es 
calcula a partir de la teoria de Rankine: 

𝜎! = 1.5 · 𝐾! = 0.33  𝑇 𝑚! 

La força i el moment resultants són:  

𝐹!" = 1.17  𝑇 

𝑀!" = 2.08  𝑇 ·𝑚 

 

2.3	  ESTABILITAT	  
 

El càlcul de l’estabilitat de l’estructura passa per calcular:  

• Factor de seguretat al lliscament: 

𝐹𝑆! =
𝜇 𝐹!
𝐹!

 

on 𝐹! és la suma de les forces verticals (pes propi i subpressió) i 𝐹! la suma de 
forces horitzontals (pressió del pedraplè, pes del paviment, tracció del bol·lard i 
sobrecàrrega d’explotació). 

• Factor de seguretat al bolcament: 

𝐹𝑆! =
𝑀!"#

𝑀!"#$
 

on 𝑀!"#  són els moments estabilitzadors (pes propi) i 𝑀!"#$  els moments 
bolcadors (subpressió, pressió del pedraplè, pes del paviment i sobrecàrrega 
d’explotació). 

 

Així doncs, teòricament, existeix estabilitat si els factors anteriors són majors que la 
unitat. Malgrat això, es consideren uns factors majors que la unitat per a obtenir un 
marge de seguretat. Aquests factors es detallen en la taula 1: 

PARÀMETRE	   CURT	  TERMINI	   LLARG	  TERMINI	  
Lliscament	   1.5	   1.3	  
Bolcament	  rígid	   1.5	   1.3	  
Bolcament	  plàstic	   2	   1.8	  

 

Taula 1: Factors de seguretat 
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El resultat dels coeficients de seguretat es mostra a la taula 2. A curt termini no és 
tenen en compte les càrregues d’explotació, mentre que a llarg termini es consideren 
totes les esmentades anteriorment. El factor del bolcament plàstic es calcula igual que 
el de bolcament rígid amb la única diferència que s’exigeix un coeficient més elevat i, 
per tant, és aquest últim el factor limitador. 

PARÀMETRE	   CURT	  TERMINI	   LLARG	  TERMINI	  
FSL	   3.13	   2.15	  
FSB	   2.06	   1.80	  

 

Taula 2: Resultats d’anàlisi d’estabilitat 

Com es pot veure en la taula anterior, el factor més limitant és, en aquest cas, el 
bolcament plàstic a llarg termini. 

 

3.	  ELS	  PANTALANS	  
 

Els pantalans es projecten com a fixos, formats per plaques prefabricades recolzades 
sobre blocs de formigó. Les plaques són iguals a les utilitzades als molls. Els blocs són 
buits per dins amb un gruix de paret de 30 cm però posteriorment s’encaixen els uns 
amb els altres per tal de formar una pila el més uniforme possible i es formigonen. 
Aquesta pila es recolza sobre una banqueta de regularització d’escullera de 200 kg. 

La dimensió dels blocs (ja formigonats) és de 1.5x2.5x2.5 m3. La separació entre les 
piles no sobrepassa els 7 m de llum lliure. 
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1.	  INTRODUCCIÓ	  
 

En aquest annex es dimensionen en planta les superfícies de les zones marítima i 
terrestre del nou port esportiu, així com de totes les instal·lacions ubicades en terra. 
També es calculen els calats necessaris a les dàrsenes i a la bocana. 

Degut a que no hi ha un Pla de Ports per a les Illes Balears, es fa un disseny 
preliminar inicial tenint en compte les propostes del Pla de Ports de Catalunya, que es 
resumeixen a la Taula 1. Tal i com s’explica a l’Annex 5 del mercat nàutic, s’arriba a la 
conclusió que al port de s’Estanyol calen 500 amarradors aproximadament. Finalment, 
la solució preliminar es reajusta per donar lloc a la solució definitiva. 

ESLORA	   NOMBRE	   PERCENTATGE	  
E<6	   0	   0.00	  
6≤E≤8	   141	   28.60	  
8<E≤10	   148	   30.02	  
10<E≤12	   89	   18.05	  
12<E≤15	   68	   13.79	  
15<E≤20	   29	   5.88	  
E>20	   18	   3.65	  
TOTAL	   493	   100	  

 

Taula 1: Distribució de la flota proposada 

Cal tenir en compte que un port esportiu ha de disposar d’una sèrie de serveis i 
instal·lacions, per a que l’experiència dels clients sigui la millor possible. Aquests 
serveis es detallen en la taula 2: 
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SERVEIS	  ESSENCIALS	   SERVEIS	  COMPLEMENTÀRIS	  
Profunditat	  adequada	   Servei	  WIFI	  	  
Amarrament	  segur	   Connexió	  TV	  als	  molls	  
Ajudes	  a	  la	  navegació	   Zona	  d'hivernada	  
Sistema	  elèctric	  d'alta	  capacitat	   Servei	  de	  bugaderia	  
Aigua	  potable	   Gel	  	  
Combustible	  i	  olis	   Botigues	  d'elements	  nàutics	  
Protecció	  i	  extinció	  d'incendis	   Recollida	  de	  correu	  
Aparcament	  tancat	  i	  suficient	   Subministre	  de	  premsa	  
Seguretat	   Zona	  recreativa	  
Serveis	  sanitaris	   Zona	  esportiva	  
Informació	  (serveis	  exteriors,	  ports	  pròxims)	   Tallers	  	  
Subministrament	  d'aliments	   Escola	  de	  vela	  	  
Papereres	  i	  contenidors	  d'escombraries	   	  	  
Recollida	  d'olis	   	  	  
Marineria	  per	  ajuda	  sobre	  moll	   	  	  
Telèfon	   	  	  
Emissors	  freqüències	  marítimes	   	  	  
Taulell	  de	  missatges	  i	  informació	  meteorològica	   	  	  
Serveis	  administratius	   	  	  
Reglament	  d'explotació	   	  	  
Equip	  d'elevació	   	  	  

 

Taula 2: Serveis del port 

 

2.	  PARÀMETRES	  DE	  DIMENSIONAMENT	  
 

Per al dimensionament de la flota es tindran en compte diferents paràmetres:  

• Np: número de vaixells permanents en el port o que formen la flota base, és a 
dir, els amarradors privats. 

• Nt: número d’embarcacions que utilitzen el port temporalment. En aquest cas 
serien els amarradors públics. 

• Nr: número d’embarcacions que es troben en reparació o carenatge. 
• Ns: número d’embarcacions que s’emmagatzemen a terra (marina seca). 

Segons el Pla de Ports, actualment el percentatge d’amarradors privats és de l’entorn 
del 90% però hi ha una tendència creixent d’amarradors d’ús públic. 

La llei 5/1998 estableix que el percentatge de la superfície total de llocs d’amarratge i 
ancoratge i de les places d’estada a terra per ús públic dels vaixells i embarcacions 
transeünts no pot ser inferior al 10%. 

Així, es destinarà un 10% dels amarradors per a l’ús públic per tal de complir amb 
l’establert en la llei. D’aquesta forma queden el 90% d’amarradors per a ús privat que 
permeten uns ingressos estables i assegurats al llarg de l’any, cosa que no s’assegura 
amb els amarradors d’ús públic. A més, en cas de disposar d’algun amarrador privat 
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lliure, aquest pot donar cabuda a transeünts puntuals optimitzant així els ingressos del 
port.  

Per altra banda, les instal·lacions de reparació tindran capacitat per encabir el 5% de 
les embarcacions i als magatzems hi cabran el 15% de la capacitat del port. La taula 3 
resumeix el valor dels paràmetres descrits anteriorment: 

PARÀMETRE	  	   PERCENTATGE	  	   NÚM	  D'EMBARCACIONS	  
Np	   89.86%	   443	  
Nt	   10.14%	   50	  
Nr	   5.07%	   25	  
Ns	   15.01%	   74	  

 

Taula 3: Valors dels paràmetres de dimensionament 

 

 

3.	  PARÀMETRES	  DE	  DIMENSIONAMENT	  

3.1.	  MIRALL	  D’AIGUA	  ABRIGADA	  
 

La superfície d’aigua abrigada necessària per a la flota es pot calcular a partir del 
producte de la màniga per l’eslora de cada grup d’embarcacions, afectat per un 
coeficient que incorpora els espais de maniobra i desplaçament: 

𝑆 = 𝑎 · 𝐸!à!,! ·𝑀! · 𝑛!
!

 

On 𝑎 és un coeficient que oscil·la entre 2.0 i 3.2, 𝑛!  el número d’amarradors amb 
màniga 𝑀! i eslora màxima 𝐸!à!,!. A la taula 4 es mostren els valors presos per les 
eslores i les mànigues, d’acord amb la taula 1: 

ESLORA	  
(m)	  

NÚM.	  
AMARRADORS	  

ESLORA	  
MÀXIMA	  

(m)	  
MÀNIGA	  (m)	  

E<6	   0	   6	   2.2	  
6≤E≤8	   141	   8	   2.4	  
8<E≤10	   148	   10	   3.3	  
10<E≤12	   89	   12	   3.5	  
12<E≤15	   68	   15	   4	  
15<E≤20	   29	   20	   4.5	  
E>20	   18	   25	   5.5	  

 

Taula 4: Dades per al càlcul del mirall d’aigua abrigada 

Tenint en compte aquestes dades, la superfície d’aigües abrigades oscil·la entre 4.1 
ha i 6.6 ha. Aquesta superfície dóna una idea de l’àrea necessària per encabir 493 
embarcacions segons la distribució per eslores descrita anteriorment. D’altra banda, 
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s’han de considerar altres aspectes específics i requeriments relatius a la 
maniobrabilitat i canals de navegació, com per exemple: 

• Cal deixar una zona de maniobra a prop de la bocana amb un diàmetre mínim 
de 𝜙!í! = 1.5 · 𝐸!à!, és a dir, de 36 m aproximadament. 

• Les embarcacions de menor eslora s’han de situar a la zona més interior o 
protegida del port, ja que requereixen menor calat i són més susceptibles a 
possibles onatges extrems. Els de major eslora es situaran més pròxims a la 
bocana. 

• Els atracaments s’han de distribuir de forma que l’accés de tots el usuaris es 
pugui dur a terme d’una manera còmoda i segura. 

 

3.2.	  LONGITUD	  D’ATRACAMENT	  
 

La longitud d’atracada necessària per a cada embarcació depèn del tipus d’atracada. 
En aquest cas, atracada a popa amb amarrament a mort, es pot considerar que la 
longitud necessària és igual a la màniga (𝑀!) de l’embarcació més 60cm de resguard 
(30cm per costat). Així doncs, la longitud total necessària es pot calcular com: 

𝐿 = 𝑙! · 𝑛!!  ,    on    𝑙! = 𝑀! + 0.6  (𝑒𝑛  𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠) 

La taula 5 mostra la longitud d’atracament necessària per als amarradors proposats. 

 

ESLORA	  
(m)	   NÚM.	  AMARRADORS	   MÀNIGA	  (m)	   LONGITUD	  D'ATRACADA	  (m)	  

E<6	   0	   2.2	   0.0	  
6≤E≤8	   141	   2.4	   423.0	  
8<E≤10	   148	   3.3	   577.2	  
10<E≤12	   89	   3.5	   364.9	  
12<E≤15	   68	   4	   312.8	  
15<E≤20	   29	   4.5	   147.9	  
E>20	   18	   5.5	   109.8	  

TOTAL	   1935.60	  
 

Taula 5: Longitud d’atracada necessària 

 

3.3.	  PANTALANS	  
 

Per aconseguir la longitud d’atracada calculada en l’apartat anterior, cal disposar d’una 
sèrie de pantalans, els quals proporcionen amarrament i accés a l’embarcació per part 
de l’usuari. La distribució d’aquests s’ha d’optimitzar per tal d’aprofitar al màxim la 
superfície del port.  

Per tal de mantenir la uniformitat del port, els pantalans seran de 2.5 metres d’amplada, 
que és l’amplada que tenen els pantalans existents. 
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Per altra banda, la distància mínima entre pantalans ve condicionada pel tipus 
d’atracada i per l’eslora de les embarcacions que poden accedir-hi. En resum, existeix 
una distància mínima entre pantalans per a assegurar la maniobrabilitat. La  ROM 3.1-
99 recomana que: “La separació mínima entre pantalans principals, mesurada entre 
extrems dels pantalans d’atracada (o de les embarcacions amarrades a elles si és més 
desfavorable), és a dir l’amplada de l’àrea de navegació i maniobres, serà, com a 
mínim, de 1.75 L per a embarcacions de disseny amb una eslora total (L) no major a 
12 m i de 2.00 L per a embarcacions de disseny amb una eslora total (L) superior als 
12 m. 

 

3.4.	  BOCANA	  
 

L’orientació de la bocana i del canal d’entrada al port ha de ser tal que permeti l’accés 
en bones condicions de navegació a les embarcacions de disseny més grans del port, 
però que alhora eviti el pas de l’energia de l’onatge a l’interior del port. 

Existeixen diferents criteris per al dimensionament de l’amplada de la bocana: 

• Superior a entre 1.5 i 3 vegades l’eslora màxima, la qual cosa correspon a una 
amplada entre 36 i 72 m aproximadament. 

• Amplada mínima corresponent a 10 vegades la màniga màxima, que equival a 
55 m. 

• Amplada compresa entre 45 i 85 m. 

Tenint en compte els criteris anteriors i la singularitat del port en projecte, es considera 
una amplada de bocana de 50 m. 

 

4.	  CALATS	  NECESSARIS	  

4.1.	  INTRODUCCIÓ	  
 

L’estat actual de la batimetria en la zona del port esportiu de s’Estanyol es mostra en 
la figura 1. Es pot observar que no existeixen grans pendents en la zona d’ampliació. 
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Figura 1: Batimetria de la zona d’actuació 

 

Els calats mínims necessaris depenen bàsicament de tres factors, segons la ROM 3.1-
99: 

• Tipus I: el calat de les embarcacions, en condicions estàtiques i dinàmiques. 
• Tipus II: el nivell d’aigua, que pot estar influït per varis factors (marea, pressió 

atmosfèrica, etc.) 
• Tipus III: els resguards de seguretat per evitar el contacte de l’embarcació amb 

el fons.  

