
 

 

 

PROJECTE 

 

TÍTOL 

Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal 

 

AUTOR 

Miquel Gost Amengual 

 

TUTORS/ES 

Sierra Pedrico, Joan Pau 

 

DEPARTAMENT 

Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental 

 

INTENSIFICACIÓ 

Intensificació en Enginyeria Marítima 

 

DATA 

Maig 2014 

 

  



 

 

 

 

 

PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL PORT DE S’ARENAL 

711-PRO-CA-6314 

 

MAIG 2014 

AUTOR: Miquel Gost Amengual 

TUTOR: Joan Pau Sierra Pedrico 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT 1: 
MEMÒRIA I ANNEXOS  



Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal  Document 1. Memòria 

2 
 

ÍNDEX 
1. ANTECEDENTS .......................................................................................................................................... 5 

2. OBJECTE DEL PROJECTE ............................................................................................................................ 5 

3. SITUACIÓ ACTUAL ..................................................................................................................................... 6 

3.1. Situació geogràfica ............................................................................................................................ 6 

3.2. Característiques socio-econòmiques del municipi ............................................................................ 6 

3.3. Accesos .............................................................................................................................................. 7 

3.4. Planejament urbanístic ...................................................................................................................... 7 

3.5. Port actual de S’Arenal ...................................................................................................................... 8 

4.CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀREA DE PROJECTE ........................................................................................... 9 

4.1. Batimetria .......................................................................................................................................... 9 

4.2 .Geologia ........................................................................................................................................... 10 

4.3. Meteorologia ................................................................................................................................... 11 

4.4 Clima marítim ................................................................................................................................... 11 

4.5. Dinàmica Litoral ............................................................................................................................... 12 

5. CONDICIONANTS ................................................................................................................................ 12 

6. ESTUDI DEL MERCAT NÀUTIC ................................................................................................................. 13 

7.REQUERIMENTS DE CALAT I ALTRES DISTÀNCIES DE SEGURETAT ........................................................... 14 

8. ESTUDI D’ALTERNATIVES I DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA ..................................................... 16 

8.1. Traçat en planta ............................................................................................................................... 16 

8.3. Tipologia estructural ........................................................................................................................ 21 

8.3.1. Dics ........................................................................................................................................... 21 

8.3.2. Molls ......................................................................................................................................... 22 

8.3.3. Pantalans .................................................................................................................................. 22 

8.4. Forma d’atracada ............................................................................................................................ 22 

8.5. Anàlisi multicriteri ........................................................................................................................... 23 

9.HIPÒTESIS DE CÀLCUL ............................................................................................................................. 24 

10. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA .............................................................................................. 25 

11. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES A REALITZAR .............................................................................. 26 

11.1 Dragats i moviments de terres ....................................................................................................... 26 



Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal  Document 1. Memòria 

3 
 

11.2. Obres d’abric ................................................................................................................................. 26 

11.3. Obres d’atracada ........................................................................................................................... 27 

11.4 Xarxes de serveis ............................................................................................................................ 27 

11.4.1. Xarxa de sanejament .............................................................................................................. 27 

11.4.2. Xarxa d’abastament d’aigua potable ...................................................................................... 28 

11.4.3. Xarxa elèctrica i d’enllumenat ................................................................................................ 28 

11.5. Paviments ...................................................................................................................................... 29 

11.6. Instal·lacions portuàries ................................................................................................................ 29 

11.7. Tancaments, delimitacions i accesos ............................................................................................. 29 

11.8. Col·locació del mobiliari urbà i jardineria ...................................................................................... 30 

11.8.1. Abalisament i senyalització .................................................................................................... 30 

12. SERVEIS QUE OFEREIX EL PORT ............................................................................................................ 30 

12.1. Zona d’avarada i reparació d’embarcacions .................................................................................. 30 

12.2. Zona de marina seca ...................................................................................................................... 30 

12.2. Aparcaments.................................................................................................................................. 30 

12.4. Oficines i serveis portuaris ............................................................................................................ 31 

12.5. Escola de vela ................................................................................................................................ 31 

12.6. Club nàutic ..................................................................................................................................... 31 

12.7. Creu roja ........................................................................................................................................ 31 

12.8. Zona comercial .............................................................................................................................. 31 

12.9. Accessos al port ............................................................................................................................. 31 

12.10. Punt de subministrament de combustible .................................................................................. 32 

12.11. Zones verdes ................................................................................................................................ 32 

12.12. Altres serveis ............................................................................................................................... 32 

13. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL ........................................................................................................... 32 

14.PRESSUPOST .......................................................................................................................................... 33 

15. ESTUDI ECONÒMIC-FINANCER ............................................................................................................. 33 

16.PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ ...................................................................................................... 34 

17. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA .............................................................................. 34 

18. PROPOSTA DE FÓRMULA DE REVISIÓ DE PREUS .................................................................................. 34 



Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal  Document 1. Memòria 

4 
 

19. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA ......................................................................................................... 34 

20. DOCUMENTS QUE INCLOU EL PROJECTE .............................................................................................. 35 

 

 

 
 

 

 



Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal  Document 1. Memòria 

5 
 

1. ANTECEDENTS 

L’any 1969, i com a conseqüència de l’inici del boom turístic a les Balears a la dècada 

dels 60, es construí un port esportiu a l’extrem oriental de la Platja de S’Arenal , o com 

es coneix actualment Platja de Palma, just en la desembocadura del torrent de Son 

Verí, on ja anteriorment hi existia un petit port de pescadors. 

Al 1972, el nucli de S’Arenal ja s’havia consolidat com un dels principals centres 

turístics de l’illa i com a conseqüència d’això,es realitzà la segona i última ampliació del 

port per donar cabuda a la incipient demanada. 

L’actual port esportiu disposa d’amarradors d’entre 5 i 18 metres d’eslora, els quals 

estan ocupats, i durant el període d’estiu existeix una sobredemanda que no es pot 

atendre, ja sigui per falta d’amarradors o per la mancança d’amarradors de més eslora. 

Per tant actualment existeix una demanda d’amarradors de 20 m d’eslora i superiors. 

A més, al 1990 el Govern Central realitzà una sèrie d’accions sobre la Platja de Palma 

per tal d’ampliar i regenerar la zona. Com a conseqüència d’aquestes accions la platja 

basculà cap al contradic del port, creixent considerablement en amplitud  i obligant a 

construir un espigó d’escullera per a evitar l’aterrament de la bocana. No obstant, la 

bocana necessita dragats periòdicament perquè el problema no va quedar resol en la 

seva totalitat. 

Per tant, és necessari desplaçar la bocana aigües endins per a evitar aquest problema 

d’aterrament. 

El 1986 el Govern de les Illes Balears inicià els estudis per a la redacció i tramitació d’un 

Pla Director Sectorial de Ports Esportius, establint una moratòria en la tramitació de 

concessions per a nous ports esportius o per a l’ampliació dels mateixos.  El 14 de juny 

del 2005 el Parlament de les Illes Balears aprovà la Llei de Ports de la Comunitat, 

entrant en vigor el 4 de juliol. 

Així doncs, l’ampliació del port Nàutic de s’Arenal pretén donar resposta a l’increment 

de la demanda d’amarradors i a resoldre el problema d’aterrament de la bocana. 

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és la definició de les obres a realitzar per a l’ampliació del 

Port de S’Arenal. 

D’altra banda, els objectius complementaris de l’ampliació són: 
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-Satisfer la demanda actual d’amarradors per a vaixells d’igual o major eslora de 

20 m. 

- Resoldre definitivament el problema d’aterrament de la bocana del port 

actual que obliga a dragar periòdicament el port. 

3. SITUACIÓ ACTUAL 

En aquest apartat es pretén fer una breu descripció de la situació de la zona de 

projecte sobretot a nivell territorial i urbanístic, emmarcada dins l’àrea del municipi. 

Per a informació addicional, consultar l’Annex 1. 

3.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

La localitat de S’Arenal està situada a l’extrem oriental de la badia de Palma a l’illa de 

Mallorca com s’indica a la figura 1.  Majoritàriament S’Arenal pertany al municipi de 

Llucmajor però a partir del Torrent dels Jueus cap al nord pertany al municipi de Palma 

i es coneix amb el nom de Platja de Palma. 

Al sud limita amb la localitat de Son Verí Nou mentre que al nord limita amb el barri de 

Palma de Can Pastilla. La part occidental dóna a la mar i la part oriental s’endinsa dins 

el Pla de Mallorca. 

 

 

3.2. CARACTERÍSTIQUES SOCIO-ECONÒMIQUES DEL MUNICIPI 

Degut a que S’Arenal està dividida entre els municipis de Palma i Llucmajor, no 

existeixen dades de l’activitat productiva del terme. Emperò al formar part de Palma 

com a Barri es poden extrapolar les dades. 

L’estructura productiva de S’Arenal està clarament vinculada al turisme amb una gran 

importància del sector serveis. Segons dades del 2011, el serveis representen un 83% 

Figura 1. Localització del municipi de S’Arenal a l’illa de Mallorca 
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de l’oferta total d’ocupació seguit de la construcció amb un 13%. La indústria i el sector 

primari són gairebé residuals amb un 3% i un 1% respectivament. 

A la figura 2 es mostra l’evolució de la població del nucli, tan la total com la parcial 

segons el municipi al que pertanyi. Com que S’Arenal és un centre turístic amb una 

gran capacitat hotelera, els mesos d’estiu la població pot augmentar 

considerablement. 

 

 

3.3. ACCESOS 

S’Arenal està  situada a només 15 km de la capital de l’illa (Palma) i a 7 km de 

l’aeroport internacional de Son Sant Joan. La via de comunicació principal és l’autovia 

M-19 que connecta amb Palma, l’aeroport i el segon nucli de població més important a 

les rodalies, Llucmajor. 

Per a entrar al port, es realitza a través de l’Avinguda Miramar, tan per la secció del 

contradic com per a la secció del dic principal. 