 

4.2.	  CALAT	  MÍNIM	  A	  LES	  DÀRSENES	  
 

Els diferents factors que influeixen en el calat mínim de les dàrsenes són:  

• Tipus I 
o Calat estàtic de l’embarcació (𝑑! ), que s’avalua a partir de l’eslora 

màxima que ha d’encabir cada dàrsena. La taula 6 mostra els resultats 
del calat estàtic. 
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ESLORA	  
MÀXIMA	  (m)	  

MÀNIGA	  
(m)	  

CALAT	  
ESTÀTIC	  
(m)	  

8	   2.4	   1.75	  
10	   3.3	   2	  
12	   3.5	   2.2	  
15	   4	   2.4	  
20	   4.5	   3	  
24	   5.5	   3.3	  

 

Taula 6: Calat estàtic, en funció de l’eslora màxima de la dàrsena 

o Calat dinàmic de l’embarcació (.𝑑! ) que inclou l’efecte del trimat 
dinàmic. Això es deu a la diferència de velocitat entre el vaixell i l’aigua 
que altera la distribució de pressions hidrodinàmiques al voltant de 
l’embarcació, produint un descens del nivell de l’aigua, variable al llarg 
de l’eslora d’aquesta. Aquest descens, que es sol prendre a proa, es pot 
calcular a partir de la fórmula de Huuska, Guliev i Icorels: 

𝑑! = 2.4 · ∇
!!!!

· !!!

!!!!!
· 𝑘!   (en metres) 

On ∇ és el volum de desplaçament de l’embarcació (m3), que es calcula 
de manera aproximada com el producte de l’eslora màxima per la 
màniga màxima pel calat estàtic de l’embarcació (sobredimensionem el 
volum i estem del costat de la seguretat); 𝐿!!  és l’eslora entre 
perpendiculars de l’embarcació (m); 𝐹! = 𝑣! 𝑔ℎ el número de Froude; 
𝑣! és la velocitat relativa de l’embarcació respecte de l’aigua (m/s); ℎ és 
la profunditat de l’aigua en repòs (m); 𝑘!  és el coeficient adimensional 
de correcció per canals, que pren el valor de la unitat si no hi ha 
restriccions laterals. La velocitat 𝑣!  es pren igual a 1 m/s, ja que a 
l’interior de les dàrsenes suposarem l’aigua en repòs i la velocitat del 
vaixell (1 m/s) es pot aproximar a la velocitat relativa. El resultat 
d’aquest calat per a diferents grandàries d’embarcacions es mostra en 
la taula 7. 

ESLORA	  
MÀXIMA	  (m)	  

MÀNIGA	  
(m)	  

CALAT	  
ESTÀTIC	  (m)	  

VOLUM	  
(m3)	  

CALAT	  
DINÀMIC	  (m)	  

8	   2.40	   1.75	   33.60	   0.039	  
10	   3.30	   2.00	   66.00	   0.050	  
12	   3.50	   2.20	   92.40	   0.048	  
15	   4.00	   2.40	   144.00	   0.048	  
20	   4.50	   3.00	   270.00	   0.051	  
24	   5.50	   3.30	   435.60	   0.057	  

 

   Taula 7: Calat dinàmic, en funció de l’eslora màxima 

• Tipus II  
o Marea astronòmica: moviment periòdic i alternatiu d’ascens i descens 

de les aigües del mar produït, majoritàriament, per les accions de la 
lluna i el sol. 
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o Marea meteorològica: canvis del nivell del mar produïts pel vent i canvis 
de pressió atmosfèrica. 

En general, a la costa de l’arxipèlag balear les marees no són molt 
significatives i els dos tipus de marea anomenats s’avaluen conjuntament, 
assolint uns valors màxims de +0.30 m i mínims de -0.50 m (veure figura 2) 

 

Figura 2: Histograma de nivell del mar al port de Palma (2009-2014) 

 

S’estudiarà la condició més desfavorable, és a dir, la de marea més baixa 
possible (-0.50m). 

• Tipus III 
o Primerament, es considera un resguard que depèn de l’embarcació (𝑑!) 

que respon al següent criteri en funció de l’eslora (𝐸): 
 

𝑑! =
0.5  𝑚, 𝐸 < 18  𝑚
0.8  𝑚, 𝐸 ≥ 18  𝑚 

 
o Es té en compte també un resguard que depèn del fons i que es 

considera 0.5 m per fons rocós com és el cas del projecte. 
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Tenint en compte tots els criteris anteriors, els calats necessaris per a les diferents 
grandàries d’embarcacions seran els descrits en la taula 8: 

ESLORA	  
MÀXIMA	  

(m)	  

CALAT	  
ESTÀTIC	  
(m)	  

CALAT	  
DINÀMIC	  

(m)	  

CALAT	  
MAREES	  

(m)	  

RESGUARD	  
1	  (m)	  

RESGUARD	  
2	  (m)	  

CALAT	  
NECESSARI	  

(m)	  
8	   1.75	   0.039	   0.5	   0.5	   0.5	   3.29	  
10	   2.00	   0.050	   0.5	   0.5	   0.5	   3.55	  
12	   2.20	   0.048	   0.5	   0.5	   0.5	   3.75	  
15	   2.40	   0.048	   0.5	   0.5	   0.5	   3.95	  
20	   3.00	   0.051	   0.5	   0.8	   0.5	   4.85	  
24	   3.30	   0.057	   0.5	   0.8	   0.5	   5.16	  

 

Taula 8: Calat total necessari, en funció de l’eslora màxima 

 

4.3.	  CALAT	  MÍNIM	  A	  LA	  BOCANA	  
 

Per a calcular el calat mínim a la bocana (𝑃 ) es pot utilitzar el criteri descrit a 
continuació, que engloba els factors explicats en els apartats anteriors: 

𝑃 = 0.5 · 𝐻!" + 𝐶!à! + 𝑘 

on 𝐻!" és l’alçada d’on no excedida el 80% de les vegades (obtinguda a partir de 
l’estudi marítim de clima extremal i propagada fis a la zona de la bocana), 𝐶!à! és el 
calat de l’embarcació màxima i 𝑘 és un resguard que pren diferents valors en funció 
del fons marí (0.5 m per a fons rocós com és el cas). 𝐶!à! es calcula com la suma del 
calat estàtic i dinàmic, tenint en compte també les marees. A diferència de la zona de 
les dàrsenes, la velocitat relativa de l’embarcació es pren de 4 m/s. El resultat és que 
el calat necessari és de 5.78 metres.  

 

4.4.	  DRAGATGE	  NECESSARI	  
 

Tenint en compte les necessitats de calat a les diferents zones del port degudes a 
l’ampliació i reorganització de la flota, cal fer un dragat gairebé generalitzat a tot el port 
ja que el calat actual és mínim. La figura 3 mostra les necessitats de calat en cada 
zona del port segons la mida màxima de les embarcacions autoritzades a entrar en 
cada una d’aquestes zones. De la diferència entre el volum d’aigua actual (segons 
batimetria actual) i el volum d’aigua necessari (segons calat necessari) obtenim el 
volum total a dragar, que en aquest cas és de 51713 m3. 
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Figura 3: Calats necessaris al port 

 

5.	  DIMENSIONAMENT	  DE	  LA	  SUPERFÍCIE	  TERRESTRE	  

5.1.	  SUPERFÍCIE	  OCUPADA	  EN	  TERRA	  
 

Tenint en compte que els usuaris del port no són només aquells que fan ús de les 
embarcacions sinó que també ho són aquells que visiten el port per gaudir de la seva 
oferta d’activitats d’oci i lleure, es dissenya el port per a què hi hagi espai per a 
aquestes activitats en la zona terrestre de la instal·lació portuària. Existeix una 
tendència creixent en proporcionar una zona terrestre cada cop més gran per a 
encabir aquestes activitats secundàries del port. 

Així doncs, les activitats del port esportiu es poden classificar en: 

• Activitats dedicades pròpiament a embarcacions: avarada, reparació, 
emmagatzematge, etc. (zona nàutica) 

• Activitats d’oci i lleure: escola de vela, zona esportiva, bar/restaurant, locals 
comercials, etc.  

La superfície dedicada a les instal·lacions d’oci i lleure del port és d’aproximadament 
9000 m3, la qual representa més d’un 22% de la superfície de mirall d’aigua i gairebé 
la meitat de la zona terrestre del port.  
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5.2.	  ZONA	  D’AVARADA	  
 

Aquesta zona correspon a la superfície ocupada per la rampa, la grua i l’aparcament 
de remolcs de transport de les embarcacions. Es considera que la seva superfície és: 

𝑆!" =
!
!
· 𝑁! · 60   (en m2) 

Considerant els valors de la taula 3, es necessiten uns 2220 m2. Aquesta zona també 
es podria utilitzar per a les embarcacions de l’escola de vela, durant la jornada que 
s’hagin d’utilitzar.  

La rampa d’avarada té unes dimensions de 8 m x 12 m, complint amb les exigències 
del Reglamento de Puertos Deportivos, que diu que ha de tenir com a mínim 5 m 
d’ample i un pendent màxim del 10%. 

Finalment es projecta una zona d’avarada de 1440 m2 

 

5.3.	  EMMAGATZEMATGE	  D’EMBARCACIONS	  
 

L’espai dedicat a l’emmagatzematge de les embarcacions es calcula a partir de les 
embarcacions permanents:  

𝑆! = !
!
· 𝑁! · 60   (en m2) 

Això suposa una superfície de 8860 m2. Finalment es projecta un espai per a 
l’emmagatzematge de 1164 m2. 

 

5.4.	  TALLER	  
 

Es mostra una tendència en la qual les embarcacions de vela constituiran 
aproximadament 1/3 de les embarcacions, deixant els 2/3 restants a les de motor. Les 
primeres es reparen una mitjana de 3 vegades l’any i quan ho fan es passen una 
mitjana de 6 dies en taller, ocupant una superfície de 3 vegades l’embarcació. Les 
embarcacions de motor en canvi, es reparen 2 vegades l’any de mitjana i s’hi estan 
també 6 dies en reparació i ocupant una superfície de 3 vegades l’embarcació. Així 
doncs l’àrea necessària és la suma de les següents (veure detalls en la taula 9): 

• Embarcacions de vela: 𝑆!! =
!
!
· 3𝐸!à! ·𝑀

!
!"#

· 3𝑁! (en m2) 

• Embarcacions de motor: 𝑆!! =
!
!
· 3𝐸!à! ·𝑀

!
!"#

· 2𝑁! (en m2) 

La superfície total necessària per al taller és de 2358.24 m2. Finalment es projecta una 
zona pel taller de 890 m2. 
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ESLORA	  
MÀX	  (m)	  

MÀNIGA	  
(m)	   Ni	   SUP.	  VELA	  

(m2)	  

SUP.	  
MOTOR	  
(m2)	  

SUP.	  
TOTAL	  
(m2)	  

6	   2.2	   0	   0.00	   0.00	   0.00	  
8	   2.4	   141	   133.51	   178.01	   311.51	  
10	   3.3	   148	   240.85	   321.14	   561.99	  
12	   3.5	   89	   184.34	   245.79	   430.13	  
15	   4	   68	   201.21	   268.27	   469.48	  
20	   4.5	   29	   128.71	   171.62	   300.33	  
25	   5.5	   18	   122.05	   162.74	   284.79	  
TOTAL	   493	   1010.67	   1347.56	   2358.24	  

 

Taula 9: Superfície necessària per al taller 

 

5.5.	  APARCAMENTS	  
 

Per tal de facilitar l’accés al port per part dels usuaris i visitants, cal disposar d’un espai 
dedicat a l’aparcament de vehicles. Segons el Reglamento de Puertos Deportivos, el 
número mínim d’aparcaments de cotxes ha de ser igual al 75% del número 
d’amarradors, que sol ocupar un 10% de la zona terrestre. Tenint en compte el valor 
aproximat de 500 amarradors, calen uns 375 aparcaments. D’aquest total 
d’aparcaments es projecten quatre aparcaments per a minusvàlids i una plaça per a 
ambulància.  

 

5.6.	  SERVEIS	  PORTUARIS	  
 

Els serveis portuaris inclouen principalment la capitania marítima, que s’ocupa de la 
direcció del port i la seva administració. Aquests serveis es portaran a terme des de 
l’oficina existent en l’actualitat. 

 

5.7.	  ESCOLA	  DE	  VELA	  
 

Aquesta és una activitat important ja que fomenta l’activitat nàutica des de la infantesa. 
L’actual port esportiu de s’Estanyol ja compta amb escola de vela. Es destinarà una 
zona petita de la zona d’avarada general per a l’escola de vela.  

 

5.8.	  CREU	  ROJA	  
 

Es projecta un edifici de 140 m2 on es situarà un dispensari per a atendre cures i 
serveis d’urgència. A més, com s’ha comentat, tindrà una plaça per a ambulància al 
costat. 
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5.9.	  CLUB	  NÀUTIC	  
 

Es projecten diferents instal·lacions per al club nàutic. Entre les quals destaquen: 

• Zona destinada a la gestió del club nàutic. 
• Gimnàs, saunes, solàrium, etc. 
• Pistes de pàdel 

 
 

5.10.	  RESTAURANT	  
 

El turisme gastronòmic és també uns dels punts a potenciar per a garantir un turisme 
de qualitat. Així doncs, es conserva la totalitat del restaurant actual de cuina 
Mallorquina. 

 

5.11.	  ACCESSOS	  AL	  PORT	  I	  CIRCULACIÓ	  INTERIOR	  
 

Com es detalla a l’annex 2 al port hi arriben dues carreteres del Consell Insular de 
Mallorca. D’altra banda, per a garantir una bona circulació de vehicles en l’interior del 
port i per a distingir les zones de vianants de les zones per a vehicles, aquestes 
tindran un paviment asfàltic pel qual els vehicles podran accedir a la zona 
d’aparcament. L’accés als amarradors haurà de ser a peu i, només en casos justificats, 
es podrà accedir en vehicle als amarradors situats al trasdós del dic. 

 

5.12.	  ALTRES	  SERVEIS	  
 

A part dels serveis tradicionals de xarxa de sanejament i abastament d’aigua potable, 
altres serveis de què disposarà el port són: 

• Punt de subministrament de combustible per a les embarcacions, situat a 
l’extrem del contradic. 

• Recollida selectiva de residus 
• Connexió WIFI  
• Informació meteorològica 
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1.	  INTRODUCCIÓ	  
 

Les recomanacions de la ROM 4.1-94 inclouen un catàleg de seccions estructurals 
normalitzades pels diferents usos i zones d’un port, pel cas d’un port amb caràcter 
definitiu, amb una vida útil de més de 15 anys. Tant als vials d’accés com a la zona de 
circulació interior del port, s’adopta una solució d’acord amb la instrucción 6.1 i 2IC de 
secciones de firma. 

 

2.	  GENERALITATS	  
 

La ROM 4.1-94 defineix dos tipus de zones en un port esportiu:  

• Zona d’operació: 

Inclou les zones destinades als accessos dels molls i les adjacents a les 
rampes d’avarada, així com els tallers i magatzems de les embarcacions. 

• Zones complementàries: 
 
Són les zones destinades al club nàutic i altres locals comercials. També inclou 
les zones d’estacionament de vehicles i els edificis lligats a l’explotació 
portuària. 

En funció de l’ús de la superfície del port, en aquest cas port esportiu, la normativa 
estableix un rang de càrregues de càlcul i intensitat d’ús: 

• Càrrega de càlcul 
o Zones d’operació 

§ Emmagatzematge 
A falta de dades precises: 

BAIXA: Exclusivament embarcacions amb menys de 6 m 
d’eslora. 
MITJANA: Embarcacions de qualsevol eslora. 

§ Manipulació d’embarcacions (𝑄: càrrega, 𝑃: pressió) 
BAIXA: 𝑄 < 120𝑘𝑁, 𝑃 < 1.1  𝑀𝑃𝑎 simultàniament. 
MITJANA: 120𝑘𝑁 ≤ 𝑄 ≤ 700𝑘𝑁 , o bé 1.1  𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑃 ≤
1.5  𝑀𝑃𝑎. 
ALTA: 𝑄 > 700  𝑘𝑁, 𝑃 > 1.5  𝑀𝑃𝑎 simultàniament. 

o Zones complementàries  
§ Circulació 

De manera anàloga als vials d’accés, la càrrega de càlcul és la 
corresponent al vehicle pesat (semieixos amb rodes bessones 
de 65 kN i pressions no superiors a 0.9 MPa) de carretera amb 
el sentit donat a la instrucción 6.1 i 2 IC de secciones de firme. 

§ Estacionament 
BAIXA: Estacionament exclusiu de vehicles lleugers. 
MITJANA: Estacionament de vehicles pesats i lleugers. 
ALTA: Estacionament exclusiu de vehicles pesats. 

• Intensitat d’ús 
o Zones d’operació (en número d’operacions l’any en l’any mig de vida 

útil): 
BAIXA: 𝐼 < 100. 
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MITJANA: 100 ≤ 𝐼 ≤ 1000. 
ALTA: 𝐼 > 1000 

o Zones complementàries 
§ Circulació 

La classificació de les intensitats mitjanes diàries de vehicles 
pesats és la establerta en la Instrucción 6.1 i 2 IC de secciones 
de firme, amb la diferència que, on fa referència d’any de posar-
se en servei, cal referir-se a l’any mig de la vida útil. 

§ Estacionament 
REDUÏDA: Menys de 10 places totals d’estacionament. 
MITJANA: Entre 10 i 100 places totals d’estacionament. 
ELEVADA: Més de 100 places totals d’estacionament. 

 

A partir de les càrregues de càlcul i intensitat d’ús, s’estableix la categoria de trànsit 
(veure figura 1), que pot ser: 

• A, Trànsit molt pesat 
• B, Trànsit pesat 
• C, Trànsit mig 
• D, Trànsit lleuger 

Aquestes categories són aplicables a totes les zones excepte les zones 
complementàries de circulació i els vials d’accés, que es regeixen per la instrucción 
6.1 i 2IC de secciones de firme, com ja s’ha comentat. 

 

Figura 1: Taula de categories de trànsit (ROM 4.1-94) 

 

El següent pas és la determinació de la categoria d’esplanada. Els diferents tipus 
d’esplanada són: 

• E0, Deficient 
• E1, Acceptable 
• E2, Bona 
• E3, Molt bona 
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Cal tenir en compte diversos factors: la naturalesa del reblert, el seu grau de 
consolidació i els materials utilitzats en la coronació. Les categories de reblert són: 

• Dolent no consolidat (MNC) 
• Dolent consolidat (MC) 
• Regular no consolidat (RNC) 
• Regular consolidat (RC) 
• Bo no consolidat (BNC) 
• Bo consolidat (BC) 

Per altra banda, el material de coronació es classifica en: 

• Absència de coronació 
• Coronació amb sòls adequats 
• Coronació amb sòls seleccionats 
• Coronació amb sòls seleccionats amb CBR>20 
• Coronació amb tot-ú de pedrera. 

La relació que hi ha d’haver entre el tipus d’esplanada, el reblert i la coronació es 
mostra a la figura 2. 

 

Figura 2: Taula de les categories d’esplanada (ROM 4.1-94) 

 

Finalment es defineixen les seccions de ferm que es mostren al catàleg de la norma 
(veure les figures 3, 4, 5 i 6). En el següent apartat es detallen les solucions adoptades 
per a cada àrea. 
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Figura 3: Taula dels tipus de ferm de la zona d’operació o avarada (part a) (ROM 4.1-94) 

 

Figura 4: Taula dels tipus de ferm de la zona d’operació o avarada (part b) (ROM 4.1-94) 
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Figura 5: Taula dels tipus de ferm de la zona d’estacionament (part a) (ROM 4.1-94) 

 

Figura 6: Taula dels tipus de ferm de la zona d’estacionament (part b) (ROM 4.1-94) 

 

3.	  DIMENSIONAMENT	  

3.1.	  TIPUS	  D’ESPLANADA	  
 

Es tria una esplanada bona tipus E2, que pot dur-se a terme amb un reblert de 
material regular o bo consolidat i material seleccionat per a la coronació. Aquest tipus 
d’esplanada requereix de l’extensió de 0,25 m de tot-ú artificial, com capa de base (no 
cal capa subbase). 
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3.2.	  ZONA	  D’OPERACIÓ	  (EMMAGATZEMATGE	  I	  AVARADA)	  
 

Tant a la zona d’emmagatzematge com avarada la càrrega de càlcul és MITJANA i la 
intensitat d’ús MITJANA, ja que: 

• L’emmagatzematge no és exclusiu d’embarcacions de menys de 6 m d’eslora. 
• Es considera 120𝑘𝑁 ≤ 𝑄 ≤ 700𝑘𝑁  o bé 1.1  𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑃 ≤ 1.5  𝑀𝑃𝑎. 
• Es realitzen entre 100 i 1000 operacions l’any. 

Així doncs, el tipus de trànsit és el B (trànsit pesat). Es tria un ferm de formigó vibrat 
HP40 d’un gruix mínim de 0.29 m. 

 

Figura 7: Esquema de secció del ferm de formigó vibrat 

3.3.	  ZONA	  D’ESTACIONAMENT	  
 

La càrrega de càlcul es considera BAIXA i la intensitat d’ús ELEVADA ja que:  

• Les places d’estacionament només estan pensades per a vehicles lleugers.  
• Es projecten més de 100 places d’estacionament. 

Per tant, el tipus de trànsit és el C (trànsit mig). Es tria una capa de mescla bituminosa 
en calent de 0.12 m, en dues capes de 6 cm cada una. La ROM 4.1-94 indica que les 
corbes granulomètriques de les mescles bituminoses en calent s’ajustaran al fus S20 
per a la capa de rodadura i la intermèdia. La capa base serà 25 cm de tot-ú. 

 

3.4.	  ZONA	  DE	  CIRCULACIÓ	  I	  VIALS	  D’ACCÉS	  
 

Per a aquest dimensionament s’utilitza la Instrucción 6.1 i 2 IC de secciones de firme. 
Es considera una IMDp menor a 25 vehicles pesats al dia, la qual cosa comporta una 
categoria de trànsit T42. En aquest cas també es tria una esplanada E2. Sobre 
l’esplanada cal una capa de tot-ú artificial de 25 cm i a sobre 5 cm de mescla 
bituminosa. 

 

3.5.	  ALTRES	  
 

En la zona comercial i d’instal·lacions del club nàutic es projecta un paviment amb 
lloses prefabricades de formigó de 3.5 cm de gruix, que es recolzen sobre una capa de 
morter de 1.5 cm. Es consideraran 25cm de formigó magre com a capa base.  
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1.	  INTRODUCCIÓ	  
 

En aquest annex es realitza l’anàlisi i dimensionament dels serveis elementals dels 
quals disposarà el nou port ampliat: 

• Xarxa de sanejament 
• Xarxa d’abastament d’aigua potable 
• Xarxa elèctrica 

El dimensionament de les xarxes de serveis són motiu d’un projecte a part, que han de 
complir amb les normatives vigents. No obstant això, per tal d’obtenir un pressupost el 
més acurat possible, es realitza un predimensionament de les instal·lacions 
anomenades. Als plànols corresponents es detalla el dimensionament de la xarxa.  

	  

2.	  XARXA	  DE	  SANEJAMENT	  

2.1.	  INTRODUCCIÓ	  
 

Les xarxes de sanejament en general funcionen per gravetat. Es projecta una xarxa de 
sistema separatiu en què les aigües pluvials i residuals es conduiran de forma 
separada, aquest és el sistema més modern i el més utilitzat en l’actualitat. Com s’ha 
dit, és l’opció més freqüent ja que els dos tipus d’aigua tenen naturaleses i volums 
totalment diferents, a més de ser un sistema més fàcil de construir i gestionar. 

Les canonades de la xarxa de sanejament seran de polietilè d’alta densitat, ja que per 
a aquest material hi ha una gran quantitat de mètodes i accessoris que en faciliten el 
muntatge. A més, és un material que ha demostrat un bon comportament per a tot 
tipus de situacions. 

 

2.2.	  AIGÜES	  RESIDUALS	  
 

Les aigües residuals inclouen tant les produïdes pels edificis com per les 
embarcacions. Aquests dos tipus d’aigües residuals aniran en dues xarxes 
independents, que després s’ajunten per ser impulsades cap a la xarxa general del 
municipi. La dels edificis funcionarà per gravetat i per la de les embarcacions es fa 
necessària la col·locació d’equips de bombeig, degut a les grans longituds que tenen 
les conduccions i a la falta de cota, de manera que no es poden garantir els pendents 
mínims necessaris per a un correcte funcionament de la xarxa per gravetat. 

Les aigües residuals i de sentina de les embarcacions es tracten abans de ser 
impulsades a la xarxa general. El tractament d’aquestes aigües es farà mitjançant 
estacions depuradores prefabricades, que tenen els següents avantatges: 

§ Baix cost respecte a altres solucions. 

§ No són visibles ja que es situen sota terra. 

§ No produeixen sorolls ni olors. 

§ No es veuen afectades per cabals punta. 

§ No requereixen d’un manteniment especialitzat. 
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Es consideren tres punts d’abocament i tractament de les aigües residuals i de sentina 
per a les embarcacions. Es situen a la benzinera, per la seva gran afluència, al final de 
la marina seca i a una zona propera a la grúa (veure plànol corresponent).  

Per a la xarxa de gravetat el pendent mínim de les canonades és de 0,4% i tenen un 
diàmetre de 200 mm, amb pous de registre cada 25 m aproximadament. Pels trams a 
pressió la canonada és de 50 mm. 

 

2.2.1.	  Càlcul	  justificatiu	  
 

El dimensionament de les canalitzacions es fa seguint la normativa NTE-ISS 
(Sanejament aplicat a l’edificació). El diàmetre de la canonada depèn de varis factors: 

§ Pendent de la canonada. 

§ Número d’aparells sanitaris, excepte inodors, que evacua el tram en qüestió. 

§ Número d’inodors que evacua el tram en qüestió. 

La justificació del número d’aparells sanitaris i inodors es mostra a la taula 1. 

El diàmetre s’extreu a partir de la taula de la figura 1, en què el número d’aparells 
sanitaris (excepte inodors) determina la columna i el número d’inodors i el pendent 
determina la fila adequada, obtenint el diàmetre en mm. Es considera per cada tram 
un diàmetre constant, que, en cada cas, dependrà principalment del número de 
serveis sanitaris evacuats. 

 

ZONA	  	   INODORS	  	   LAVABOS	  	   DUTXES	   URINARIS	  
Creu	  Roja	   2	   2	   1	   1	  
Club	  nàutic	   4	   4	   6	   2	  
TOTAL	   6	   6	   7	   3	  

 

Taula 1: Estimació d’inodors i aparells sanitaris 
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Figura 1: Taula per a dimensionar les canonades (NTS-ISS) 
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2.3.	  AIGÜES	  PLUVIALS	  
 

La xarxa d’aigües pluvials ha de ser capaç de recollir i evacuar les aigües provinents 
de la pluja de les teulades de les edificacions i de tota la superfície del port amb un 
període mínim de pluja de 10 min.  

L’aigua provinent de les teulades serà directament canalitzada cap al mar mentre que 
l’aigua provinent de la superfície del port serà recollida mitjançant embornals i 
posteriorment conduïda al mar. Prèviament al seu abocament al mar, es separaran 
possibles elements flotants i greixos mitjançant la utilització de desengreixadors 
ubicats als punts d’abocament. S’estableixen varis punts d’abocament al port que 
figuren al plànol pertinent. 

Els diàmetres de les canonades són de 200, 300 i 400 mm, en funció del cabal que 
estigui previst que han de portar i el pendent mínim és de 0,5%. 

 

3.	  XARXA	  D’ABASTAMENT	  D’AIGUA	  POTABLE	  

3.1.	  INTRODUCCIÓ	  
 

Aquesta xarxa ha de satisfer les següents condicions: 

§ Proporcionar la pressió i cabal suficient per donar abast a les embarcacions 
que ho necessitin. 

§ Disposar d’una boca de reg cada 100 m com a màxim, amb pressió i cabal 
adequat per la neteja de carrers i paviments, i també per regar les zones 
verdes. 

§ Alimentar les oficines del port, locals, etc. 

El subministrament d’aigua potable es realitzarà a partir de la xarxa existent del 
municipi i mitjançant un grup de pressió que la impulsarà a la xarxa de distribució 
interior del port. Aquesta instal·lació es situarà juntament a l’entrada del port, on estarà 
la sala de comptadors, amb vàlvules de pas i de retenció. 

 

3.2.	  XARXA	  DE	  DISTRIBUCIÓ	  D’AIGUA	  POTABLE	  

 

Per evitar pèrdues de càrrega excessives s’utilitzaran canonades de gran diàmetre. 
Seran de polietilè d’alta densitat de 150 mm de diàmetre en els ramals principals i de 
50 mm en els secundaris (veure el plànol pertinent). En les canonades de 50 mm 
s’utilitzarà polipropilè per a facilitar el muntatge dels elements. 

La xarxa d’aigua potable arribarà a tots els amarradors. A la xarxa de distribució es 
farà una derivació per a cada armari de servei, instal·lat cada dos amarradors, 
ramificant-se a la seva vegada cada derivació en dues, per permetre una connexió 
simultània de les dues embarcacions. Cada connexió estarà equipada amb una clau 
de pas i una rosca universal per a canonada. 

La totalitat de la xarxa estarà dotada de les claus de pas i vàlvules necessàries que 
han de permetre aïllar-la per trams, instal·lades en pericons amb els seus 
corresponents ancoratges i amb tapes de fosa. A les derivacions principals de 
canonades de gran diàmetre s’ha projectat la instal·lació de vàlvules de bola. A les 
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derivacions cap a pantalans i altres instal·lacions, es disposaran vàlvules 
d’assentament per regular la pressió d’aigua o, si cal, tallar el subministrament. 

Les conduccions aniran enterrades en rases de 0,8 m de profunditat mitja, sobra llit de 
sorra i als pantalans i molls passaran per dins dels orificis de les plaques alveolades. 

També es disposaran boques de rec cada 100 m com a màxim, amb la pressió i el 
cabal suficients per a la neteja de carrers i paviments i pel manteniment de les zones 
verdes. 