3.4. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

Per a la realització del projecte, s’han tingut en compte els elements vigents en 

matèria d’ordenació del territori: 

- Pla Sectorial del Port de S’Arenal 

- Pla General d’Ordenació Urbana de Palma de Mallorca (PGOU) 

- Pla de Regeneració Integral de la Platja de Palma (PRI) 

- Pla de ports de Catalunya (2005-2015) 
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Figura 2. Evolució de la població de S’Arenal (en número d’habitants) 
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Encara que anys enrere existia un Pla General de Ports de les Illes, aquest fou derogat i 

s’establí un Pla Sectorial per a cada port. El Pla Sectorial del Port de S’Arenal 

contempla l’ampliació del port sempre que els promotor siguin tant el Club Nàutic com 

el Govern de les Illes. A més i, davant la mancança d’estudis fets a les Illes, s’usa 

assiduïtat el Pla de ports de Catalunya al ser una comunitat turística propera a les Illes.  

El PRI és un Pla realitzat al 2010 que té com a principal objectiu la reconversió de la 

Platja de Palma, dotant-li de noves infraestructures i nous serveis. Dins aquest Pla, 

s’inclou la possibilitat de la modificació del Port de S’Arenal. 

3.5. PORT ACTUAL DE S’ARENAL 

En la figura 3 es pot observar una foto aèria del Port de S’Arenal i de la Platja de Palma. 

 

 

La superfície total del port és de 12,33 ha, dels quals 7,75 ha són de mirall d’aigua i 

l’ocupada a terra és de 4,6 ha. Les dàrsenes tenen un calat que varia entorn 1 m i 4 m i 

la bocana té unes cotes de fondària que oscil·len entre els 3 i 4 m.  

Té 607 amarradors per eslores de 5 a 20 m i marina seca per embarcacions d’eslores 

petites. La distribució dels amarradors segons eslora es mostra a la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia..  

 

Figura 3. Ortofoto del Port de S’Arenal. 
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Eslora Nombre Percentatge 

E<6 56 9,23 

6≤E≤8 200 32,95 

8≤E≤10 171 28,17 

10≤E≤12 83 13,67 

12≤E≤15 50 8,24 

15≤E≤20 47 7,74 

E>20 0 0,00 

TOTAL 607 100,00 

 

 

Els serveis disponibles per a les embarcacions són aigua, electricitat, combustible, punt 

verd, una àrea d’avarada, marina seca i taller. El Club Nàutic (gestor del port) ofereix 

serveis addicionals com ara escola de vela i piscina. 

L'ocupació màxima en temporada alta és del 100% (la qual s’assoleix principalment al 

mes d’agost), mentre que en temporada baixa és a l’entorn del 70 %. L’ocupació 

majoritària és dels socis, però en temporada alta a vegades es cedeixen alguns 

amarradors a transeünts. 

En temporada alta, l’oferta d’aquest port excedeix la demanda existent i, per tant, és 
necessari un augment d’amarratges a la zona. 

D’altra banda, l’actual Port de S’Arenal presenta certs problemes per acumulació de 
sediment a la bocana, la qual cosa implica dragatges periòdics. 

4.CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀREA DE PROJECTE 

4.1. BATIMETRIA 

La batimetria és una dada de partida fonamental en un projecte d’aquest tipus, pel fet 

que d’ella depenen aspectes molt importants, com poden ser l’onatge que actua en la 

zona i que determina l’alçada d’ona de càlcul, el calat dels amarradors, la tipologia de 

les obres d’abric, etc. 

A la figura 4 es pot veure la batimetria del port actual de S’Arenal. 

Taula 1. Distribució d’amarradors al Port actual de S’Arenal. 
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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. 

A la figura 5 es mostra la geologia de S’Arenal. En la zona d’actuació del port el terreny 

es homogeni i està compost per llims i argiles i en la costa per graves eolianites 

quaternàries (conegut a Mallorca com a marès). 

 

4.3 Meteorol Figura 5. Mapa geològic de la Badia de Palma 

Figura 4. Batimetria actual del a la vora del port. 
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4.3. METEOROLOGIA 

Degut a què el coneixement físic i climàtic on s’ubica el projecte pot donar resposta a 

termes urbanístics o nàutic-esportius, s’inclou a l’Annex 2 una descripció de la 

meteorologia de la zona de projecte amb especial interès al clima, la precipitació i els 

vents. 

Les dades de la temperatura han estat recogides des de l’estació climatològica de 

l’aeroport de Son Sant Joan, situat a 7 quilòmetres de S’Arenal. Al tractar-se d’una 

zona costera la mar suavitza les temperatures tan màximes com mínimes i a més 

provoca una gran humitat tot l’any. A S’Arenal la temperatura mitjana ronda els 16ºC 

amb el gener com a mes més fred amb 9,3 ºC i el Juliol com a mes més calorós amb 

24,6ºC. La humitat mitjana és de 73%. 

Les precipitacions han estat recogides igualment de l’estació meteorològica de 

l’aeroport. Presenten un caràcter irregular, comú en el clima mediterrani, amb unes 

precipitacions totals anuals de 410 mm sent l’octubre el mes més fructífer.  

4.4 CLIMA MARÍTIM 

L’anàlisi de clima marítim permet determinar els paràmetres d’onatge necessaris pel 

disseny de les obres (alçada d’ona, període i direcció). Es basa fonamentalment en les 

ROM  (Recomendaciones para Obras Marítimas), en particular la ROM 0.3-91. A 

l’Annex 5 es fa un estudi en detall del clima marítim. 

Per a realitzar l’estudi de clima marítim d’aquest projecte s’han usat les dades de la 

boia WANA-2116114 situada dins de la Badia de Palma. 

Com es pot observar en la figura 5, que correspon a la rosa d’onatges del punt WANA, 

les direccions predominants estan compreses dins el ventall E-SW, essent la direcció 

més energètica la de component SW.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Rosa d’onatges de la boia WANA de la Badia de Palma durant el període 1996-2013. 
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4.5. DINÀMICA LITORAL 

La Platja de Palma pateix d’erosió en quasi la seva total extensió, i un dels causants 

d’aquest fenomen és la presència del Port Esportiu de S’Arenal ja que provoca que el 

transport longitudinal provinent de l’est no arribi a la platja. 

Emperò, aquest efecte negatiu no es pot considerar com el més perjudicial ja que 

igualment en tota la zona a l’est de la platja, hi ha una gran presència de penya-segats i 

per tant, el sediment transportat és molt petit. Fet que es pot comprovar amb el poc 

volum de sorra retingut a la vessant sud-est del Port de S’Arenal. 

El fenomen més perjudicial és l’eliminació, anys enrere, del sistema dunar. Fet que no 

permet a la platja la seva recuperació quan existeixen períodes de tempestes i el 

transport transversal hi és més important. Ja que tota la sorra que la l’onatge mobilitza 

acaba aigües endins i no es recupera com s’explica en l’annex 7 de Dinàmica Litoral. 

Per tant, és cert que el Port Esportiu de S’Arenal actua com a un espigó de retenció del 

transport longitudinal, encastant la platja,però l’ampliació d’aquest no agreujarà 

aquest afecte ja que el dic del port ja és suficientment llarg com per a retenir tot el 

transport longitudinal. 

Per una altra banda, allargant el dic principal permetrà cobrir una major part de la 

zona est de la platja, fet que serà positiu per a la platja, ja que aquesta serà encara més 

una platja encastada. 

Per últim, tot el volum dragat de sorres fines per qüestions de calat s’usarà per a 

alimentar la platja de S’Arenal en el tram central, el tram més afectat. 

5. CONDICIONANTS 

De manera general, es pot dir que els condicionants alhora de dissenyar un projecte 
d’aquest tipus són: 

- Condicionants urbanístics 

Totes les actuacions hauran d’estar d’acord amb el planejament general del 
territori a ocupar. Tal i com ja s’ha comentat, existeixen una sèrie de plans que 
afecten a l’àmbit terrestre (PGOU, PRI...) i, d’altra banda, a la part de terreny 
guanyat al mar cal aplicar la Llei de Costes. 

- Condicionants ambientals 

Aquests condicionants es tracten a l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) i són 
sensibles a aspectes com ara l’impacte sobre la flora i la fauna (possibles 
afectacions a les praderies de posidònia properes) així com l’impacte visual i 
paisatgístic o sobre la qualitat de l’aigua. 
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Aquestes afectacions es tenen en compte tant durant la construcció de l’obra 
com durant la fase d’explotació del port. 

- Condicionants socioeconòmics 

A l’EIA també s’estudien les conseqüències socioeconòmiques i, si s’escau, es 
duen a terme mesures preventives i correctores. 

L’ampliació del port pretén potenciar la zona des del punt de vista turístic i 
fomentar el contacte directe amb el mar i el medi marí, així com facilitar les 
condicions necessàries per tal de prioritzar la iniciativa, gestió i capital privats. 

- Condicionants funcionals 

El disseny de les noves instal·lacions portuàries es fa tenint en compte els 
espais mínims necessaris per tal de satisfer la creixent demanda d’amarradors i 
serveis, així com per garantir l’accessibilitat i l’estància al port amb comoditat. 
Per tal, cal dur a terme un estudi del mercat nàutic per veure amb més detall 
quina és la demanda detallada a la qual s’ha d’abastir.  

D’altra banda, per tal de garantir la correcta explotació del port, cal mantenir 

uns certs calats a la bocana i a les dàrsenes del port, així com distàncies de 

seguretat horitzontal (veure l’Annex 10). 

6. ESTUDI DEL MERCAT NÀUTIC 

Per tal de dimensionar les instal·lacions esportives, cal conèixer prèviament quin és el 

número d'embarcacions necessàries, la qual cosa va directament lligada a l'oferta i 

demanda de nàutica esportiva, tant actual com futura.  

Les dades necessàries d'aquest estudi s'han obtingut principalment de l'actualització 

del Pla de Ports de Catalunya (2006-2015) i de la Capitania General del Port de Palma. 

Aquest estudi apareix complet a l’Annex 3 i a continuació es pretén fer un resum, tot 

explicant les conclusions principals a les quals s’arriba. 

Les embarcacions esportives es classifiquen en dos grups diferents: la llista 6a i la llista 

7a. Les primeres són aquelles embarcacions amb una finalitat lúdica, mentre que les 

segones són embarcacions destinades a l’esport, l’esbarjo o la pesca no professional i 

sense finalitat lúdica. En la figura 6 s’observen les matriculacions anuals a l’illa de 

Mallorca. 
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S’observa que en els anys més dolents de la crisi, les matriculacions descendiren molt, 

encara que han anat suavitzant la seva caiguda i fins i tot les embarcacions de la llista 7 

han augmentat els darrers anys. A més, l’any 2013 Balears liderà la quota de mercat 

espanyol de ventes d’embarcacions d’esbarjo en Espanya amb un 14,10% de les ventes 

totals, fet que destaca la fortalesa del mercat nàutic a l’illa. 

Per últim, l’imminent eliminació de l’impost de matriculació per part del Govern 

Central per a les embarcacions de lloguer i les embarcacions estrangeres tindrà un 

efecte cridada cap a embarcacions foranies ja que podran llogar amarradors pagant 

molt menys i a més impulsarà el mercat del lloguer d’embarcacions, que sol ser de 

grans eslores. 

Per últim, el Pla de ports de Catalunya proposa que els nous ports a fer tinguin una 

distribució semblant a la de la Taula 2, distribució que el port actual dista molt de 

complir. 

Eslora Percentatge 

E<6 0,00 

6≤E≤8 26,40 

8≤E≤10 22,50 

10≤E≤12 21,30 

12≤E≤15 20,20 

15≤E≤20 6,40 

E>20 3,20 

TOTAL 100,00 

 

 

7.REQUERIMENTS DE CALAT I ALTRES DISTÀNCIES DE 

SEGURETAT 
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Figura 6. Gràfic amb les dades d’embarcacions anuals matriculades a les Illes 

Taula 2. Distribució d’amarradors proposada al Pla de ports de Catalunya. 
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Aquests aspectes de seguretat i comoditat es tenen en compte a l’Annex 10, en que es 
fa un dimensionament de les instal·lacions del port, tant a la superfície marítima com 
terrestre. 

Primerament, cal tenir en compte aspectes específics i requeriments relatius a la 
maniobrabilitat i els canals de navegació. A aquest projecte s’han tingut en compte les 
següents recomanacions: 

- L’amplada de la bocana ha de ser superior a màxE)·35,1(   i a màxM·10 . 

- Cal deixar una zona de maniobra a prop de la bocana amb un diàmetre mínim 

de màxmín E·5,1 . 

- 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. Les de major eslora es situaran més pròximes a la 
bocana. 

- Els atracaments s’han de distribuir de manera que l’accés de tots els usuaris es 
pugui dur a terme d’una manera còmode i segura. 

- La distància mínima recomanada entre pantalans és de: 

  28,38,112  màxmàxmàx EEED  (en metres) 

- A l’extrem dels pantalans hi ha un espai lliure amb una amplada ( CNPA ) que ha 

de permetre el pas de tres embarcacions alhora, és a dir, que permeti tres vies 
de navegació: 

VNCNP AA 3 , on 42 max  MAVN  (en metres) 

on M  és la màniga i E  l’eslora. 

Quant al calat cal assegurar que tant el calat a les dàrsenes com a la bocana sigui 
superior al mínim necessari: 

- Calat a les dàrsenes 

El calat mínim necessari és igual a la suma dels calats següents: 

o Calat estàtic de l’embarcació, que depèn de les dimensions d’aquesta. 

o Calat dinàmic de l’embarcació, que inclou l’efecte del trimat dinàmic. 

o Increment de calat degut a la marea. En el cas del mar mediterrani, no 
és molt significativa i s’avalua de manera conjunta la marea 
astronòmica i meteorològica. 

o Resguard de seguretat, en funció de les embarcacions i del tipus de sòl 
del fons marí. 

- Calat a la bocana 

S’utilitza l’expressió kCHP màx  805,0  en què 80H  és l’alçada d’ona no 

excedida el 80% de les vegades (obtinguda a partir de l’estudi marítim de clima 

mitjà i propagada fins a la zona de la bocana), màxC  és el calat de l’embarcació 
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màxima i k  és un resguard, que pren diferents valors en funció del fons marí: 0,3 

per fons de sorra i 0,5 per fons rocós. 

8. ESTUDI D’ALTERNATIVES I DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 

ADOPTADA 

8.1. TRAÇAT EN PLANTA 

Les tipologies bàsiques en planta d’un port esportiu són: 

- A: Dics convergents 

Es una tipologia típica d’alguns ports italians (ex: port de Cannigione, 
Sardenya), en que es busca calat a la bocana. Normalment consisteix d’un 
avantport que té una platja dissipadora al darrera. És un disseny elegant i 
permet dur a terme les maniobres d’accés fàcilment. Els inconvenients són el 
cost i la difícil ampliació futura. D’altra banda, pot tenir problemes de massa 
penetració de l’onatge a l’interior. 

 

 

 

 

 

- B: Dic exterior 

Són ports exteriors guanyats al mar, que requereixen que els calats siguin 
suficients sense allunyar-se molt de la costa. La configuració de dic exempt fa 
que calguin dos contradic i que hi hagi dues bocanes. L’avantatge d’aquesta 
alternativa és que conforma un disseny original que a priori intenta facilitar 
l’accés al port. No obstant, el fet de tenir dues bocanes pot crear forts corrents, 
la qual cosa pot afectar al trànsit d’embarcacions. 

 

 

 

 

 

 

- C: Dic paral·lel 

És l’opció més tradicional a la costa catalana, en què hi ha un dic principal, un 
dic de llevant i un contradic, orientant cap a ponent, degut al transport de 
sediments general al litoral català de nord a sud. El seu disseny no és gaire 
original, però la seva estètica es pot millorar utilitzant formes més arrodonides. 

Figura 7. Esquema port amb dics convergents 

Figura 8. Esquema port amb dic exterior. 
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- D: Port Illa 

Aquesta alternativa pot presentar-se en qualsevol de les formes anteriors, però 
té la singularitat de que està situada més mar endins per qüestions de calat i/o 
afectació a platges adjacents. 

Actualment el Port de S’Arenal té una planta de dic paral·lel, per tant, la planta 

escollida serà la mateixa. 

Un cop triada la tipologia general del futur port, es proposen tres alternatives 

d’ampliació.  Les diferents alternatives s’expliquen en detalls i s’avaluen els seus 

avantatges i inconvenients. 

- Alternativa 1 

La alternativa 1 consisteix en eliminar el dic d’abric actual i allargar el dic de llevant 

uns 100 metres. El nou dic d’abric tindria una orientació NNW i una longitud total 

d’uns 350  metres fins a una fondària pròxima als 5 metres. EL nou contradic seria 

una prolongació d’uns 60 metres, seguit d’una altra segment amb orientació SO 

amb una longitud d’uns 80 metres (Figura 10). 

La bocana tindria una orientació NW amb 90 metres d’amplada i un calat que 

oscil·laria entre els 3.20 i els 3.60 metres. 

Amb aquesta ampliació s’aconseguiria mantenir la majoria dels amarradors actual i 

realitzar una ampliació fins a  un total de 752 amarradors. 

 

Figura 9.Equema port amb dic paral·lel. 



Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal  Document 1. Memòria 

18 
 

 

 

- Alternativa 2 

La alternativa 2 consisteix en l’aprofitament de l’actual dic d’abric com a moll 

principal que es ramifica en altres pantalans de menor amplada cap a aigües 

profundes. 

El dic de llevant s’ampliaria 200 metres seguint la mateixa direcció que l’actual 

arribant a calats de 5 metres. El dic d’abric es realitzaria en la direcció NNW amb 

una longitud total de 360 metres. El contradic s’allargaria 220 metres en la direcció 

WSW (Figura 11). 

La bocana tindria una amplada de 85 metres i estaria compresa entre uns calats de 

3.50 i 3.80 metres amb una orientació NNW. 

Amb aquesta ampliació s’aconseguiria mantenir la majoria dels amarradors actual i 

realitzar una ampliació fins a  un total de 791 amarradors. 

Figura 10. Forma en planta de l’alternativa 1. 
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- Alternativa 3 

L’alternativa 3 consisteix en esbucar tant el dic de llevant com el dic d’abric per tal 

d’ampliar el port a canvi de la platja formada aigües amunt artificialment. 

S’allargaria l’esplanada de l’aparcament i de la marina seca uns 85 metres fins 

arribar a les roques. A partir d’aquí es dragaria l’arena que fos necessària i es 

realitzaria un nou dic de llevant d’una longitud de 360 metres fins a calats de 5 

metres. El dic d’abric tindria una direcció NWN i una longitud total de 380 metres. 

Per al contradic s’aprofitaria l’existent allargant-lo en la direcció WSW uns 100 

metres (Figura 12). 

La bocana tindria una orientació W com en la situació actual,amb una amplada de 

62 metres i uns calats compresos entre els  3.10 i els 3.90 metres. 

Aquesta ampliació provocaria una redistribució dels amarratges actuals i el total 

d’amarradors ascendiria a 785. 

Figura 11. Forma en planta de l’alternativa 2. 
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Els punts forts i febles de les tres alternatives en planta són: 

 

Alternativa Punt Forts Punts Febles 

 

Alternativa 1 

 

Menor longitud dels 

dics                         

Facilitat de maniobres                         

Bona accessibilitat a la 

part antiga del port               

Major amplada en la 

bocana 

Menor Capacitat  

Eliminació del dic de 

d'abric                                        

Possible agitació en la 

bocana                                   

Menor calat 

Figura 12. Forma en planta de l’alternativa 3. 
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Alternativa 2 

 

 

Major simplicitat 

d'execució                                                      

Conservació dels dics 

actuals                                       

Conservació dels 

amarradors actuals 

Difícil accés a la part 

antiga del port                       

Possible agitació a la 

bocana                                          

Major profunditat dels 

dics a construir 

 

Alternativa 3 

 

Major calat                

Mateixa orientació de la 

bocana                                       

Bon aprofitament de 

l'espai                                  

Bona accessibilitat                                        

Major capacitat 

Eliminació de la platja                                       

Eliminació dels dics 

actuals                                              

Gran longitud dels dics 

a construir 

 

 

8.3. TIPOLOGIA ESTRUCTURAL 

8.3.1. DICS 

Les dues alternatives clàssiques estructurals d’un dic són: 

- A: Dic en talús 

o A.1: Dic en talús d’escullera natural. 

o A.2: Dic en talús amb mantell format per elements prefabricats de 

formigó. 