D’altra banda, d’acord amb la normativa d’incendis, es disposen hidrants cada 200 m 
com a màxim, assegurant que qualsevol punt dels edificis es trobi a una distància 
màxima de 100 m d’un d’ells. Alguns s’ubiquen de manera estratègica com per 
exemple el que es situa a prop de la gasolinera. 

 

3.2.1.	  Càlcul	  justificatiu	  
 

Amb la finalitat de verificar el correcte funcionament de la instal·lació en les condicions 
de disseny adoptades, es verifica que el diàmetre de les canonades sigui tal que 
minimitzi les pèrdues per fricció al seu interior, i que a la vegada s’ajusti als diàmetres 
comercials disponibles. 

Pel càlcul de les instal·lacions s’estima que el consum unitari dels diferents aparells 
sanitaris és de : 

§ Inodors: 0,10 l/s 

§ Lavabos: 0,10 l/s 

§ Dutxes:0,20 l/s 

§ Urinaris: 0,05 l/s 

§ Altres:  0.15 l/s 

Per determinar el cabal punta de consum es suposarà un coeficient de simultaneïtat k  
(no tots els aparells funcionen al mateix temps): 

∑= qkQpunta  

on ∑q  és la suma de totes les preses d’aigua.Es pot considerar un factor de 
simultaneïtat de 0,5. El consum màxim de tots els principals aparells sanitaris com si 
aquests funcionessin tots alhora és: 

 

SERVEI	  	   UNITATS	  	   CONSUM	  UNITARI	  (l/s)	   CONSUM	  TOTAL	  (l/s)	  
Inodors	   6	   0.1	   0.6	  
Lavabos	  	   6	   0.1	   0.6	  
Dutxes	  	   7	   0.2	   1.4	  
Urinaris	   3	   0.05	   0.15	  

	   	  
TOTAL	   2.75	  

 

Taula 2: Estimació del consum total d’aigua potable 
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Es suposa que la pressió al començament de la xarxa és de 60 m i no ha de ser 
menor a 40 m en cap punt de la mateixa. Per a calcular la pèrdua de càrrega s’utilitzen 
les taules de les figures 2 i 3, en què intervé el cabal circulant, el diàmetre del tub i la 
velocitat de l’aigua, que sol ser entre 2 i 2.5 m/s.  

Les pèrdues de càrrega localitzades es poden calcular com: 

Dg
vJ
⋅⋅

⋅=
2

2

λ  

on D  és el diàmetre, v  la velocitat de l’aigua i λ  el factor de fricció, que es pot 
aproximar com: 

λ = 0,7 per a canvis de secció 

λ = 0,5 per a colzes 

λ = 0,6 per a derivacions. 
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Figura 2: Pèrdues de càrrega (m/ml) i velocitat (m/s) en funció del cabal circulant i el diàmetre del 
tub (en polzades) 
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Figura 3: Continuació de la figura anterior 

 

4.	  XARXA	  ELÈCTRICA	  

4.1.	  INTRODUCCIÓ	  
 

Cal que la xarxa elèctrica proporcioni la potencia necessària a la maquinària dels molls 
(per exemple, grues), l’enllumenat dels molls i dels vials, i el subministrament elèctric 
de tots els edificis del port, així com a tots els amarradors a través dels pantalans. 
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4.2.	  XARXA	  DE	  DISTRIBUCIÓ	  D’ELECTRICITAT	  
 

Degut a que aquests diferents grups requereixen de potencies diferents, a efectes de 
càlcul de la instal·lació elèctrica, es preveuen tres tipus de línies: 

§ Línies A: donen servei als amarradors. 

§ Línies I: donen servei als elements d’iluminació i, segons el Reglament 
Electrotècnic de Baixa tensió (RBT) s’han de dimensionar amb una potencia de 
1,8 vegades la potencia nominal de les làmpades.  

§ Línies E: donen servei als diferents edificis i instal·lacions. Al costat dels edificis 
principals es situaran petits generadors d’emergència. 

La calefacció o la refrigeració existents en els diferents edificis seran subministrades 
mitjançant bombes de calor. La calefacció de l’aigua dels serveis es realitzarà 
mitjançant bombes amb calderes elèctriques. 

El quadre elèctric de distribució estarà constituït per un armari metàl·lic amb tapa i 
connexions d’entrada i de sortida estanques, degudament connectada a terra. Tindrà 
els següents elements: 

§ Interruptors automàtics de protecció magnetotèrmica. 

§ Interruptors diferencials d’alta sensibilitat (30 mA i 300 mA). 

§ Petits interruptors automàtics (PIA). 

§ Contactors pels elements consumidors (motors). 

S’ha tendit a sobredimensionar les línies amb la finalitat de permetre ampliacions de 
les instal·lacions en cas necessari sense necessitat d’instal·lar-ne noves. 

Els cables seran de coure electrolític, de tres conductors i neutre, recoberts amb 
aïllament de butil i funda exterior del tipus “lleugera”. Les conduccions de protecció 
dels cables seran de 12,5 cm de diàmetre en els trams enterrats en rasa i de 9 cm les 
que passen per l’interior de les plaques alveolades. 

Les connexions pels amarradors es faran en caixes especials situades a la vora dels 
molls i pantalans, i portaran a l’exterior una làmpada que proporcionarà l’enllumenat 
necessari al pantalà o moll, complementant la il·luminació de les balises. A cada caixa 
hi haurà dues connexions de corrent amb els seus corresponents fusibles, per a 100 
W a 220 V, que s’allotjaran a l’interior de dos compartiments tancats en que es 
divideix. En el mateix armari de serveis hi haurà les dues preses per a l’abastament 
d’aigua potable, prenent-se les corresponents mesures aïllants per tal d’evitar 
possibles curtcircuits. El consum màxim admissible serà de 2 KW a tots els 
amarradors inferiors a 15 m d’eslora i de 4 KW per la resta. El coeficient de 
simultaneïtat considerat és el de 0,5, és a dir, s’estima que com a màxim només la 
meitat dels amarradors consumiran la màxima potència transmesa. 

L’enllumenat públic és un element de projecte important, que permet categoritzar 
zones i distribuir l’espai a través de la llum. L’alimentació de les línies d’enllumenat es 
realitza a partir del quadre de control i es disposarà del corresponent rellotge amb 
programador astronòmic per a l’encesa i apagada automàtiques dels punts de llum. 
Per l’enllumenat es preveu un total de 40 W/m2, incloent el consum d’altres 
electrodomèstics i màquines diverses. 

Les conduccions seran subterrànies amb cables de coure i es disposarà una línia de 
terra de 35 mm2 de coure i una pica de posada a terra per a cada punt de llum. 
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4.3.	  PROTECCIONS	  
 

Cada una de les sortides del quadre estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic 
contra sobrecàrregues i curtcircuits incorporat. 

Contra els contactes indirectes es protegirà mitjançant un dispositiu de tall automàtic, 
sensible a les corrents de defecte, usant un relé diferencial capaç de protegir la vida 
de les persones. Aquest dispositiu actua desconnectant el circuit avariat al produir-se 
una derivació a terra, complint les instruccions MI.BT.020 i 021 del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Cada una de les línies que alimenten els motors disposarà, a més, de contacte amb 
relé tèrmic. 

S’usarà una xarxa de terra MI.BT.039 amb l’objectiu de limitar la tensió que puguin 
presentar en algun moment de les masses metàl·liques i el electromotor per assegurar 
l’actuació de les proteccions i disminuir el risc que suposa una avaria del material 
elèctric. La secció d’aquest estudi no serà inferior a 16 mm2. 

Abans de posar en servei la instal·lació, es considera necessari verificar els valors de 
la seva resistència, aïllament, rigidesa i resistència de connexió a terra, recomanant 
una vigilància periòdica, al menys anual, segons la instrucció MI.BT.042. 

Els valors de lectura seran: 

§ Aïllament: 380.000 Ohms per cada 100 metres. 

§ Rigidesa: 1.760 Volts durant un minut a freqüència de 50 Hz. 

§ Resistència de terra: 10 Ohms. 
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1.	  CONSIDERACIONS	  GENERALS	  

1.1.	  INTRODUCCIÓ	  
 

L’objecte del present annex és la redacció de l’Estudi d’Impacte Ambiental (d’aquí en 
endavant, EIA) de l’ampliació del port esportiu de s’Estanyol, d’acord amb la legislació 
vigent en matèria ambiental. Aquest estudi permet conèixer i quantificar les 
repercussions de les activitats humanes sobre l’entorn del projecte. 

L’objectiu bàsic d’aquest estudi és integrar la variable ambiental en el projecte amb la 
finalitat de prevenir l’impacte ambiental i internalitzar els costos ambientals des de les 
primeres etapes conceptuals del projecte, per tal d’evitar sobrecostos posteriors. Per 
tant, l’objectiu és preveure els impactes del projecte sobre el medi i compatibilitzar-lo 
amb el mateix, mitjançant l’anàlisi de la situació ambiental abans d’executar el projecte 
i la previsible després d’aquesta. 

A més, l’objecte de l’EIA no només compren les possibles afectacions ambientals que 
pugui portar la construcció i execució del projecte sinó també les mesures per 
minimitzar aquestes afectacions. 

 

1.2.	  OBJECTIUS	  DE	  L’ESTUDI	  
 

Per tal d’avaluar l’afectació sobre el medi cal quantificar les accions sobre aquest, per 
tal de poder avaluar les reaccions (impactes tant positius com negatius) i establir les 
mesures correctores pertinents. Així doncs, l’objectiu de l’EIA és la definició i anàlisi de 
les alteracions que es produeixin com a conseqüència de la construcció del port. 

L’estudi aborda els aspectes fonamentals exigits per la legislació espanyola (RDL 
1302/86 i RD 1131/88 de Evaluación de Impacto Ambiental). 

	  

1.3.	  METODOLOGIA	  
 

Aquest tipus d’avaluacions suposa el desenvolupament d’una sèrie de fases 
successives de les obres: 

• Recopilació de tota la informació existent i accessible que permeti una 
descripció suficient dels sistemes naturals propers a la zona d’emplaçament de 
les obres. 

• Descripció del projecte, tant de les seves característiques físiques com de les 
necessitats d’ocupació del territori, i anàlisi de les diverses alternatives 
considerades. 

• Descripció, a partir de la informació disponible, dels principals sistemes i 
comunitats naturals implicats, així com els mecanismes ecològics que puguin 
resultar alterats pel projecte. 

• Identificació i valoració dels principals impactes que s’introduiran en el medi, 
primer per les obres i després per la seva explotació, a través de l’anàlisi de les 
interaccions entre els elements productors i els receptors. 
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• Proposició de les mesures protectores i correctores que permetin reduir 
l’impacte visual generat i aconseguir que no quedi afectada de forma crítica la 
qualitat actual dels paràmetres ambientals. 

• Elaboració d’un programa de vigilància ambiental, que garanteixi l’execució de 
l’obra d’acord amb les propostes derivades de l’estudi i, a la vegada, permeti 
establir el grau d’ajust entre les previsions i l’impacte realment produït. 

• Redacció de la memòria final. 

 

1.4.	  MARC	  LEGAL	  
 

A continuació s’analitza la legislació vigent tant d’àmbit estatal com autonòmica, que 
és d’aplicació en el present estudi: 

• Legislació estatal 

o Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

• Legislació autonòmica 

o Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i 
avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears. 

 

 

2.	  FONTS	  DE	  DADES	  
 

Les principals fonts d’informació utilitzades per a aquest estudi són les següents: 

• Bulletí Oficial de les Illes Balears 
• Instituto Geológico Nacional 
• Puertos del Estado 
• Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori  

 

 

3.	  DESCRIPCIÓ	  DEL	  PROJECTE	  

3.1.	  OBJECTE	  DEL	  PROJECTE	  
 

El present projecte contempla l’allargament del dic principal de l’actual port esportiu de 
s’Estanyol amb el qual s’aconsegueix espai per a 204 nous amarradors, la majoria 
dels quals d’eslores superiors a les existents, que doten el port de major capacitat per 
a grans eslores. A més, es genera nou espai per a millorar els serveis oferits pel port. 

Els principals objectius del projecte són els següents: 

• Donar resposta a una demanda d’amarradors que supera l’oferta, especialment 
de grans eslores. 

• Fomentar i potenciar el turisme d’alt poder adquisitiu a Mallorca. 
• Dotar de major nombre i qualitat de serveis al club nàutic. 
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3.2.	  ESTUDI	  D’ALTERNATIVES	  
 

A continuació es descriuen breument les alternatives que han estat analitzades en 
l’annex 3 d’estudi d’alternatives del present projecte. Les alternatives estudiades a 
fons, obviant l’alternativa 0, són les següents: 

• Alternativa 1 (figura 1) 

Aquesta proposta consisteix bàsicament en l’allargament del dic principal de 
forma paral·lela a la costa. Es construiran 160 metres de nou dic, el qual 
mantindrà les característiques estètiques i geomètriques del dic actual. A més, 
amb la construcció del contradic de 130 metres perpendicular a la costa, es 
crea una superfície total de 22592 metres quadrats d’explanada. Finalment, 
aquesta solució disposa d’un total de 492 amarradors. 

 

Figura 1: Planta de l’alternativa 1, situació actual ombrejada 

 

• Alternativa 2 (figura 2) 
 
La proposta consisteix en l’allargament dels pantalans existents així com el del 
primer tram de dic, per tal de fer créixer el port mar endins. En total es 
construiran 290 metres de nou dic, el qual mantindrà les característiques 
estètiques i geomètriques del dic actual. També s’haurà de construir un nou 
contradic, el qual serà de 155 metres. Degut a la seva naturalesa, aquesta 
solució no crea nova explanada, per tant la superfície total d’aquesta serà de 
11937 metres quadrats.  Finalment aquesta solució disposa d’un total de 501 
amarradors. 
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Figura 2: Planta de l’alternativa 2, situació actual ombrejada 

 

• Alternativa 3 (figura 3) 

La proposta consisteix en l’enderroc de la totalitat del dic principal així com en 
el de tota la dàrsena pesquera i la construcció d’un nou dic que ofereix més 
superfície al port. En total es construiran 520 metres de nou dic. També s’haurà 
de construir un nou contradic, el qual serà de 139 metres. Com es pot 
comprovar, la longitud de dic a construir és molt major que en altres solucions. 
Es crea una petita nova explanada, que fa que la superfície total d’explanada 
d’aquesta solució sigui de 15931 metres quadrats.  Finalment aquesta solució 
disposa d’un total de 566 amarradors. 