- B: Dic vertical 

Segons la ROM, els criteris per a la selecció de la tipologia del dic són els següents: 

- Els agents del medi físic, del terreny, d’ús i explotació, dels materials i dels 

mètodes i procediments constructius. 

- Els requeriments d’ús i explotació i als condicionants morfològics, 

mediambientals, constructius i dels materials de manteniment, reparació i 

desmantellament. 

Taula 3. Punts febles i forts de cada alternativa. 
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- La morfodinàmica litoral, la qualitat de les aigües i l’entorn ambiental 

En general, es pot prendre com a norma de bona pràctica que per calats petits (<8 m) 

s’opta per dic en talús d’escullera natural. Per calats majors s’opta pels elements 

prefabricats de formigó, que permeten triar talussos amb més inclinació i reduir el 

volum de material necessari. A partir de calats de 18-20 m, el dic vertical es presenta 

com la solució més raonable, ja que la reducció de secció compensa l’encariment dels 

elements utilitzats. 

En aquest cas, s’usen els dics en talús d’escullera natural tan per al dic principal com 

per al contradic. 

8.3.2. MOLLS 

Les diferents alternatives constructives clàssiques dels molls són: 

- A: Estructura de contenció amb parament vertical 

o A.1: Estructura de gravetat. 

o A.2: Estructura de pantalla. 

- B: Estructures obertes 

La naturalesa del sòl present a la zona és un dels majors condicionants a l’hora de triar 

la tipologia estructural dels molls. El terreny es pot considerar de tipus 1: 

incompressible i compacte (roca), per la qual cosa es tria l’opció clàssica de moll de 

blocs de formigó. 

8.3.3. PANTALANS 

Els pantalans continus són la solució més convenient per distribuir l’atracada en els 

ports nàutics-esportius. Les seves tipologies són bàsicament dues: 

- A: Pantalans fixes. 

- B: Pantalans mòbils. 

L’opció de pantalans flotants (B) és d’ús freqüent en situacions en què la marea és 

elevada, que no és el cas en el litoral de les illes. D’altra banda, també s’utilitza per a 

calats grans, tampoc sent la situació dels ports esportius. 

Els pantalans són fixes, formats per piles de blocs de formigó sobre les que es recolzen 

unes plaques de formigó. 

8.4. FORMA D’ATRACADA 

Una bona disposició dels atracadors per no desaprofitar superfície abrigada i evitar una 

excessiva congestió és essencial a l’hora de dissenyar un port esportiu. Les formes 

d’atracada més usuals són les que es mostren a continuació. 
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Les opcions més freqüents d’atracada en ports esportius són (sobretot les d’atracada a 

popa): 

 A: Atracada de costat a moll o pantalà. 

 B: Atracada de popa amb: 

o amarratge a boia o mort (B.1). 

o finger lateral (B.2). 

Degut a la seva versibilitat s’ha considerat l’opció d’atracada a popa amb amarrament 

a boia o mort, com a solució única. Així, també s’aconsegueix una màxima optimització 

de la superfície de mirall d’aigua abrigada. 

8.5. ANÀLISI MULTICRITERI 

Un cop s’han descartat les alternatives que ja a primer cop d’ull no s’ajusten a la 
situació del projecte present, cal analitzar una sèrie d’alternatives factibles de manera 
més detallada per arribar a la solució final. Així doncs, l’objectiu de l’anàlisi multicriteri 
és comparar les alternatives possibles i escollir la tipologia més viable a nivell 
econòmic, constructiu, funcional, estètic i ambiental. 

Els indicadors escollits es classifiquen segons si són de tipus econòmic, funcional, 
ecològic, social i estètic. La seva assignació de pesos es mostra a la Taula 4, en que 
també s’especifica el pes percentual de cada tipus d’indicador sobre el total. 

Tipus indicador Indicador Caràcter Pes 

Econòmic                                               

(36%) 

Cost inicial Negatiu 19 

Cost manteniment Negatiu 5 

Llocs de treball Positiu 6 

Activitat econòmica Positiu 6 

Funcional                                           

(28%) 

Funcionalitat general Positiu 10 

Aprofitament de recursos Positiu 5 

Complexitat d'execució Negatiu 7 

Duració de les obres Negatiu 6 

Ecològic                     

(18%) 

Impacte sobre l'ecosistema Negatiu 8 

Impacte visual Negatiu 4 

Preservació dels espais actuals Positiu 6 

Social                             

(16%) 

Repercussió social Negatiu 8 

Equipament i ús de zones verdes Positiu 8 

Estètica                                

(2%) 
Estètica Positiu 2 

 
Taula 4. Pesos assignats a cada indicadors. 
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La valoració de cada alternativa es fa atorgant una qualificació a cada indicador sobre 1 

i després multiplicant-la pel pes corresponent, la qual cosa farà que es tingui una nota 

sobre 100 associada a cada opció. A la Taula 5 es fa un resum dels resultats obtinguts. 

Tipus 

indicador 
Indicador Caràcter Pes 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Valor 

indicador 

Valor 

total 

Valor 

indicador 

Valor 

total 

Valor 

indicador 

Valor 

total 

Econòmic                                               

(36%) 

Cost inicial Negatiu 19 0,75 14,25 1 19 0,5 9,5 

Cost manteniment Negatiu 5 0,75 3,75 1 5 0,5 2,5 

Llocs de treball Positiu 6 0,5 3 0,5 3 1 6 

Activitat econòmica Positiu 6 0,5 3 0,5 3 1 6 

Funcional                                           

(28%) 

Funcionalitat general Positiu 10 0,5 5 0,75 7,5 1 10 

Aprofitament de 

recursos 
Positiu 5 0,75 3,75 1 5 0,5 2,5 

Complexitat 

d'execució 
Negatiu 7 1 7 0,75 5,25 0,5 3,5 

Duració de les obres Negatiu 6 0,75 4,5 1 6 0,5 3 

Ecològic                     

(18%) 

Impacte sobre 

l'ecosistema 
Negatiu 8 0,75 6 0,75 6 0,25 2 

Impacte visual Negatiu 4 0,75 3 0,75 3 0,5 2 

Preserveració dels 

espais actuals 
Positiu 6 1 6 1 6 0,5 3 

Social                             

(16%) 

Repercussió social Negatiu 8 0,5 4 0,5 4 0,25 2 

Equipament i ús de 

zones verdes 
Positiu 8 0,25 2 0,25 2 0,5 4 

Estètica                                

(2%) 
Estètica Positiu 2 0,25 0,5 1 2 0,75 1,5 

Total 100 65,75 76,75 57,5 

 

 

Per tant, la solució adoptada és l’alternativa 2. 

9.HIPÒTESIS DE CÀLCUL 

En la realització del present projecte s’han adoptat una sèrie d’hipòtesis a l’hora de 

realitzar els diferents càlculs per a fer les verificacions estructurals i funcionals de les 

obres exteriors (d’abric) i interiors. Aquests càlculs s’expliquen amb deteniment a 

l’Annex 8 i 9 del present projecte.  

Taula 5. Anàlisi multicriteri de les distintes alternatives. 



Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal  Document 1. Memòria 

25 
 

La majoria de les hipòtesis considerades es descriuen en el moment de la seva 

utilització. Tot i això, a continuació es descriuen algunes de les més importants que són 

les característiques dels principals materials utilitzats: 

- Densitat del formigó en massa: 2,35 T/m3. 

- Propietats de l’escullera natural i el tot-ú de pedrera: 

o Densitat: 2,65 T/m3. 

o Angle de fregament intern ( ): 40º. 

o Angle de fregament entre el formigó i l’escullera ( ): 20º. 

o Coeficient de fregament (  ): 0,6. 

10. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

S’opta per un disseny clàssic de port amb contradic, dic principal i un moll central 

reconvertit de l’antic dic principal com s’observa en la figura 13. S’escull una forma del 

dic principal paral·lela a la del moll central per motius estètics i per dotar d’una major 

funcionalitat al port. 

A l’extrem d’ambdós dics, es projecten uns morrots d’escullera natural ultrapassables. 

Les embarcacions petites es disposen a l’interior del port, mentre que les 

embarcacions d’eslores més grans es situen devora la bocana. El total d’amarradors és 

de 791 amb la següent distribució: 

Eslora 
Amarradors 

totals 

6<E<8 218 

8<E<10 171 

10<E<12 164 

12<E<15 163 

15<E<20 54 

E>20 21 

Total 791 

 

 

Taula 6. Distribució de la flota definitiva. 
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Amb tot això s’obtenen unes 11,6 ha per la superfície marítima i 7,5 ha per la 

superfície terrestre.  

11. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES A REALITZAR 

11.1 DRAGATS I MOVIMENTS DE TERRES 

Per tal d’obtenir el calat necessari a la part abrigada del nou port, que depèn de la 

mida de les embarcacions de cada dàrsena, serà necessari realitzar un dragat que s’ha 

estimat en un volum de 55 900 m3. Per a la realització d’aquest dragat s’utilitzaran 

mitjans marítims o terrestres, depenent de la seva localització. Tot aquest volum de 

sorra es farà servir per a realimentar la Platja de Palma. 

11.2. OBRES D’ABRIC 

Es projecta un contradic i un dic principal com a continuació de l’actual. Pel contradic i 

el dic principal s’opta per l’opció estructural de dic en talús amb escullera natural de 

0,5 t i 6,5 t, respectivament. Les capes filtre són d’escullera natural de 25 kg i 325 kg, 

en cada cas, i el nucli és de tot-ú de pedrera.  