 

Figura 3: Planta de l’alternativa 3, situació actual ombrejada 
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A partir de l’anàlisi multicriteri detallat en l’annex 3, la proposta escollida és l’alternativa 
1, els avantatges principals de la qual són els següents: 

• Demolicions mínimes 
• Es crea gran quantitat de superfície per a nova explanada, el que suposa molt 

d’espai per a nous serveis. 
• El dic es construeix en un calat baix, el que suposa que el cost d’execució és 

menor a altres solucions en calats majors 
 
 

4.	  DESCRIPCIÓ	  DEL	  MEDI	  RECEPTOR	  

4.1.	  DESCRIPCIÓ	  GENERAL	  DE	  L’AMBIT	  D’ESTUDI	  
 

Les dues diferències principals del medi costaner respecte el terrestre són el 
dinamisme i la fragilitat. El dinamisme del paisatge costaner es caracteritza per 
nombroses facetes de les quals les més aparents són els retrocessos (erosions) o els 
avanços (acrecions) de la línia de vora.  

La fragilitat del medi costaner es deu al fet que aquesta zona és el resultat d’un delicat 
equilibri entre el mar, la terra i l’atmosfera. Per il·lustrar aquesta fragilitat n’hi ha prou 
amb tenir en compte les implicacions que qualsevol acció natural (per exemple, un 
temporal) o artificial (per exemple, la construcció d’un port) té sobre la franja 
costanera. 

El model conceptual més habitual per descriure les característiques naturals de la 
costa consisteix en considerar el sistema costaner en termes de tres components: 

§ Component físic o hidromorfodinàmic: representat per l’aigua i el sediment que 
forma el “substrat” de la zona costanera. 

§ Component quimicobiològic: representat pels nutrients i la cadena tròfica que 
es sustenta sobre el substrat físic. 

§ Component socioeconòmic: il·lustrat per la societat i la percepció que aquesta 
té del que passa a la franja costanera i els valors que li assigna, a més de les 
activitats que s’hi desenvolupen. 

Al dinamisme i la fragilitat de la zona costanera s’hi han d’afegir dos factors que 
provoquen una degradació progressiva i creixent del paisatge costaner: 

§ La pressió d’ús que experimenta la franja costanera augmenta d’una manera 
continuada i es manifesta pel gran augment de la pressió turística en la zona 
del projecte. 

§ La reducció de l’espai costaner disponible, tant amb relació a la superfície de 
platja emergida com la reducció del volum d’aigua costanera de qualitat 
disponible. 

El resultat de tot plegat és que existeix un conflicte entre els diferents usos existents o 
que es preveuen en les zones costaneres, motiu pel qual s’ha de tenir especial cura 
d’aquest paisatge costaner. 
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4.2.	  LOCALITZACIÓ	  I	  CLASSIFICACIÓ	  DEL	  SÒL	  
 

La zona d’estudi correspon al sud de l’illa de Mallorca, concretament en la divisòria 
dels municipis de Llucmajor i Campos a la urbanització de s’Estanyol de Migjorn, 
Llucmajor.  
 
Tant s’Estanyol com la urbanització veïna de Son Bieló estan qualificades com a sòl 
urbanitzable programat (SUP), només una petita part de cada una de les dues 
urbanitzacions consta ja com a sòl urbà (SU), mentre que la zona que envolta 
ambdues urbanitzacions rep la qualificació de sòl urbà no programat (SUNP). Al 
voltant de la zona urbanitzable no programada hi ha una zona molt extensa de sòl 
protegit (E2) (veure figura 4). 
 

 

Figura 4: Retall del plànol d’Estructura General i Orgànica del Territori del Consell de Mallorca, 
Classificació del sòl 

 

4.3.	  FACTORS	  AMBIENTALS	  

4.3.1.	  Geomorfologia	  
 

La zona d’actuació del port esportiu de s’Estanyol esta situada en una costa rocosa, 
com ho és gairebé tota la longitud de costa de l’illa de Mallorca. 

L’estudi de geologia de la zona permet conèixer la naturalesa del terreny i així es pot 
predir quina serà la resposta davant les actuacions que es preveuen en aquest 
projecte. La zona de s’Estanyol de migjorn està formada per arenes eòliques del 
holocè (quaternari) tal com podem veure en el mapa a escala 1:50000 de la figura 5. 
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El mapa pertany a la col·lecció del “instituto geológico y minero de España”. Al tenir 
una informació d’un mapa a escala tan gran, seria recomanable dur a terme uns 
sondejos per tal d’afinar més en l’anàlisi del terreny del projecte. 

 

Figura 5: Retall del mapa geològic 1:50.000 de la zona de Llucmajor, amb la llegenda corresponent 

 

4.3.2.	  Climatologia	  
 

Clima 

El clima de Mallorca és el clima típic mediterrani amb temperatures mitjanes 
temperades, que estan compreses entre els 16 i 18º C. Les màximes mitjanes en dies 
d’estiu estan al voltant de 29/30º C i les mínimes mitjanes en els dies més freds de 
l’hivern ronden els 5/9º C. Malgrat això, cada any es produeixen algunes situacions 
extremes en que les temperatures superen els 35º C a l’estiu i temperatures sota zero 
en algun dia de l’hivern. 

L’entorn físic de Mallorca és el mar, un mar càlid amb temperatures superficials que 
arriben als 26º C el mes d’agost i que no baixen dels 14º C a l’hivern. El mar regula la 
temperatura i fa que l’estacionalitat tèrmica no sigui tan pronunciada com en entorns 
continentals de les mateixes latituds. 

 

Precipitacions 

El règim de precipitacions a Mallorca és clarament estacional, produint-se el 40% del 
total de precipitacions durant la tardor, entre els mesos de setembre i novembre. Les 
precipitacions mitjanes anuals són de 450 mm, però en la part sud de l’illa on es troba 
s’Estanyol de Migjorn, hi ha menys precipitacions essent la mitjana anual de 350 mm. 

Malgrat això, el règim de precipitacions es caracteritza per la seva irregularitat, variant 
considerablement d’any en any, fins a l’extrem d’arribar a provocar sequeres. La major 
part de les precipitacions es concentren en uns pocs dies, amb precipitacions intenses 
a la tardor i de poca intensitat la resta de l’any. 
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Vent 

Generalment el vent és el resultat de les diferències de pressió atmosfèrica i té un 
paper important de la distribució de temperatures i de les precipitacions. Les brises 
que es produeixen arran de costa (veure figura 6)  són vents locals, que es deuen a 
l’escalfament diferencial de dues superfícies, mar i terra, que alhora escalfen 
diferencialment dues masses d’aire (marinada o garbí i terral). 

 

Figura 6: Mapa de Mallorca amb els embats o brises marítimes característiques de cada zona 

 

Per descriure el vent cal indicar dues magnituds: direcció i velocitat. A Mallorca els 
vents de les diferents direccions prenen un nom diferent: Tramuntana (N), Gregal (NE), 
Llevant (E), Xaloc (SE). Migjorn (S), Llebeig/Garbí (SW), Ponent (W) i Mestral (NW). 

A grans trets podem dir que els vents són poc intensos i de forma global els vents 
estan molt repartits en totes les direccions, llevat de migjorn i xaloc que són menys 
freqüents i més dèbils que la resta. 

 

4.3.3.	  Clima	  marítim	  
 

Onatge 

El règim d’onatge en aigües profundes, procedent de l’anàlisi de la boia de Sa 
Dragonera, mostra que les direccions principals d’onatge que poden afectar a l’àmbit 
d’estudi són les incloses en el ventall de direccions WSW-SW. Aquestes direccions 
són també les més energètiques. 

En conclusió, els onatges de component WSW-SW són els que tenen major 
freqüència de presentació en el tram de costa en què es projecta l’ampliació del port 
esportiu. 

Marees 

Les marees astronòmiques en mars com el Mediterrani són modestes, de l’ordre de 
cm. Per altra banda, la marea meteorològica, associada a variacions de pressió i 
empenta de vents, pot prendre valors considerables en cas de tempestes importants. 
Aquestes marees són poc previsibles. 
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4.3.4.	  Dinàmica	  litoral	  
 

Com s’ha comentat en l’annex 7, la majoria de platges de Mallorca es troben 
encastades entre sortints rocosos que impedeixen el transport longitudinal de 
sediments, que és el principal responsable del fenòmens d’evolució no estacional de 
platges. Per altra banda, sí que es produeix transport transversal de sediments, que és 
el responsable dels canvis estacionals i cíclics de la posició de la línia de costa. 

En concret, el port esportiu de s’Estanyol es troba situat en una costa rocosa i, en 
conseqüència, no s’esperen afectacions a la dinàmica litoral. La platja més propera a 
la qual podria afectar la present ampliació és la platja de sa Ràpita la qual es troba 
encastada en el port de sa Ràpita impedint, d’aquesta forma, la possible afectació a 
aquesta platja.  

 

4.3.5.	  Comunitats	  biològiques	  de	  la	  zona	  
 

L’illa de Mallorca es troba envoltada per abundants prats de Posidònia Oceànica 
(veure figura 7). Els prats de Posidònia Oceànica (en endavant P. Oceànica) són la 
principal comunitat del litoral mediterrani degut als seus alts nivells de productivitat, 
elevada biodiversitat i importància en la protecció i estabilitat de la línia de costa. A 
més els prats de P. Oceànica estan declarats Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. 

En aquest sentit, els prats constitueixen un ecosistema madur, donada la seva 
capacitat per a modificar les condicions ambientals del llocs en les que s’assenta: 
atrapant el sediment i contribuint, d’aquesta forma, a la neteja i qualitat de l’aigua, 
oxigenant la mateixa i atraient nombroses espècies animals i vegetals que constituiran 
la comunitat posidonícola. 

Ofereix aliment i aixopluc a unes 400 espècies vegetals i a varis milers d’espècies 
animals. Generen oxigen, no només en l’aigua sinó també a l’atmosfera degut a la 
difusió gasosa de l’aigua a l’aire. 
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Figura 7: Posidònia Oceànica 

 

4.3.6.	  Qualitat	  de	  l’aigua	  
 

Les embarcacions esportives i de lleure poden ser un focus de contaminació, 
fonamentalment pel desconeixement generalitzat de les persones que en gaudeixen, i 
sobretot, per la gran quantitat d’unitats que hi ha en determinades zones del litoral. A 
més, com que els vaixells de lleure solen fondejar sovint en aigües molt poc profundes, 
s’agreuja aquest fet. 

L’Organització Marítima Internacional (LMO) obliga a tots el vaixells a complir amb el 
Codi de Contaminació Marítima (MARPOL), per evitar la contaminació del medi 
ambient marí per abocament al mar de les aigües oleaginoses. 

Per altra banda, la Direcció General de Salut Pública i Consum recull anualment 
mostres d’aigua de les platges de les Illes Balears. Durant la campanya 2013 de 
qualitat sanitària d’aigües no s’han detectat anomalies en la qualitat de l’aigua en la 
zona d’actuació. 

 

4.3.7.	  Espais	  naturals	  
 

Paradoxalment, l’espai natural més proper a la zona d’actuació no és a l’illa de 
Mallorca sinó que es tracta del parc nacional marítimoterrestre de l’arxipèlag de 
Cabrera (veure figura 8).  
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Figura 8: Fotografia aèria del sud de Mallorca on estan senyalats la zona d’actuació del projecte (al 
nord) i el parc nacional marítimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera (al sud) 

 

5.	  ANÀLISI	  D’IMPACTE	  AMBIENTAL	  

5.1.	  IDENTIFICACIÓ	  DELS	  IMPACTES	  

5.1.1.	  Factors	  ambientals	  susceptibles	  d’afectació	  
 

En general, els elements del medi susceptibles a veure’s afectats es poden agrupar 
en: 

• Medi terrestre 
• Medi marí 
• Medi atmosfèric 
• Medi perceptual 
• Medi socioeconòmic 

Els factors ambientals resultants de la disgregació d’aquests grups genèrics es 
representen en la taula 1. 
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GRUPS	   FACTOR	  AMBIENTAL	  
Medi	  terrestre	   Comunitats	  biòtiques	  

Medi	  marí	  
Dinàmica	  litoral	  
Qualitat	  de	  les	  aigües	  
Comunitats	  biòtiques	  marines	  

Medi	  atmosfèric	  
Soroll	  
Qualitat	  de	  l'aire	  

Medi	  perceptual	   Paisatge	  

Medi	  socio-‐econòmic	  

Població:	  qualitat	  de	  vida,	  ocupació,	  activitat	  econòmica.	  
Infraestructures	  i	  serveis	  
Usos	  del	  territori	  
Patrimoni	  històric	  

 

Taula 1: Factors ambientals associats a cada grup genèric 

 

5.1.2.	  Accions	  del	  projecte	  que	  poden	  generar	  impacte	  
 

El projecte consta d’una sèrie d’agents generadors d’impacte, l’acció́ dels quals pot 
recaure sobre els elements del sistema identificats com a receptors d’impacte. Dins de 
la fase de construcció i explotació del projecte, les accions identificades més 
importants són les següents: 

• Fase de construcció: 
 

o Enderrocs: augment de la terbolesa.  
o Dragats: augment de la terbolesa, possible resuspensió de 

contaminants, soroll, zona d’abassegament del material dragat. 
o Explotació de les pedreres 
o Moviments de terres: es necessita material de tot-ú per al reblert 
o Transport de material: ocupació de les infraestructures viàries de la 

zona. 
o Trànsit de vehicles i maquinària pesada 
o Dipòsit de residus i escombraries 
o Construcció de les obres d’abric 

 
• Fase d’explotació: 

 
o Contaminació acústica com a conseqüència de l’activitat portuària 
o Paisatge: les obres d’abric suposen una pèrdua de visó de la línia 

d’horitzó 
o Qualitat de l’aigua: l’augment del trànsit d’embarcacions i els residus del 

port poden empitjorar la qualitat de l’aigua 
o Dinàmica litoral: com ja s’ha comentat anteriorment, no es preveu una 

afectació de la dinàmica litoral. 
o Serveis: augmenta la necessitat de certs serveis i infraestructures 

generals com aigua, electricitat, etc. 
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5.2.	  DESCRIPCIÓ	  I	  VALORACIÓ	  DELS	  EFECTES	  AMBIENTALS	  PREVISIBLES	  

5.2.1.	  Obtenció	  dels	  materials	  necessaris	  per	  a	  la	  construcció	  
 

Descripció de l’acció 

Els materials necessaris per a la construcció, a excepció dels elements de formigó, 
s’obtindran majoritàriament de l’explotació de pedreres. 

Efectes ambientals previsibles 

La major part dels materials extrets dels desmunts i dragats es pretén reutilitzar-los 
allà on sigui possible com a material de tot-ú, reduint el volum total necessari a obtenir 
d’aquest material. 

Els materials procediran de pedreres en explotació, de forma que els efectes siguin 
menors, ja que l’activitat no suposarà l’obertura de nous fronts. 

Per tant, els impactes ambientals es poden resumir en: 

• Explotació de recursos de pedreres naturals (recursos limitats). 
• Ocupació dels vials d’accés a la zona de les obres. 

Amb tot això, es qualifica l’impacte ambiental com a moderat. 

 

5.2.2.	  Obres	  d’ampliació	  del	  port	  esportiu	  
 

Descripció de l’acció 

El conjunt de les obres previstes per aquest projecte són la demolició de part de 
l’actual dic de recer i l’allargament del mateix, la construcció d’un nou contradic així 
com la construcció de nova zona terrestre del port i diversos pantalans. 

Efectes ambientals previsibles 

Els efectes ambientals fruit de l’ampliació del port es poden dividir en: 

• Afecció a les comunitats biòtiques terrestres: 

Degut al caràcter d’ampliació del projecte, i a que es troba en una zona urbana, 
les afeccions a les comunitats biòtiques terrestres seran pràcticament 
inexistents. Així doncs, es qualifica l’impacte com a compatible. 

• Afecció a les comunitats biòtiques marines: 
 
Com s’ha comentat, existeixen prats de P. Oceànica en gairebé tots els indrets 
costaners de l’illa de Mallorca. No obstant això, en la zona on es projecten les 
obres no s’afecta directament cap prat. Així i tot, la construcció del port podria 
arribar a afectar prats de Posidònia pròxims a la zona. Per això es classifica 
l’impacte com a moderat. 
 

• Increment de la terbolesa de l’aigua: 
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L’abocament dels materials produirà una certa terbolesa en les aigües litorals 
fins que les partícules en suspensió es vaguin dipositant al fons. Les 
operacions de dragat també provocaran terbolesa en l’aigua, ja que es posaran 
en suspensió materials de granulometria fina. 

Donat el caràcter temporal de les actuacions i la possibilitat de realitzar 
aquestes tenint especial cura de no afectar en gran mesura les comunitats 
biòtiques properes, es considera l’impacte com a moderat. 

• Increment del nivell de soroll: 
 
Durant la construcció de l’obra es produiran sorolls tant temporals com 
continus. Caldrà dur a terme una sèrie de mesures degut a que l’impacte es 
classifica com a moderat: 
 

o Compliment de la Llei 1/2007 contra la contaminació acústica de les 
Illes Balears. 

o Restringir la realització dels treballs d’obra a la franja horària diürna i 
preferiblement adaptar-la a la franja normal laboral (8-20h), a més 
d’evitar realitzar les obres en període d’estiu en què es multiplica 
l’activitat de la zona del voltant. 

o Compliment del R.D. 524/2006, pel qual es regulen les emissions 
sonores de l’entorn originades per determinada maquinaria d’ús a l’aire 
lliure. 
 

• Afecció a la qualitat de l’aire: 
 
Durant la construcció es produirà una afecció local i temporal sobre la qualitat 
de l’aire. No obstant, degut a que l’afecció es menor i no arribarà a influenciar 
de manera considerable, l’impacte es classifica com a moderat. 
 

• Impacte sobre els usos del territori: 
 
Degut a que el port esportiu es troba situat en un nucli urbà no molt poblat, 
especialment a l’hivern, es considera que l’afectació és menor i, per tant, 
l’impacte és compatible. No obstant, cal dur a terme una correcta senyalització 
de les obres.  
 

• Afectació a infraestructures i serveis: 
 
Per la mateixa raó anterior, l’impacte sobre les infraestructures i serveis és 
menor i les incomoditats produïdes als habitants no són considerables. Per 
això, l’afectació es considera com a compatible. Tot i així, per tal de minimitzar 
els possibles impactes es portaran a terme aquestes mesures: 
 

o Restitució i reposició de tots els serveis afectats per les obres, tant 
durant la fase d’execució de les obres com en la fase d’explotació del 
port. 

o Manteniment dels accessos existents, sobretot neteja del paviment en 
les zones i períodes de temps en què resultin més afectats.  
 

• Increment de l’ocupació: 
 
La necessitat de mà d’obra influirà positivament sobre el nivell d’ocupació de la 
zona, contribuint a disminuir el nombre d’aturats. L’impacte, tot i no ser molt 
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apreciable degut a la temporalitat de les obres, es considera positiu i, per tant, 
compatible. 
 

• Impacte sobre l’activitat econòmica: 

Les obres d’ampliació del port poden provocar una reacció en determinats 
sectors econòmics, principalment el de la construcció i, en fase d’explotació, en 
el turisme i sector serveis. Així doncs, l’efecte es positiu i, conseqüentment, 
compatible. 

• Impacte sobre el patrimoni històric: 

Degut a que el projecte és una ampliació, el més probable és que no es trobin 
jaciments en la zona d’actuació. Per tant, es classifica l’impacte com a 
compatible. 

 

5.2.3.	  Explotació	  i	  presència	  del	  Port	  Ampliat	  
 

De forma anàloga als impactes generats per les obres d’ampliació, tot seguit 
s’expliquen els deguts a l’explotació del mateix: 

• Afecció a les comunitats biòtiques terrestres: 

No es preveu cap afectació rellevant a les comunitats biòtiques terrestres en la 
fase d’explotació i, per tant, l’impacte es cataloga de compatible. 

• Afecció a les comunitats biòtiques marines: 
 
Com s’ha comentat, existeixen prats de P. Oceànica en gairebé tots els indrets 
costaners de l’illa de Mallorca. No obstant això, en la zona on es projecten les 
obres no s’afecta directament cap prat. Així i tot, l’explotació del port podria 
arribar a afectar prats de Posidònia pròxims a la zona. Per això es classifica 
l’impacte com a moderat. 
 

• Afecció a la dinàmica litoral: 
 
No es preveu afectació a la dinàmica litoral degut a que, com s’ha explicat amb 
anterioritat, el port es troba situat en una costa rocosa sense transport 
longitudinal de sediments net. Així, l’impacte és compatible. 
 

• Afecció a la qualitat de l’aigua: 

Durant l’explotació del port, l’afecció sobre la qualitat de l’aigua és de caire 
diferent que durant la construcció. Els possibles impactes estan ara relacionats 
amb petites fuites de carburants, olis i aigües brutes des de les embarcacions. 
Cal tenir present que aquest impacte ja era existent abans de l’ampliació tot i 
que, òbviament, en menor mesura. Per tot l’anterior, l’impacte es classifica com 
a moderat. 

• Increment del nivell de soroll: 

El soroll degut a l’activitat quotidiana d’un port esportiu no és molt rellevant i, al 
ser una ampliació, serà pràcticament igual al d’abans de les obres. Per tant, es 
considera un impacte compatible. 
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• Afecció al paisatge: 

L’ampliació del port produirà, inevitablement, una pèrdua de visó de la línia 
d’horitzó en una zona de s’Estanyol. Tot i això, no serà un impacte molt gran 
degut a que, actualment ja existeix el port. Per això, es considera un impacte 
compatible. 

• Impacte sobre la qualitat de vida de la població: 

La qualitat de vida de la població es veurà millorada per dos aspectes: 

o Un augment de l’oferta d’amarradors a la zona que permetrà resoldre 
els problemes de congestió d’embarcacions nàutiques, especialment de 
grans eslores i en temporada alta. 

o La millora de les característiques actuals del port, proporcionant més 
serveis als usuaris. 

Així doncs, l’impacte és positiu i compatible. 

• Increment de l’ocupació: 

Es preveu la generació de llocs de treball tant directes com indirectes. Per tant, 
l’impacte és positiu i compatible.  

• Increment de l’activitat econòmica: 

La inversió en l’ampliació del Port esportiu de s’Estanyol generarà un 
desenvolupament en diversos sectors econòmics, sobretot els relacionats amb 
el sector terciari o de serveis de la zona. El turisme, que és el principal motor 
econòmic de la zona, es veurà fortament beneficiat. Per això l’impacte és 
positiu i compatible. 

• Impacte sobre els usos del territori: 

La remodelació del port no suposa un gran canvi sobre els usos del territori 
(recreatiu i turístic) i, per tant, es considera un impacte compatible. 

 

6.	   DETERMINACIÓ	   DE	   LES	   MESURES	   CORRECTORES,	   PREVENTIVES	   I	  
COMPENSATÒRIES	  

6.1.	  INTRODUCCIÓ	  
 

Un cop identificades i degudament valorades totes les possibles afectacions 
provocades per la construcció i explotació de l’ampliació del port, es passa a descriure 
les mesures proposades per tal de minimitzar els impactes anteriorment detallats i fer-
los compatibles amb el medi. 
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6.2.	  DEFINICIÓ	  DE	  LES	  MESURES	  

6.2.1.	  Procedència	  d’àrids	  i	  materials	  petris	  
 

La direcció d’obra exigirà al contractista de l’obra la presentació d’un document 
acreditatiu que justifiqui la procedència dels àrids correspon a explotacions en 
funcionament. 

 

6.2.2.	  Procedència	  d’àrids	  i	  materials	  petris	  
  

El transport dels materials necessaris per a l’execució de l’obra s’efectuaran en 
període diürn, comprès entre les 8 i les 22 hores. 

Tots els vehicles emprats en el transport hauran de complir la normativa acústica i de 
fums. El director de l’obra podrà exigir al contractista, en qualsevol moment i de 
qualsevol vehicle, la documentació acreditativa d’haver superat la inspecció tècnica en 
matèria de soroll i mantenir dita documentació en vigor. 

Si la circulació rodada de vehicles carregats produís desperfectes a les carreteres i 
carrers per on han de transitar, aquests es repararan per restablir el seu estat primitiu. 

L’abocament directe d’esculleres al mar pot aixecar pols si fa vent, cosa que no és 
possible de controlar. Per contrapartida, s’evitarà la pols que aixequin els camions en 
el seu recorregut fins al punt de descàrrega, regant amb la freqüència que sigui 
necessària. 

 

6.2.3.	  Sorolls	  
 

La maquinària d’obra pública haurà de mantenir en perfectes condicions els dispositius 
contra el soroll previstos pels seus fabricants. 

El treball es restringirà a l’horari diürn, comprès entre les 8 i les 22 hores. 

Tots els vehicles emprats en el transport hauran de complir la normativa acústica. El 
director de l’obra podrà exigir al contractista, en qualsevol moment i de qualsevol 
vehicle, la documentació acreditativa d’haver superat la inspecció tècnica en matèria 
de soroll i mantenir dita documentació en vigor. 

En cas d’existir alguna queixa per part d’algun veí pels nivells de soroll durant les 
obres, es realitzarà una inspecció de la zona i es comprovarà el correcte funcionament 
dels equips. En cas de no complir les exigències adequades seran immediatament 
substituïts. 

 

6.2.4.	  Terbolesa	  de	  l’aigua	  
 

Les operacions de dragat gairebé inevitablement augmentaran al terbolesa de l’aigua. 
No obstant, per tal de minimitzar els seu efectes, es realitzaran aquestes operacions 
en dies amb el mar en calma i fent proves de control mensual de la qualitat de l’aigua. 
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6.2.5.	  Utilització	  d’abocadors	  i	  residus	  
 

Caldrà dur a un abocador el material sobrant no utilitzable de l’obra. S’hauran de 
buscar, per tant, abocadors o indrets habilitats que es puguin utilitzar com a tal. La 
ubicació definitiva dels abocadors haurà de ser concertada amb la Direcció d’obra i 
amb les autoritzacions pertinents, tant dels organismes oficials com de la propietat. 

En tot cas, l’arreplec i abocament de materials sobrants es farà de manera que no 
provoqui impacte visual important. 

Com a mesura preventiva i per tal de minimitzar el risc de contaminació d’aigües, sòl o 
vegetació, durant la fase d’obra, caldrà evitar al màxim l’abocament incontrolat de 
residus de qualsevol tipus. 

De forma general, s’haurà de tenir especial cura amb els residus generats durant 
l’execució de l’obra, especialment amb els perillosos, de forma que se n’asseguri una 
correcta gestió: 

• Segregar adequadament els residus que es generin 
• Tenir identificats, caracteritzats i quantificats els residus perillosos conforme als 

R.D. 833/1988, R.D. 952/1997 i R.D. 717/2010 
• Disposar d’autorització de productor de residus perillosos conforme als R.D. 

833/1988, R.D. 952/1997 i R.D. 717/2010 
• Envasar, etiquetar i emmagatzemar els residus perillosos conforme a la 

legislació vigent (R.D. 255/2003 i R.D. 1802/2008) 
• Portar un llibre de registre de residus perillosos conforme als R.D. 833/1988, 

R.D. 952/1997 i R.D. 717/2010 
• Sol·licitar i comptar amb el document d’admissió de residus perillosos i arxiver-

los durant un període mínim de 5 anys 
• No entregar els residus perillosos a un transportista que no compleixi amb els 

requisits exigits per la legislació vigent 

 

6.3.	  INFORMES	  
 

Els contractistes hauran de facilitar la següent documentació a la direcció d’obra: 

• Còpia dels controls sonors realitzats 
• Còpia de l’autorització de productor de residus 
• Còpia anual de la quantitat i gestió dels residus generats durant la fase de 

construcció 
• Còpia dels possibles incidents produïts durant la fase de construcció, relatius a 

afeccions del sòl o sobre el medi marí, i actuacions portades a terme 
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7.	  PROGRAMA	  DE	  VIGILÀNCIA	  AMBIENTAL	  

7.1.	  OBJECTE	  DEL	  PROGRAMA	  
 

L’objectiu bàsic del Programa de Vigilància Ambiental és el seguiment ambiental de 
l’activitat en règim d’explotació. És a dir, inclou tant la fase d’execució de les obres 
com la fase d’explotació del port. Així mateix, el programa també ha de servir per 
comprovar el grau d’ajustament de l’impacte real al previst en l’EIA. Per això cal 
concretar els següents aspectes: 

• Verificar l’avaluació inicial dels impactes previstos, concretament en detall els 
paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats 

• Controlar l’aplicació de cadascuna de les mesures correctores previstes en 
aquest EIA 

La vigilància consta d’inspeccions de camp realitzades i contrastades per 
responsables de l’administració competent, per assegurar que els empreses i els seus 
contractistes compleixin els termes mediambientals i les condicions aplicades al 
projecte. 

Es tracta també de proposar reaccions adients a fets no esperats o canvis de disseny 
imprevistos amb implicacions mediambientals. 

 

7.2.	  PROGRAMA	  DE	  VIGILÀNCIA	  DURANT	  LES	  OBRES	  
 

En general, caldrà comprovar que l’execució de les obres no s’allunya del previst en 
l’EIA. Previ a l’inici de les obres i amb l’actualització mensual, la Direcció d’Obra 
presentarà davant l’organisme competent: 

• Cronograma de les obres amb totes les activitats a realitzar, destacant les 
significatives per al medi ambient, incloent les mesures protectores o 
correctores de caràcter ambiental. 

• Informe d’imprevistos i contingències ambientals ocorregudes durant la 
realització de les obres, en el qual s’indicaran les mesures que s’han pres per 
solucionar-les. 

D’altra banda, més detalladament, caldrà dur a terme: 

• Neteja de substàncies contaminants en el cas que es produeixin vessaments 
incontrolats.  