Pels morrots del contradic i del dic principal, també s’opta per dics d’escullera natural 

de 3 t i 4,5 t respectivament. Les capes de filtre són d’escullera natural de 150 kg i 225 

kg, en cada cas, i el nucli és de tot-ú de pedrera. 

La cota de coronació és de +5,0 m per a les obres de recer del dic principal i de +2 m 

per al contradic, els quals s’assoleixen amb un espatller de formigó en massa. Aquest 

Figura 13. Planta general de la solució adoptada. 
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serà transitable en bona part, oferint les vistes del paisatge en la secció del dic 

principal. 

La descripció geomètrica d’aquestes obres d’abric figura al plànol corresponent. Les 

verificacions estructurals i funcionals de les obres d’abric són a l’Annex 8 d’aquest 

projecte. 

11.3. OBRES D’ATRACADA 

El port consta de diversos molls situats a la perifèria de la superfície abrigada del port. 

La tipologia d’aquest és de molls de gravetat amb blocs de formigó. La seva cota de 

coronació és variable, depenent de la secció que es trobin. 

Els blocs de formigó que formen les piles dels molls són de 2,80 x 2,00 x 2,00(variable) 

m3 i es formigonen in situ a partir d’uns blocs buits prefabricats. A sobre es disposen 

plaques alveolades de formigó de 30 cm de gruix, a través de les quals es poden 

efectuar les canalitzacions dels serveis. Pel tancament de les plaques es construeix un 

muret de formigó Les piles de blocs de formigó es situen sobre una banqueta de 

regularització d’escullera invertida de 600 kg, formant un talús 1:2. A continuació 

connecta amb el tot-ú que forma el nucli, en el cas dels molls adossats als dics en talús.  

Pel que fa als pantalans, aquests seran fixos amb una tipologia estructural semblant a 

la descrita pels molls. Estan formats per piles de blocs de formigó i plaques de formigó 

de 4 m d’amplada que s’hi recolzen. De la mateixa manera que als molls, els blocs són 

prefabricats i estan buits per dins, amb un gruix de paret de 30 cm, i s’encaixen els uns 

amb els altres per tal de formar una pila el més uniforme possible. Es formigona el seu 

interior resultant blocs de dimensions 3,00 x 2,50 x 2,50 m3. 

Hi ha un total de 8 pantalans, dos situats al contradic i 6 situats a la nova dàrsena. Les 

longituds dels pantalans són les que figuren als plànols. 

La formació dels pantalans, amb la col·locació dels blocs i de les plaques recolzades a 

sobre, es realitzarà mitjançant mitjans marítims. 

La forma d’atracada tant per a molls com per pantalans és a boia o mort, aprofitant 

més l’espai del port. Per a més detalls consultar els Annexos 9 i 10. 

11.4 XARXES DE SERVEIS 

Es projecten les xarxes de serveis de sanejament, d’abastament d’aigua potable i 

d’electricitat i enllumenat. Aquestes xarxes s’han predimensionat a l’Annex 13, per tal 

de fer un pressupost de l’obra més acurat. 

11.4.1. XARXA DE SANEJAMENT 

Es projecta una xarxa separativa d’aigües residuals i pluvials, amb canonades de 

polietilè d’alta densitat i un pendent mínim del 4‰.  
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La xarxa d’aigües residuals recollirà les aigües generades per les diferents activitats del 

port. Es projecta una xarxa amb canonades de 300 mm de diàmetre per a recollir les 

aigües fecals dels edificis i altre instal·lacions. Aquesta xarxa funciona per gravetat. 

D’altra banda, les aigües residuals i de sentina de les embarcacions es podran abocar a 

unes reixes habilitades al llarg del port i, després de ser depurades, mitjançant una 

xarxa a pressió amb canonades de 50 mm, s’evacuaran cap a la xarxa de sanejament 

municipal, juntament amb les aigües fecals dels edificis. La segona xarxa es dissenya a 

pressió degut a les llargues distancies que no permetrien els pendents mínims. 

La xarxa d’aigües pluvials s’ha dissenyat per recollir i evacuar les aigües de les teulades 

de les edificacions i de tota la superfície del port. Aquestes seran conduïdes 

directament al mar, mitjançant canonades de 250 mm i 500 mm de diàmetre. Els 

elements de captació en les parts més interiors del port són embornals o pous de 

registre amb reixa. En els diferents punts d’abocament d’aquestes aigües al mar, 

distribuïts en sis punts diferents, s’utilitzaran desengreixadors per separar els possibles 

elements flotants i greixos. 

11.4.2. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 

El subministrament d’aigua potable es realitza a partir de la xarxa general municipal 

existent. Aquesta xarxa arriba a tots els armaris de serveis que han de servir a les 

embarcacions a través dels molls i pantalans. També arriba a tots els edificis projectats 

i es disposen boques de rec cada 100 m com a màxim, amb la pressió i el cabal 

suficients per a la neteja de paviments i per al manteniment de les zones verdes. A més 

a més, d’acord amb la normativa d’incendis, es consideren  hidrants disposats en punts 

estratègics cada 200 m com a màxim, assegurant que qualsevol punt dels edificis es 

troba a una distància màxima de 100 m d’un d’ells. 

Les canonades són de polietilè d’alta densitat de 150 mm de diàmetre en els ramals 

principals i de 50 mm en els secundaris, i la totalitat de la xarxa està dotada de les 

claus de pas i vàlvules necessàries que han de permetre aïllar-la per trams i que estan 

instal·lades en arquetes amb els seus corresponents ancoratges i amb tapes de fosa. 

Les conduccions van enterrades en rases de 0.8 m de profunditat mitja, sobre llit de 

sorra, i als molls i els pantalans passen per dins dels orificis de les plaques alveolades. 

 

11.4.3. XARXA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT 

La xarxa elèctrica del port es connecta a la xarxa general del municipi a través del 
quadre de control elèctric situat proper al nou accés secundari del port, on es 
disposaran els comandaments, fusibles i interruptors de les diferents línies 
projectades, així com un rellotge amb programador astronòmic per a l’encesa i 
apagada automàtiques dels punts de llum de l’enllumenat. 

Es preveuen tres tipus de línies elèctriques: les línies A que donen servei a tots els 
amarradors a través dels molls i pantalans, les línies I que són les que connecten amb 
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els elements d’enllumenat, i per últim, les línies E que donen servei als diferents 
edificis i instal·lacions del port. 

Els cables són 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 són 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 per als nous amarradors del port es fan a través dels armaris de serveis 
situats a la vora dels molls i pantalans, que porten a l’exterior una làmpada que els 
il·luminarà. A cadascun d’aquests hi ha dues connexions de corrent amb els seus 

corresponents fusibles, per a 100 W a 220 V. En el mateix armari de serveis hi ha les 
dues preses per a l’abastament d’aigua potable, prenent-se les corresponents mesures 
aïllants per tal d’evitar possibles curtcircuits. 

La disposició dels punts de llum que conformen l’enllumenat del port s’indica en el 
plànol corresponent i estan formats per columnes de 4 m i lluminàries de globus 
esfèric amb el semicor superior tancat i llums de paret al llarg de l’espatller del dic 
principal. 

11.5. PAVIMENTS 

S’han projectat diferents tipus de paviments, en funció de la utilitat de cada superfície: 

- Paviment rígid de formigó: principalment per a les zones d’operació i d’altres. 

Consta d’una capa de formigó vibrat sobre una capa de “zahorra”. 

- Paviment per als molls i pantalans: consta d’una placa alveolar de 30 cm 

d’alçada i de 2,80 m d’amplada. 

- Paviment de mescla bituminosa: per a la zona d’aparcaments i de vials. Entre 

aquests dos existeixen diferències, com ara que el primer es recolza sobre una 

capa de formigó magre i l’altre sobre una capa de “zahorra”, degut a que 

presenta diferents sol·licitacions. 

Tots aquests paviments queden definits en el plànol corresponent i a les seccions i 

perfils del port així com a l’Annex 11 del present projecte. 

11.6. INSTAL·LACIONS PORTUÀRIES 

S’ha projectat un pòrtic elevador de 15 t ubicat a la zona d’avarada, format per una 

cubeta simètrica de secció de gravetat amb unes dimensions en planta de 20 m x 8 m, 

així com una rampa d’avarada, situada també a aquesta zona de 15,3 m x 6 m en 

planta. Als molls i pantalans s’instal·len defenses i norais i armaris de serveis cada dues 

embarcacions, amb llum de balisament i preses de corrent i d’aigua. 

11.7. TANCAMENTS, DELIMITACIONS I ACCESSOS 
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Es considera la construcció d’una barana de formigó al llarg de l’espatller transitable 

del dic principal i el dic de llevant, com a mesura de seguretat. També s’han col·locat 

rampes i escales d’accés a aquest. 

Per separar els espais per a vianants dels dedicats a la circulació i aparcament de 

vehicles es col·locaran pilones de fosa. 

11.8. COL·LOCACIÓ DEL MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA 

Els elements de mobiliari urbà a col·locar són, papereres, jardineres i aparca bicicletes. 

Pel que fa a les zones verdes es plantaran palmeres i ciques. La descripció d’aquests 

elements es du a terme a l’Annex 12. 

11.8.1. ABALISAMENT I SENYALITZACIÓ 

Per l’abalisament de la bocana, es col·loca una balisa vermella al contradic, i una verda 

al dic principal. A més es col·loca una llum blanca de posició a l’extrem de cada 

pantalà. 

La senyalització vial es realitza mitjançant marques vials horitzontals combinades amb 

senyalització vertical. Per marcar els vials i aparcaments es pinten faixes amb pintura 

reflectora sobre el paviment. 

12. SERVEIS QUE OFEREIX EL PORT 

Els usuaris del port esportiu, així com els navegants que hi arribin, disposaran d’un 

sèrie d’instal·lacions i serveis que el port oferirà. A continuació se’n descriuen els 

principals i les zones on s’ubiquen. A l’Annex 10 es fa una descripció més àmplia. 