• Compliment de la normativa acústica per a tots els vehicles i maquinària 
utilitzats. S’haurà d’exigir al contractista la documentació acreditativa d’haver 
superat la inspecció tècnica en matèria de soroll i mantenir aquesta 
documentació en vigor. 

 

7.3.	  PROGRAMA	  DE	  VIGILÀNCIA	  DURANT	  L’EXPLOTACIÓ	  DEL	  PORT	  
 

El programa de vigilància durant l’explotació del port inclourà els següents aspectes: 
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• Campanya de reconeixement submarí: 
 
Es realitzarà un reconeixement submarí mitjançant submarinistes especialitzats 
de les prades de P. Oceànica properes, per tal d’analitzar la influència potencial 
de l’ampliació del port sobre aquestes. 
 
Tot plegat implica considerar les variables batimètrica, sedimentològica, de 
recobriment per P. Oceànica, i de dinàmica marina. Per això, l’estudi inclourà 
cartografia batimètrica, sedimentològica i de distribució territorial de les 
comunitats de P. Oceànica.  
 

• Seguiment de la dinàmica litoral: 
 
Com s’ha comentat anteriorment, no es preveuen afectacions al transport 
longitudinal net de sediments degut a la inexistència d’aquest. 
 

• Manteniment de les instal·lacions: 
 
Es realitzarà un manteniment adequat de les instal·lacions del port tals com els 
vials, la maquinària, les zones verdes, així com un control exhaustiu de la 
recollida de residus. 
 

7.4.	  EMISSIÓ	  D’INFORMES	  
 

S’elaborarà un llibre de seguiment ambiental de l’obra on s’anotaran totes les 
observacions necessàries que demostrin els objectius determinats pel Programa de 
Vigilància Ambiental. Aquestes observacions s’anotaran en forma de fitxa diària, amb 
croquis de les operacions i resultats. Així mateix, s’elaborarà un reportatge fotogràfic o 
videogràfic que faciliti el seguiment de la vigilància ambiental. 

Es redactaran, a més a més, una sèrie de documents per part dels tècnics participants 
al Programa de Vigilància Ambiental. Els informes s’emetran a la Direcció d’Obra, 
durant l’execució de les obres. La periodicitat d’aquests informes serà la que s’indica a 
continuació: 

• Inicial: 

En el cas d’identificar-se algun impacte significatiu, es procedirà 
immediatament a proposar la mesura correctora adequada. Es disposarà d’un 
llibre d’obres per les anotacions diàries. 

• Mensual: 
 
Es verificarà el grau d’ajustament de l’impacte real al previst, amb el seguiment 
de l’avaluació de la qualitat del medi. Es valoraran els possibles efectes 
secundaris sobre els receptors de l’ecosistema o dels recursos pesquers. 
 

• Final: 
 
Al final de l’obra es realitzarà una recopilació de tota la informació generada, la 
valoració i justificació dels efectes produïts per l’obra i la proposta de 
recomanacions per al seu seguiment, en cas que es consideri necessari. 
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1.%INTRODUCCIÓ%
 

Un cop es coneix el pressupost total de l’obra, cal dur a terme un estudi de viabilitat 
econòmica-financera per calcular la rendibilitat del port. Com a procediment habitual, 
existeix un període de concessió en què el Port Esportiu es gestiona per una empresa 
privada. Passat aquest temps, la concessió finalitza i el port passa a ser propietat de 
l’administració pública. Es considera una període de concessió de 30 anys, que 
comptabilitza des de l’inici de les obres. 

 

2.%MODEL%D’EXPLOTACIÓ%
 

Es crearà un organisme específic que controli i gestioni la complexitat de les obres, el 
seu finançament i l’explotació posterior: el promotor. Partint de la base de que 
l’objectiu principal és que les obres de remodelació es duguin a terme el més 
ràpidament possible amb la màxima qualitat, cal integrar a l’organització i a gestió del 
Port a promotors que tinguin experiència amb aquest tipus d’instal·lacions. 

El model de gestió habitual i usat en el present annex és el següent: l’organisme 
promotor es responsabilitza del projecte, de la construcció, de les inversions 
infraestructurals i de les edificacions. Aquest promotor ofereix tots els serveis i 
equipaments portuaris en cessió d’ús a agents i empreses privades perquè l’explotin 
durant el període concessional. Aquesta cessió suposa uns forts ingressos a l’inici i 
una quota mensual o anual reduïda al llarg de tot el període de concessió. Cal recalcar 
que aquest model de gestió ha presentat bons resultats en altres ports del país, ja 
sigui el promotor inicial públic o privat. 

Un cop es cedeixen els amarradors, els serveis i els equipaments nàutics, l’organisme 
promotor només controla i gestiona les infraestructures, els espais públics i l’explotació 
dels amarraments de servei públic tarifat (un 10% del total dels amarraments), fins al 
final del període concessional, en què el Port Esportiu passa a mans de l’Administració 
Pública. 

 

3.%INGRESSOS%%
 

Ja s’ha explicat que el model d’explotació previst és el de cessió dels serveis, activitats 
i equipaments especialitzats en cada sector. Per tant, l’organisme promotor del Port 
Esportiu només gestionarà els espais i serveis públics i els amarraments del servei 
tarifat. Si no es diu el contrari, els ingressos anuals obtinguts comptabilitzaran a partir 
del primer any d’explotació de la manera que es mostra a la Taula 1 (amb 
percentatges sobre l’ingrés total). 

ANY%D'EXPLOTACIÓ% PERCENTATGE%(%)%
1% 40%

2% 70%

3% 90%

4% 100%
 

Taula 1: Previsió dels ingressos durant els primers anys d’explotació 
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Les valoracions dels ingressos que rebrà l’empresa degut a les cessions d’ús i 
l’explotació són els que es mostren tot seguit: 

! Amarraments privats. Es cedeixen el 90% dels amarraments. Aquests 
comporten un ingrés en el moment de cessió, que es mostra a la Taula 2. Està 
previst que la venta d’aquests amarraments s’iniciï abans de que finalitzin les 
obres, de manera que part de la inversió pugui recuperar-se en la fase 
d’execució. A la Taula 3 es mostra la previsió de la cessió dels amarraments 
privats durant els primers anys de concessió. 

 

ESLORA%
(m)%

AMARRADORS%
TOTALS%

AMARRADORS%
PRIVATS% PREU%% INGRÉS%TOTAL%%

E<6% 0% 0% 35%000.00%€% 0.00%€%

6≤E≤8% 141% 127% 49%000.00%€% 6%223%000.00%€%

8<E≤10% 148% 133% 59%000.00%€% 7%847%000.00%€%

10<E≤12% 89% 80% 69%000.00%€% 5%520%000.00%€%

12<E≤15% 68% 61% 109%000.00%€% 6%649%000.00%€%

15<E≤20% 29% 26% 189%000.00%€% 4%914%000.00%€%

E>20% 18% 16% 295%000.00%€% 4%720%000.00%€%

% % %

TOTAL% 35%873%000.00%€%
 

Taula 2: Previsió de cessió dels amarraments privats 

 

ANY%CONCESSIÓ%% ANY%EXECUCIÓ% ANY%EXPLOTACIÓ% CESSIÓ%(%)%
2% 2% I% 10%

3% I% 1% 30%

4% I% 2% 30%

5% I% 3% 20%

6% I% 4% 10%
 

Taula 3: Previsió de cessió dels amarraments privats 

D’altra banda, aquests amarraments pagaran una quota mensual a l’empresa 
concessionària pel manteniment de la instal·lació i la prestació de serveis, que 
es mostra a la Taula 4 (traduït a quota anual).  
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ESLORA%
(m)%

AMARRADORS%
TOTALS%

AMARRADORS%
PRIVATS%

TARIFA%ANUAL%
(€)%

INGRÉS%ANUAL%
(€)%

E<6% 0% 0% 1%100.00%€% 0.00%€%

6≤E≤8% 141% 127% 1%800.00%€% 228%600.00%€%

8<E≤10% 148% 133% 2%300.00%€% 305%900.00%€%

10<E≤12% 89% 80% 4%100.00%€% 328%000.00%€%

12<E≤15% 68% 61% 4%600.00%€% 280%600.00%€%

15<E≤20% 29% 26% 5%700.00%€% 148%200.00%€%

E>20% 18% 16% 8%100.00%€% 129%600.00%€%

% % %

TOTAL% 1%420%900.00%€%
 

Taula 4: Ingressos anuals de la cessió dels amarraments privats 

Tenint en compte la cessió d’amarraments els ingressos anuals seran el 40 % 
del total el primer any d’explotació, el 70 % el segon any i el 90 % el tercer. Al 
quart any ja s’assoleix el 100% dels ingressos anuals. 

 

! Amarraments públics. El 10% restant dels amarraments es preveuen públics 
d’ús tarifat. L’empresa concessionària mantindrà la titularitat d’aquests 
amarraments i els llogarà d’acord a les tarifes establertes. Es consideren dues 
temporades: alta (del 01/06 al 30/09) i baixa (la resta de l’any), amb unes 
ocupacions respectives del 100% i 30%. Aquests ingressos es recullen a la 
Taula 5. 

 

ESLORA% AMARRADORS%
PÚBLICS%

TARIFA%DIÀRIA%(€)% INGRESSOS%
ANUALS%TEMP.%

BAIXA%
TEMP.%
ALTA%

6≤E≤8% 14% 11.26% 41.09% 86%875.80%€%

8<E≤10% 15% 15.85% 50.9% 118%324.73%€%

10<E≤12% 9% 22.63% 64.77% 92%686.11%€%

12<E≤15% 7% 33.85% 87.77% 100%048.59%€%

15<E≤20% 3% 45.16% 111.65% 55%211.23%€%

E>20% 2% 56.45% 135% 44%896.11%€%

% %

TOTAL% 498%042.56%€%
 

Taula 5: Ingressos anuals d’explotació dels amarraments públics 

! Club Nàutic. Es destina una part important del port al Club Nàutic, que pagarà 
un cànon anual en concepte de manteniment i lloguer. Aquesta quota serà 
abonada pels socis i ascendeix a un promig de 100 €/m2any. Els ingressos 
anuals es mostren a la Taula 6. 

 

CONCEPTE% SUPERFÍCIE%(m2)% TARIFA%ANUAL%(€/m2)% INGRÉS%ANUAL%
Club%nàutic% 301.75% 100% 30%175.00%€%

Taula 6: Ingressos anuals en concepte del club nàutic 
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! Aparcament. Es considera una tarifa d’aparcament de 1,8 €/h per a vehicles. 
Malgrat això, es cobrarà un màxim de 12 h al dia. Hi ha un total de 132 places 
per a vehicles (4 de les quals per a minusvàlids). Es preveu una ocupació del 
70% en temporada alta i del 30% en temporada baixa. Els ingressos totals es 
mostren a la Taula 7.  

 

PLACES% TARIFA%HORA%(€)% INGRÉS%ANUAL%
132% 1.8% 337%986.00%€%

 

Taula 7: Ingressos en concepte d’aparcaments 

 

! Ocupació de rampa d’avarada. La tarifa depèn de l’eslora: 15€/m d’eslora. Es 
considera una eslora promig de 10 m. També es suposa que la rampa s’utilitza 
el 45% de dies de l’any. Els ingressos anuals són els que es mostren a la Taula 
8.  

 

CONCEPTE%% TARIFA%(€)% OCUPACIÓ%ANUAL%(%)% INGRESSOS%ANUALS%
Rampa%d'avarada% 150% 45% 24%637.50%€%

 

Taula 8: Ingressos anuals en concepte d’utilització de la rampa d’avarada 

 

! Utilització de la grua. La tarifa d’utilització d’aquest servei és de 50€/h (per 
embarcacions de menys de 12 m d’eslora). Es considera que les embarcacions 
corresponents als amarraments privats utilitzaran aquest servei un mínim de 
dues vegades l’any. D’altra  banda, es preveu pels amarraments d’ús públic el 
30% d’utilització de grua prevista per les embarcacions privades. Els ingressos 
totals anuals es mostren en la taula 9. 

 

CONCEPTE%%
TARIFA%
HORA%(€)%

INGRÉS%
PRIVAT%

INGRÉS%
PÚBLIC%

INGRÉS%
TOTAL%

Grua% 50% 44%300.00%€% 1%500.00%€% 45%800.00%€%
 

Taula 9: Ingressos anuals en concepte d’utilització de grua 

! Zona d’avarada i marina seca. Aquests espais preveuen un lloguer anual de 80 
€/m2 any per la zona d’avarada i de 150 €/m2 any per a la marina seca. Els 
ingressos anuals es mostren a la Taula 10.  

 

CONCEPTE%% SUPERFÍCIE%(m2)% TARIFA%(€/m2)% INGRÉS%ANUAL%
Zona%d'avarada% 1440% 80.00%€% 115%200.00%€%

Marina%Seca% 1164% 150.00%€% 174%600.00%€%
 

Taula 10: Ingressos anuals en concepte de zona d’avarada i marina seca 
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! Servei de combustible. Es suposa un consum mig per embarcació de 25 l/dia i 
un benefici net de 0,05 €/l. D’altra banda, es preveu una utilització del servei 
del 75% en temporada alta (01/06-30/09) i del 5% en temporada baixa 
(respecte el número total d’amarradors). Els ingressos obtinguts es mostren a 
la Taula 11.  

 

CONCEPTE%% CONSUM%(l/d)% BENEFICI%(€/l)% INGRÉS%ANUAL%
Combustible%% 25% 0.05% 63%874.31%€%

 

Taula 11: Ingressos anuals en concepte de combustible 

 

! Escola de vela. Es suposen uns ingressos en concepte d’escola de vela de 
60.000,00 € anuals. 

 

Tal i com ja s’ha comentat aquests ingressos no comptabilitzen al 100% des del primer 
any d’explotació sinó que estan repartits temporalment els primers anys. Aquests 
ingressos per explotació i cessió, tenint en compte el repartiment temporal, es 
resumeixen a la Taula 12, en què s’inclou un augment anual dels preus del 3%, que 
comptabilitza des del primer any de concessió. 
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CONCEPTE' ANY'D'EXPLOTACIÓ'
0' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7'

Amarraments%privats%
(cessió)% 3805766.57% 11759818.70% 12112613.26% 8317327.77% 4283423.80% 0.00% 0.00% 0.00%
Amarraments%privats%
(anual)% 0.00% 621062.32% 1119464.83% 1439311.92% 1696628.91% 1747527.78% 1799953.61% 1853952.22%
Amarraments%públics% 0.00% 217689.82% 392385.90% 504496.16% 594688.86% 612529.53% 630905.42% 649832.58%
Club%nàutic% 0.00% 13189.21% 23773.56% 31482.99% 36030.53% 37111.44% 38224.79% 39371.53%
Aparcament% 0.00% 147730.57% 266284.35% 352636.57% 403572.96% 415680.15% 428150.55% 440995.07%
Rampa%d'avarada% 0.00% 10768.82% 19410.81% 25705.45% 29418.46% 30301.02% 31210.05% 32146.35%
Grua%% 0.00% 20018.76% 36083.81% 47785.28% 54687.60% 56328.22% 58018.07% 59758.61%
Avarada% 0.00% 50352.86% 90761.03% 120193.54% 137554.82% 141681.47% 145931.91% 150309.87%
Marina%seca% 0.00% 76316.05% 137559.69% 182168.33% 208481.53% 214735.98% 221178.06% 227813.40%
Combustible% 0.00% 27918.87% 50323.77% 66643.05% 76269.27% 78557.35% 80914.07% 83341.49%
Escola%de%vela% 0.00% 26225.45% 47271.37% 62600.80% 71643.14% 73792.43% 76006.20% 78286.39%
TOTAL' 3805766.57' 12971091.45' 14295932.38' 11150351.85' 7592399.88' 3408245.36' 3510492.72' 3615807.51'

 

Taula 12: Ingressos totals anuals per cessió i explotació (en euros) 
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4.#DESPESES#
 

Les despeses comprenen la inversió inicial i les despeses d’explotació. 

La inversió a realitzar compren la totalitat de l’ampliació del port esportiu de s’Estanyol, 
que inclou tant les obres marítimes com terrestres. Per obtenir el Pressupost 
d’Execució per Contracte, s’han considerat unes despeses generals del 13% i un 
benefici industrial del 6%. A tot això se li afegeix l’IVA (21%). Tal i com és habitual, es 
considera que l’empresa concessionària recorri a un finançament extern per poder dur 
a terme la inversió. Així doncs, la despesa d’inversió es transforma en una despesa 
de finançament anual. Es suposa que el finançament extern consisteix en un crèdit 
amb l’import total de la inversió, al 3,5% TAE i a tornar en 10 anys. La Taula 13 mostra 
les quotes anuals a pagar durant els primers 10 anys de concessió. 

ANY# DEUTE## CAPITAL# INTERÈS#
QUOTA#DE#
CRÈDIT#

1% 14%033%936.04%€% 1%403%393.60%€% 491%187.76%€% 1%894%581.37%€%
2% 12%630%542.44%€% 1%403%393.60%€% 442%068.99%€% 1%845%462.59%€%
3% 11%227%148.83%€% 1%403%393.60%€% 392%950.21%€% 1%796%343.81%€%
4% 9%823%755.23%€% 1%403%393.60%€% 343%831.43%€% 1%747%225.04%€%
5% 8%420%361.62%€% 1%403%393.60%€% 294%712.66%€% 1%698%106.26%€%
6% 7%016%968.02%€% 1%403%393.60%€% 245%593.88%€% 1%648%987.48%€%
7% 5%613%574.42%€% 1%403%393.60%€% 196%475.10%€% 1%599%868.71%€%
8% 4%210%180.81%€% 1%403%393.60%€% 147%356.33%€% 1%550%749.93%€%
9% 2%806%787.21%€% 1%403%393.60%€% 98%237.55%€% 1%501%631.16%€%
10% 1%403%393.60%€% 1%403%393.60%€% 49%118.78%€% 1%452%512.38%€%

 

Taula 13: Periodificació dels costos de finançament 

 

 

D’altra banda, existeixen una sèrie de costos i despeses que es generen fruit de 
l’activitat del Port Esportiu, que són responsabilitat de l’organisme promotor que té la 
concessió del port. Aquests costos, si no es diu el contrari, computen des del primer 
dia d’explotació al 100%. Aquests costos són els costos d’explotació i es mostren a 
continuació: 

! Cànon anual. La concessió del port genera un cànon anual a pagar a 
l’administració pública. El cànon anual és el 6% de la valoració mitjana dels 
terrenys on es situa el port. S’Estanyol té un gran potencial turístic, això fa que 
es valori el terreny a 40 €/m2. Això suposa el cànon anual que es mostra a la 
Taula 14, des del primer any de concessió. 

 

CONCEPTE## SUPERFÍCIE#m2# CÀNON#€/m2# DESPESA#ANUAL#
Cànon%anual% 22592% 40% 903%680.00%€%

 

Taula 14: Despeses en concepte de cànon anual 
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! Personal. Es considera un salari mig anual de 40.000 €/any. A la Taula 15 es 
mostra l’estimació de personal necessari pel funcionament d’un port, que es 
major en temporada alta (01/06-30/09) que la resta de l’any. El seu cost 
associat es mostra a la Taula 16. 

 

TIPUS#DE#PERSONAL# TEMPORADA#ALTA# TEMPORADA#BAIXA#
Gerent% 1% 1%
Administratiu% 4% 2%
Guàrida% 4% 2%
Personal%de%neteja%i%manteniment% 10% 4%

 

Taula 15: Personal necessari per al funcionament del port 

 

CONCEPTE#
NÚMERO#

SALARI#ANUAL#(€)# DESPESA#ANUAL#(€)#
T.#ALTA# T.#BAIXA#

Personal% 19% 9% 40%000.00%€% 626%301.37%€%
 

Taula 16: Despeses en concepte de personal 

 

! Conservació. La conservació dels espais públics es considera un 1% de les 
despeses totals d’inversió. 

! Consum. Els consums dels serveis seran facturats directament als usuaris i als 
agents que hagin obtingut les concessions. No obstant, en el cas dels 
amarradors, tant els públics com privats, el pagament de l’amarrador o la quota 
anual de lloguer inclou un consum mínim d’electricitat i aigua. S’ha establert 
que de la quota pagada per propietaris i usuaris dels amarradors, el 65% es 
destinarà a cobrir les despeses en el cas dels amarradors privats, i el 30% pels 
públics. A la Taula 17 es mostren les despeses que suposa. Es considera que 
aquest cost comença a produir-se a partir un any abans del primer d’explotació 
i cada any augmenta; els percentatges dels primers anys són: 10%, 50%, 70%, 
90%, 100%. 

TIPUS#AMARRADOR# RATIO# DESPESA##
Privat% 0.65% 923%585.00%€%
Públic% 0.30% 149%412.77%€%

 

Taula 17: Despesa de consum d’aigua i electricitat 

! Assegurances. Es recomanable assegurar el port amb una pòlissa general, 
amb independència de les assegurances que pugui fer cada agent de cada 
sector/activitat de cessió. S’avalua com el 0,2% de la inversió realitzada. 

! Imprevists. Es considera una partida del valor de 0,3% de la inversió total en 
concepte d’imprevists. 
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5.#ANÀLISI#ECONÒMICCFINANCER#

5.1.#INTRODUCCIÓ#
 

L’anàlisi econòmic – financer es basa en la confrontació dels conjunts d’ingressos i 
despeses durant el període concessional de 30 anys (recollits als capítols anteriors) i 
té l’objectiu d’avaluar la viabilitat econòmica de projecte. 

 

5.2.#INDICADORS#
 

Aquesta avaluació es fa mitjançant el càlcul d’un sèrie d’indicadors que s’expliquen tot 
seguit: 

! VAN (Valor Anual Net) 

Indica el valor actual dels fluxos generats al final del període concessional (30 
anys), a una determinada taxa de descompte, que correspon a l’augment. Es 
correspon a l’augment de la riquesa generada després de recuperar la inversió. 
En general es considera adequat tirar un projecte endavant si VAN > 0. Es 
calcula com: 

∑
= +

+−=
N

n
n

n

i
QAVAN

1 )1(
 

on nQ representa els fluxos de caixa, A  és el valor d’inversió inicial, N  és el 
número de períodes considerat i i  el tipus d’interès, que s’ha de prendre com a 
referència el tipus de la renta fixa o com a mínim la que s’estableix en el mercat 
per un préstec. És considera una taxa de descompte del 10%. 

! TIR (Taxa Interna de Retorn) 

És la taxa de descompte que fa que el VAN del projecte sigui igual a zero. Un 
projecte és considera acceptable si la TIR és superior a la taxa de descompte 
(considerada un 10%).  

! PRI (Període de Recuperació de la Inversió) 

Aquest paràmetre té més en compte el risc i la incertesa del projecte i expressa 
el potencial d’un projecte per la seva recuperació econòmica. El PRI es deriva 
del balanç acumulatiu de totes les despeses i ingressos (cash-flow) . El PRI és 
el número d’anys fins que el balanç acumulat és nul (o positiu) i, per tant, 
positiu a les següents anualitats. Cal tenir en compte que, per projectes públics, 
el PRI acceptable és major que en el cas de projectes comercials. 

 

5.3.#VALORACIÓ#
 

El cash-flow dels 30 anys de concessió es mostra a la Taula 18. 
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ANY#
INGRESSOS#
DE#CESSIÓ#

INGRESSOS#
EXPLOTACIÓ#

DESPESES#
FINANCIACIÓ#

DESPESES#
EXPLOTACIÓ# BENEFICIS#

BENEFICIS#
ACUMULATS#

1% 0.00% 0.00% N1894581.37% N930790.40% N2825371.77% N2825371.77%
2% 3805766.57% 0.00% N1845462.59% N1072548.45% 887755.54% N1937616.23%
3% 11759818.70% 1211272.74% N1796343.81% N2266314.09% 8908433.54% 6970817.31%
4% 12112613.26% 2183319.12% N1747225.04% N2575837.20% 9972870.15% 16943687.46%
5% 8317327.77% 2833024.08% N1698106.26% N2901892.01% 6550353.58% 23494041.04%
6% 4283423.80% 3308976.08% N1648987.48% N3117070.32% 2826342.08% 26320383.12%
7% 0.00% 3408245.36% N1599868.71% N3210582.43% N1402205.77% 24918177.35%
8% 0.00% 3510492.72% N1550749.93% N3306899.90% N1347157.11% 23571020.24%
9% 0.00% 3615807.51% N1501631.16% N3406106.90% N1291930.55% 22279089.69%

10% 0.00% 3724281.73% N1452512.38% N3508290.11% N1236520.76% 21042568.93%
11% 0.00% 3836010.18% 0.00% N3613538.81% 222471.37% 21265040.30%
12% 0.00% 3951090.49% 0.00% N3721944.97% 229145.51% 21494185.82%
13% 0.00% 4069623.20% 0.00% N3833603.32% 236019.88% 21730205.70%
14% 0.00% 4191711.90% 0.00% N3948611.42% 243100.48% 21973306.17%
15% 0.00% 4317463.26% 0.00% N4067069.77% 250393.49% 22223699.66%
16% 0.00% 4446987.15% 0.00% N4189081.86% 257905.30% 22481604.96%
17% 0.00% 4580396.77% 0.00% N4314754.31% 265642.45% 22747247.41%
18% 0.00% 4717808.67% 0.00% N4444196.94% 273611.73% 23020859.14%
19% 0.00% 4859342.93% 0.00% N4577522.85% 281820.08% 23302679.22%
20% 0.00% 5005123.22% 0.00% N4714848.54% 290274.68% 23592953.90%
21% 0.00% 5155276.92% 0.00% N4856293.99% 298982.92% 23891936.83%
22% 0.00% 5309935.22% 0.00% N5001982.81% 307952.41% 24199889.24%
23% 0.00% 5469233.28% 0.00% N5152042.30% 317190.98% 24517080.22%
24% 0.00% 5633310.28% 0.00% N5306603.57% 326706.71% 24843786.93%
25% 0.00% 5802309.59% 0.00% N5465801.67% 336507.91% 25180294.84%
26% 0.00% 5976378.87% 0.00% N5629775.72% 346603.15% 25526897.99%
27% 0.00% 6155670.24% 0.00% N5798669.00% 357001.25% 25883899.24%
28% 0.00% 6340340.35% 0.00% N5972629.07% 367711.28% 26251610.52%
29% 0.00% 6530550.56% 0.00% N6151807.94% 378742.62% 26630353.14%
30% 0.00% 6726467.08% 0.00% N6336362.18% 390104.90% 27020458.04%

 

Taula 18: Cash-flow 

 

Els valors dels indicadors presentats en el capítol anterior són: 

! VAN = 1 656 574,65 € 

! TIR = 13,04 % 

! PRI = 3 anys 

A partir d’aquests resultats s’arriba a la conclusió que el projecte és viable des del 
punt de vista econòmic-financer. 
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1.	  INTRODUCCIÓ	  
 

En aquest annex es realitza la descripció de les diferents obres que han d’executar-se 
per a l’ampliació del Port Esportiu de s’Estanyol. No obstant, cal ressaltar que no es fa 
una descripció en profunditat dels processos constructius, sinó que s’estableix el 
modus operandi de les diferents fases a analitzar. 

A l’Apèndix 1 d’aquest annex, es mostra un cronograma, en forma de diagrama de 
barres, on es pot observar la duració estimada per les principals activitats a realitzar 
considerades per la construcció del nou port, que es divideixen en diferents fases tal i 
com s’explica al següent apartat. 

 

2.	  PLA	  D’OBRA	  
 

A continuació es descriuen les diferents fases de construcció del projecte: 

§ Primera fase: 

o Adequar l’accés a la maquinària d’obra. 

o Activitats de delimitació de l’obra (tancat exterior) per qüestions de 
seguretat. 

o Instal·lacions de les casetes. 

o Connexió a les xarxes de serveis. 

o Esbrossada general de l’esplanada del terreny. 

§ Segona fase: 

o Demolició del dic principal. 

o Demolició del contradic i la dàrsena pesquera. 

§ Tercera fase 

o Dragatge general. 

o Execució del dic principal. 

§ Quarta fase 

o Execució del contradic. 

o Execució de molls i pantalans 

o Execució de l’espatller per coronar les obres d’abric. 

§ Cinquena fase 

o Obres d’urbanització. 

o Edificacions ja projectades 
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APÈNDIX	  1:	  CRONOGRAMA	  DE	  LES	  OBRES	  
 

 
          ANY 1                     ANY 2           

UNITATS D'OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
PRIMERA FASE                                                 
Delimitació i adequament de la zona de treball                                                 
Esbrossada  general del terreny                                                 
                                                  
SEGONA FASE                                                 
Demolició del dic principal                                                 
Demolició del contradic i dàrsena pesquera                                                 
                                                  
TERCERA FASE                                                 
Dragatge general                                                 
Execució del dic principal                                                 
          Execució del nucli                                                 
          Execució del filtre                                                 
          Execució del mantell principal                                                 
                                                  
QUARTA FASE                                                 
Execució del contradic                                                 
          Execució del nucli                                                 
          Execució del filtre                                                 
          Execució del mantell principal                                                 
Execució dels molls i pantalans                                                 
Execució de l'espatller de les obres d'abric                                                 
                                                  
CINQUENA FASE                                                 
Pavimentació                                                  
Urbanització                                                 
Edificacions                                                 
Acabats                                                 
                                                  
SEGURETAT I SALUT                                                 