12.1. ZONA D’AVARADA I REPARACIÓ D’EMBARCACIONS 

S’ha projectat una zona d’avarada de 3200 m2, que disposa dels següents elements: 

- Pòrtic elevador de 25 t de capacitat, amb unes dimensions en planta de 20 m x 

8 m. 

- Rampa d’avarada, de 15,3 x 6 m en planta. 

12.2. ZONA DE MARINA SECA 

Es dissenya una edificació de 3500 m2 per a l’ús exclusiu d’emmagatzematge 

d’embarcacions. 

12.2. APARCAMENTS 

Cal dedicar una superfície del port a l’aparcament de vehicles per tal de facilitar-ne 

l’accés als usuaris i visitants, que es considera que ha de contenir un número de places 

de com a a mínim el 75% dels amarradors previstos pel port. Tenint en compte això i 
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que cal destinar un cert número de places per a minusvàlids, motos i ambulàncies. La 

distribució de les places d’aparcament és la següent: 

 526 places tipus (5x2,5 m2) 

 42 places per a motos (2,5 x1 m2) 

 10 places per a minusvàlids (5x3,3 m2) 

 2 places per a ambulàncies (5x4 m2) 

Aquestes places es distribueixen als costats dels vials dissenyats a l’interior del port. 

Estan ubicats pensant en donar bon servei tant als visitants que venen a gaudir de les 

zones d’oci (Club Nàutic, zona comercial...) com als que venen a utilitzar les 

embarcacions. 

De manera complementaria, es disposen zones d’estacionament per a bicicletes a 

diferents punts del port. 

12.4. OFICINES I SERVEIS PORTUARIS 

Es destina un edifici de 446 m2 per a la Capitania del port i altres serveis portuaris, que 

es troba en una situació estratègia a la vora del moll, al final de la zona comercial, en 

què es té una bona visibilitat de la bocana i la zona d’aigua abrigada d’embarcacions, 

permeten un bon control del moviment d’aquestes. 

12.5. ESCOLA DE VELA 

Es destina un edifici de 3800 m2 per a l’escola de vela ja que suposa una activitat 

important dins de l’àmbit nàutic-esportiu i que té moltes possibilitats de 

desenvolupament en un futur. 

12.6. CLUB NÀUTIC 

Es destina un edifici de 3000 m2 per al Club Nàutic, que es compon d’una zona amb 

piscina, vestuaris, bar i terrasses. 

12.7. CREU ROJA 

Es situa a la vora de l’edifici de la capitania, en la zona cèntrica del port, per poder 

donar un servei més eficient e cas d’emergència en la totalitat del port. Com ja s’ha dit, 

tindrà dues places per a ambulàncies just a la vora. 

12.8. ZONA COMERCIAL 

Es manté l’edifici de 350 m 2  destinat a la venta de material nàutic i de material del 

club de S’Arenal. 

12.9. ACCESSOS AL PORT 
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L’accés principal es durà a terme per l’Avinguda Miramar, que permet l’entrada al la 

zona del contradic del port, i pel carrer Roses, que permet l’entrada a la resta del port. 

12.10. PUNT DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE 

El punt de subministrament de gasolina per a les embarcacions està situat a l’extrem 

del moll central. Té unes dimensions de 24 m2. 

12.11. ZONES VERDES 

No hi haurà cap modificació en la part antiga del port. Per a les noves zones de  

vianants, es col·locaran diverses fileres de ciques i al llarg del port es distribuiran 

palmeres. 

12.12. ALTRES SERVEIS 

A part dels serveis tradicionals de xarxa de sanejament i abastament de llum i aigua, 

altres serveis de què disposarà el port són: 

- Punt de subministrament de gasolina per a les embarcacions, situat a l’extrem 

del moll central. 

- Recollida selectiva de residus: 

o Punt Blau: estructura metàl·lica modular autoportant que permet una 

fàcil reubicació i recollida de residus concentrada, situada a la zona 

d’avarada. 

o Punts secundaris de recollida selectiva de residus al llarg del port, 

incloent tanc per a olis usats. 

- Telèfons públics 

- Connexió WIFI a Internet 

- Informació meteorològica 

13. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

Amb aquest estudi es pretén determinar, en primer lloc, les possibles conseqüències i 

implicacions que l’ampliació del port pot comportar en el seu entorn. Així mateix, es 

defineixen una sèrie de mesures de caire preventiu pels diferents impactes, de manera 

que es redueixi la seva magnitud fins a fer que el projecte resulti compatible pel 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 a la 

situació present. Partint del coneixement del projecte i de l’entorn, es preveuen i 

valoren les conseqüències. 
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La metodologia emprada en l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) del 

present projecte, que apareix integrament a l’Annex 14, es pot resumir amb els 

següents punts: 

- Recopilació de tota la informació existent.  

- Descripció del projecte i anàlisi de les diverses alternatives considerades. 

- Descripció dels principals sistemes i comunitats naturals que puguin resultar 

alterats pel projecte. 

- Identificació i valoració dels principals impactes. 

- 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. 

- Redacció de la memòria final. 

Així, en base a totes les consideracions realitzades al llarg de l’annex corresponent, 

s’ha qualificat l’impacte ambiental global per a la materialització del projecte de 

l’ampliació del Port de S’Arenal en compatible. 

14.PRESSUPOST 

A l’annex 14 es realitza un estudi més exhaustiu del pressupost total de l’obra. El 

projecte d’ampliació del Port de S’Arenal està valorat en 16.483.877,20 €, impostos 

inclosos. 

15. ESTUDI ECONÒMIC-FINANCER 

A l’Annex 15 corresponent es realitza un estudi econòmic-financer de l’operació de 
construcció i explotació de l’ampliació del port. Aquest estudi es basa amb la 
confrontació del conjunt d’ingressos i despeses durant tot el període de 30 anys. 

Els valors dels indicadors avaluats són: 

- VAN = 10.553.427,69 € 

- TIR = 13,95 % 

- PRI = 3 anys 

A partir d’aquests resultats s’arriba a la conclusió que el projecte és viable des del punt 

de vista ecòmic-financer. 
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16.PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

Es preveu un període d’execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos, d’acord amb 

el pla d’obra que s’inclou a l’Annex 16 del present projecte. Aquest pla d’obra es 

considera una estimació aproximada de la realitat, ja que dependrà fonamentalment 

de les disponibilitats de l’adjudicatari i del termini que es senyali per a l’execució de les 

obres, que és susceptible a ser modificat si s’utilitza maquinària o equips diferents als 

previstos. 

Així doncs, en aquest annex es realitza una breu descripció de les obres a executar i hi 

apareix un cronograma en forma de diagrama de barres, on es pot observar la duració 

estimada de les activitats principals. 

17. PROPOSTA DE 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. 

18. PROPOSTA DE FÓRMULA DE 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

Ht
Kt  

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 la data de licitació t . 

Ho  és l’índex del cost de la mà d’obra en el moment d’execució. 

Et  és l’índex del cost de l’energia en la data de licitació t. 

Eo  és l’índex del cost de l’energia en el moment d’execució. 

St  és l’índex del cost del material siderúrgic en la data de licitació t. 

So  és l’índex del cost del material siderúrgic en el moment d’execució. 

19. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
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El present Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal 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. 

20. DOCUMENTS QUE INCLOU EL PROJECTE 

El present projecte consta dels documents que es relacionen tot seguit: 

DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXES 

MEMÒRIA 

ANNEXES 

- Annex 1. Anàlisi territorial i urbanística 

- Annex 2. Estudi del medi 

- Annex 3. Mercat Nàutic 

- Annex 4. Estudi d’alternatives 

- Annex 5. Clima marítim 

- Annex 6. Estudi d’agitació interior 

- 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. Mobiliari urbà i jardineria 

- Annex 13. Xarxes de serveis 

- Annex 14. Estudi d’Impacte Ambiental 

- Annex 15. Estudi econòmic-financer 

- Annex 16. Pla d’obra 

DOCUMENT 2. PLÀNOLS 

- Plànol 1. Situació general 

- Plànol 2. Situació local 



Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal  Document 1. Memòria 

36 
 

- Plànol 3. Alternatives de planta 

- Plànol 4. Planta general i port antic 

- Plànol 5. Descripció geomètrica 

- Plànol 6. Descripció de la flota  

- Plànol 7. Descripció dels usos 

- Plànol 8. Seccions tipus 

- Plànol 9. Dragat  

- Plànol 10. Perfils 

- Plànol 11. Accessos 

- Plànol 12. Detall de pantalans 

- Plànol 13. Xarxa de sanejament (aigües residuals) 

- Plànol 14. Xarxa de sanejament (aigües pluvials) 

- Plànol 15. Xarxa d’abastament d’aigua 

- Plànol 16. Xarxa d’electricitat i enllumenat 

- Plànol 17. Paviments 

- Plànol 18. Mobiliari urbà i jardineria 

- Plànol 19. Detalls del mobiliari urbà 

DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT 4. PRESSUPOST 

DOCUMENT 5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

MEMÒRIA 

PLÀNOLS FITXA 

PLEC DE CONDICIONS 

PRESSUPOST 

 

Palma,maig de 2014 

 

 

 

L’autor del projecte 

Sgt. Miquel Gost Amengual 

           M.G.A
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex pretén realitzar un anàlisi urbanístic i territorial de la zona on es situa 

el port nàutic de S’Arenal i el seu entorn. En primer  lloc, es fa referència a l’entorn 

socioeconòmic i s’estudia la importància del sector turístic i de la seva evolució en la 

zona. A continuació, s’analitzen les infraestructures i comunicacions existents i el 

planejament urbanístic. Finalment, es desenvolupa la justificació socioeconòmica. 

2. DESCRIPCIÓ DE LA ZONA 

La localitat de S’Arenal està situada a l’extrem oriental de la badia de Palma a l’illa de 

Mallorca just enfront de la Platja de Palma com indica la figura 1. Al sud limita amb la 

localitat de Son Verí Nou mentre que al nord limita amb el barri de Palma de Can 

Pastilla. La part occidental dóna a la Badia de Palma i la part oriental s’endinsa dins el 

Pla de Mallorca cap a Llucmajor i Campos. 

 

 

 

3. ENTORN SOCIO-ECONÒMIC 

3.1. ECONOMIA I TURISME 

L’agricultura i ramaderia tenen molt poc pes en la zona com a conseqüència de 

l’expansió urbanística i hotelera. La activitat pesquera encara roman activa gràcies al 

port, però és més de caràcter lúdic que professional.  

La presència del sector industrial també és testimonial i està totalment connectada 

amb les necessitats del turisme o de la construcció (tallers mecànics, desguassos, 

lampisteries, etc.). 

Figura 1. Localització del municipi de S’Arenal a l’illa de Mallorca 
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La construcció, com a tota Espanya, té una importància important i encara que hagi 

disminuït la seva presència, és un sector molt important en el terme. 

El sector serveis, al capdavant del tot els serveis que es proporcionen als turistes, és el 

més important de la zona i motor de l’economia com s’indica a la figura 2. En la Platja 

de Palma (zona que inclou altres nuclis apart de S’Arenal) existeixen més 70 hotels de 

com a màxim 4 estrelles que tenen una capacitat aproximada de 40.000 places. La 

previsió del Consell de Mallorca és la d’augmentar el nombre d’hotels, d’augmentar la 

qualitat d’els mateixos ( es preveu crear o donar llicències per a hotels de 5 estrelles) i 

d’assolir les 60.000 places per als pròxims anys. 

 

 

 

3.2. LA POBLACIÓ 

El terme de S’Arenal era un petit nucli a l’extraradi de Palma composat principalment 

per pescadors fins que l’eclosió del turisme als anys 60, junt amb la seva posició 

estratègica feren que hi arribés una gran immigració de la península (sobretot del sud 

d’Espanya) augmentant considerablement la població. Als darrers anys la immigració 

ha continuat però procedeix d’altres països i continents. 

1% 3% 

13% 

83% 

Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Figura 2. Distribució per sectors de la población activa a S’Arenal 
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4. URBANISME 

4.1. INFRAESTRUCTURA VIÀRIA I COMUNICACIONS 

S’Arenal està ubicada en una posició idònia per a ser un referent turístic. Està  situada 

a només 15 km de la capital de l’illa (Palma) i a 7 km de l’aeroport de Son Sant Joan. La 

via de comunicació principal és l’autovia M-19 que connecta amb Palma, l’aeroport i el 

segon nucli de població més important a les rodalies, Llucmajor. 
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Figura 3. Lloc de naixament de la població resident a S’Arenal  

Figura 4. Evolució de la població a S’Arenal els darrers anys  
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Encara que antigament havia existit una línea ferroviària que connectava la Plaça 

d’Espanya de Palma amb Llucmajor, aquesta fa anys que fou clausurada en favor de 

l’automòbil. Per això, l’únic mitjà de transport possible per arribar a S’Arenal és el 

transport públic a través de la EMT o el vehicle privat. 

4.2. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

Per a la realització del projecte, s’han tingut en compte els elements vigents en 

matèria d’ordenació del territori: 

- Pla Sectorial del Port de S’Arenal 

- Pla General d’Ordenació Urbana de Palma de Mallorca (PGOU) 

- Pla de Regeneració Integral de la Platja de Palma (PRI) 

Encara que anys enrere existia un Pla General de Ports de les Illes, aquest fou derogat i 

s’establí un Pla Sectorial per a cada port. El Pla Sectorial del Port de S’Arenal 

contempla l’ampliació del port sempre que els promotor siguin tant el Club Nàutic com 

el Govern de les Illes. 

El PRI és un Pla realitzar al 2010 que té com a principal objectiu la reconversió de la 

Platja de Palma, dotant-li de noves infraestructures. Dins aquest Pla, s’inclou la 

possibilitat de la modificació del port de S’Arenal. 

 

5. JUSTIFICACIÓ SOCIO-ECONÒMICA 

El present projecte té els següents objectius: 

- Donar resposta al a demanada existent d’amarradors, en especial per  a 

gran eslores. 

- Eliminar els problemes d’aterrament en la bocana del port. 

- Desenvolupament turístic. 

La Platja de Palma disposa de dos ports: 

- Port Nàutic de S’Arenal 

- Port Nàutic de Can Pastilla 

 Ja que el Port de Can Pastilla és de dimensions reduïdes, la ampliació de port afavorirà 

que en un lloc tan turístic com la Platja de Palma, hi puguin amarrar eslores de més de 

18 metres d’eslora. 

Quant a la demanda, està garantida per la tendència general a les Illes d’augment de la 

demanada d’amaradors de grans eslores a més de les mesures futures (augment de 
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capacitat turística, revalorització de la zona, etc.) que es volen desenvolupar en la 

zona. 

 

6. CONCLUSIONS 

S’Arenal és un dels principals centres turístics de Mallorca amb vistes futures de ser 

ampliada la seva oferta. A més, la zona ha tingut un creixement estable de població i 

d’arribada de turistes durant els darrers anys. 

L’ampliació del Port de S’Arenal permetrà cobrir part de la demanda existent 

d’amarradors de totes les dimensions d’eslores a la zona. 

A més, l’ampliació 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 propers a la Platja de Palma (Can Pastilla, 

Ciudad Jardín, S’Arenal, Son Viver Nou). 



ANNEX 2. ESTUDI DEL MEDI 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es fa una descripció de l’entorn on es realitzarà el projecte sobre 

diferents aspectes que tenen importància en el desenvolupament del mateix. 

Primerament es presentarà la batimetria de la zona. També es realitzarà un estudi 

geològic del medi i de la vegetació aquàtica existent. Per últim, és desenvoluparà un 

estudi de la meteorologia. 

 

2. BATIMETRIA 

La batimetria és una de les dades més importants per a la el·laboració del projecte 

d’aquest tipus ja que d’ella depenen molts aspectes importants, com poden ser 

l’onatge que actua en la zona, la tipologia de les obres d’abric, el calat del port, les 

zones on és necessita dragar, etc. 

Es disposa d’un estudi de la batimetria de la platja de palma per a la realització del 

projecte. 

 
Figura 1. Batimetria del Port de S’Arenal a escala 1/5000. 
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3. GEOLOGIA 

A la figura 2 es mostra la geologia de la Badia de Palma. A la zona d’actuació del port, 

assenyalada en vermell, hi ha una presència de llims i argiles i en la costa de graves 

eolianites quaternàries. 

Les roques eolianites són molt comuns en les costes del Mediterrani i són roques 

formades per la litificació del sediment dipositat per l’acció del vent. 

 

 

4. VEGETACIÓ 

Degut a la massificació hotelera a línea de platja de S’Arenal, la vegetació existent es 

troba terra endins com a petits boscos de pins i alzines que coexisteixen amb petites 

parcel·les de agrícoles. També hi ha una important presència  d’arbustos als marges 

dels dos torrents principals, el Torren dels Jueus i el Torrent de Son Verí. 

Per altra banda, la vegetació aquàtica és important en la zona. Al sud de S’Arenal hi ha 

una Àrea natural de especial interès (ANEI) anomenada Cap Enderrocat, ja que aquesta 

zona està formada per penya-segats d’altures importants que permeten l’anidament 

de diverses aus de pas en les seves encletxes i en les seves costes hi ha una gran flora 

marina. 

La presència de posidònia oceànica en la zona també és molt nombrosa com s’indica 

en la figura 3. 

Figura 2. Mapa geològic de la Badia de Palma 
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Com es pot observar, en la zona es troben en un gran nombre diferents espècies com 

la posidònia oceànica o algues fotòfiles.  

5. METEOROLOGIA 

5.1. INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat es pretén caracteritzar el clima que hi ha a la zona de S’Arenal.  Es 

presentaran les dades de temperatura mitja, de la mitja de les temperatures màximes i 

mínimes i de les precipitacions durant el període de 1972 al 2000. Com que a S’Arenal 

no hi ha cap estació meteorològica, les dades s’han obtingut de l’estació situada a 

l’Aeroport de Son Sant Joan, situat a 7 km de S’Arenal.  

També es caracteritzaran les dades del vent, tan en direcció com en magnitud. 

Aquestes dades han estat extretes del punt Wana situat a la Badia de Palma. 

 

5.2. CLIMA I TEMPERATURA 

El clima existent a S’Arenal correspon al típic clima mediterrani costaner, que es 

caracteritza per una humitat elevada i unes temperatures mitjanes que no oscil·len en 

excés durant tot l’any i que en poques ocasions descendeixen dels 0ºC o superen els 

40ºC. Els mesos més gèlids corresponen als d’hivern mentre que els més càlids 

corresponen als de l’estiu. A continuació es representen la humitat relativa ,les 

temperatures mitges i les temperatures màximes i mínimes mitges. 

 

Figura 3. Tipologia del fons marí a zona de Cap Enderrocat 
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Figura 7. Temperatures Màximes mitges a S’Arenal 

Figura 6. Temperatures mitges a S’Arenal 
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5.3. PRECIPITACIÓ 

En general, Mallorca es caracteritza per un clima poc pluviós, sent la zona de la Serra 

de Tramuntana i la zona nord de l’illa les més actives en aquest aspecte amb 

precipitacions que poden superar els 1000 mm a l’any. En canvi, les zones situades més 

cap al sud com Palma o Llucmajor són zones que generalment són més seques on les 

pluges són de caràcter tempestuós.  
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Figura 8. Temperatures Mínimes mitges a S’Arenal 

Figura 9. Humitat relativa a s’Arenal 
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A continuació es representen les precipitacions mitges mensuals i la total anual. 

Durant l’any, es presenten 51 dies amb precipitacions dels quals 16 venen 

acompanyats de tempestes. Com es pot comprovar en la figura 10, els mesos d’estiu 

són molt secs, mentre que els mesos de la tardor i a l’hivern és quan existeixen més 

episodis de pluja. 

 

 

5.4. VENT 

El vent és una dada a tenir en compte ja que aquest caracteritza en gran mesura 

l’onatge incident a la nostra platja. Degut a que no hi ha un recull de dades històriques 

de cap estació propera a la zona, es decideix que el punt Wana situat a dins la Badia de 

Palma és el punt més pròxim amb resultats satisfactoris. 

A continuació es representen les roses dels vents en diferents parts de l’any durant el 

període de 1996 fins al 2013.  
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Figura 10. Precipitacions mitges a S’Arenal 
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Figura 11. Rosa dels vents anual 

Figura 12. Rosa dels vents desembre-febrer 

Figura 13. Rosa dels vents març-maig 
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Com es pot veure, existeix una certa variabilitat en les roses dels vents segons l’estació 

de l’any, predominant les components NE, ENE, SW i WSW.  El percentatge de calma 

durant l’any és del 4.8% i les velocitats molt rarament superen els 21 m/s. 

Figura 14. Rosa dels vents juny-agost 

Figura 15. Rosa dels vents septiembre-novembre 



ANNEX 3. ESTUDI DEL MERCAT NÀUTIC 
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1. INTRODUCCIÓ 

Els objectius d’aquest annex són primerament l’estudi del mercat nàutic a les Illes 

Balears, tan de les embarcacions actuals com de la tendència futura d’aquestes, i 

finalment, una proposta d’amarradors per al port, tenint en compte les 

característiques singulars del mateix.    

Les dades de les matriculacions d’embarcacions han estat extretes del registre 

d’embarcacions de la Capitania Marítima de les Balears, emperò, les dades 

aconseguides poden no ésser del tot fidedignes ja que: 

1- Existeixen encara embarcacions esportives en la 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 a adaptar-se al Real Decret esmentat. 

 

2- Es suposa que hi ha embarcacions que es troben en mal estat o directament 

han estat desballestades sense la deguda comunicació al registre. 

 

3- No ha existit, tant en el passat com en el present, la voluntat de realitzar un Pla 

Sectorial de Ports per a cada illa que reunís i unifiqués tota la informació 

necessària, solament existint Plans Sectorials de cada port. 

Per un altra banda, també s’ha utilitzat informació sobre l’estudi del mercat nàutic a 

Espanya realitzat per la UPC. 

 

2. ESTUDI DEL MERCAT NÀUTIC 

2.1. ESTUDI DE LA DEMANDA A LES ILLES 

Primerament es realitzarà un breu estudi sobre el nombre d’embarcacions que hi ha a 

les Illes i d’altres dades que tinguin cert interès. Com ja s’ha dit anteriorment, només 

s’han obtingut les dades d’embarcacions esportives matriculades anualment i no es 

disposa de la variació anual d’embarcacions nàutiques. 

Les embarcacions esportives es classifiquen en dos grups diferents: la llista 6a i la llista 

7a. Les primeres són aquelles embarcacions amb una finalitat lúdica, mentre que les 

segones són embarcacions destinades a l’esport, l’esbarjo o la pesca no professional i 

sense finalitat lúdica. 

Com a conseqüència de la crisis, les matriculacions a les Illes Balears han anat minvant 

en els darrers anys, com es pot observar en la figura 1, el descens és notori en les 

embarcacions pertanyents a la llista 6a encara que al darrer any la disminució ha estat 

menys acusada, mentre que per una altra banda, les matriculacions d’embarcacions de 
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la llista 7a al darrer any ja han assolit cotes de matriculació iguals a anys anteriors a la 

crisis i segueixen en augment com es pot observar en la figura 1. 

 

 

Emperò, si es contempla des d’una perspectiva nacional, les Balears surten enfortides 

ja que durant la crisi ha augmentat un 50% la seva quota de mercat de venta 

d’embarcacions passant d’un 9.3% als 2007 fins a un 14.1% i liderant el mercat 

espanyol per províncies a l’any 2013 segons dades de la ANEN (Asociación Nacional de 

Empresas Náuticas) com es pot veure en la taula 1. 

 

Província Quota 

Balears 14,10% 

Barcelona 9,40% 

Girona 9,10% 

Càdis 6,50% 

Madrid 6% 

Màlaga 5,60% 

Alacant 5,30% 

A Corunya 4,40% 

Pontevedra 4% 

Múrcia 3,70% 
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Tarragona 3,40% 

Tenerife 2,90% 

València 2,70% 
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Taula 1. Taula amb la quota de mercat de ventes d’embarcacions nàutiques per províncies al 2013 
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Amb tot això, a l’any 2013 les embarcacions totals a les Illes ascendiren a 35.837 però a 

més, es calcula que unes 332.870 embarcacions de fora de les Illes (164.370 

espanyoles i 168.500 estrangeres) podrien recalar en els ports illencs, ja que aquestes 

naveguen regularment per aigües properes. Aquesta possibilitat s’ha vist incrementada 

amb la nova llei del Govern Central, que finalment ha decidit eliminar l’impost de 

matriculació tant per a embarcacions de lloguer com per a embarcacions estrangeres. 

Aquest impost és molt perjudicial per al mercat nàutic espanyol, ja que el fa poc 

competitiu respecte als altres països per dos motius: 

1- Les empreses de xàrter nàutic estaven obligades alhora de llogar a pagar un  

12% de l’impost de matriculació apart del 21% de l’IVA, mentre que tots els 

altres països de la Unió Europea aquesta taxa no existia. Aquest fet reduïa la 

competivitat del mercat de lloguer espanyol que correspon a embarcacions de 

grans eslores. 

 

2- Qualsevol vaixell estranger que entri a aigües nacionals (ja no de lloguer, sinó 

de propietaris que en fan un ús privat) també havia de pagar l’impost. Altre 

vegada, aquest fet només ocorria a Espanya, fent que els vaixells estrangers 

amarressin en altres països. 

 

Per tant, es pot concloure que el sector nàutic Balear és fort i encara que s’ha vist 

danyat per la crisi, ha estat en menor mesura que a la resta de l’estat espanyol. A més, 

s’espera que la demanda augmenti en els següents anys, ja que tant l’abaratiment del 

lloguer nàutic com el del pas de vaixells privats per les Illes provocarà que hi hagi una 

necessitat d’amarradors, focalitzats en amarradors de eslores més grans (a partir dels 

15 metres). 

 

2.2.  ESTUDI DE L’OFERTA A LES ILLES 

En aquest apartat es realitzarà un breu estudi de l’oferta d’amarradors i es compararà 

amb l’oferta amb altres països. 

Segons criteris de sostenibilitat, es considera que la dotació idònia és de 1.7 
embarcacions per cada amarrador (cal potenciar en certa manera els sistemes 
d’emmagatzematge en sec i altres sistemes de menor impacte que un port esportiu). 
Així doncs, 35.837 embarcacions requeririen uns  21.000 amarradors. De fet, el 
nombre total d’amarradors a les Illes és de 22.141 amarradors suposant una dotació 
de 1.62 embarcacions per a cada amarrador.  
 
Emperò, hi ha diversos fets que propicien que l’oferta serà insuficient en un futur 
pròxim ja que la demanda tendirà a augmentar més ràpidament: 



Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal  Document 1. Annex 3 
 

  6 

 
1- L’eliminació de taxes farà que el lloguer d’embarcacions i el pas de naus 

estrangeres (168.500 al 2012) puguin veure’s atretes pels preus més baixos. 
 

2- Tot i la crisi, cada any 3.800 balears es treuen algun títol que habilita per a fer-
se a la mar ja sigui en un iot o veler. 

 
3- Comparada amb països de l’entorn, la mitjana d’habitants per embarcació es 

situa molt per davall d’altres països de la Unió Europea com es mostra a la taula 
2. 

 
 

País 
Habitants/ 
embarcació 

Espanya 76 

I. Balears 31 

Suècia 7 

Dinamarca 14 

Holanda 10 

Nova 
Zelanda 

6 

Estats Units 17 

Finlàndia 7 

 
A més, i seguint la tònica dels exemples anteriors, diversos estudis com el de la UPC o 
el de consultoria especialitzada Thinkcom sostenen que a Espanya es necessitaran més 
de 25.000 amarradors per a l’any 2020. Per tant, queda palès que es necessitarà un 
augment de l’oferta d’amarradors, sobretot dels d’eslores més elevades. 

3. AMARRADORS ACTUALS 

El port actual de S’Arenal compta amb 607 amarradors distribuïts com mostra la taula 

3: 

Eslora Nombre Percentatge 

E<6 56 9,23 

6≤E≤8 200 32,95 

8≤E≤10 171 28,17 

10≤E≤12 83 13,67 

12≤E≤15 50 8,24 

15≤E≤20 47 7,74 

E>20 0 0,00 

TOTAL 607 100,00 

 

Com es pot veure, hi ha un percentatge elevat d’amarradors de molt petita eslora 

(E<6m) que podrien ubicar-se dins la marina seca del mateix port. A més es pot 

Taula 2. Nombre d’habitants per cada embarcació a diferents països 

Taula 3. Distribució en nombre i eslora dels amarradors al Port de S’Arenal 
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comprovar com els amarradors per a embarcacions de grans eslores tenen molt poc 

pes ja que el calat i l’espai no són suficients dins al port, i fins i tot no existeixen 

amarradors d’eslores superiors als 20 metres, amarradors molt importants avui en dia, 

ja que la seva demanda ha augmentat i les embarcacions de lloguer solen ser 

d’aquestes característiques. 

 

4. PROPOSTA D’AMARRADORS 

El Pla de Ports de Catalunya recomana una distribució d’amarradors segons l’eslora de 

la manera que s’indica en la taula 4 (Cal a dir que en l’últim interval d’eslores 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 0,00 

6≤E≤8 26,40 

8≤E≤10 22,50 

10≤E≤12 21,30 

12≤E≤15 20,20 

15≤E≤20 6,40 

E>20 3,20 

TOTAL 100,00 

 

 

Aquesta distribució, com es pot comprovar, no la segueix el port. Per tant, a més 

d’augmentar el nombre d’amarradors, resultaria més idoni realitzar-ho de tal manera 

que segueixi aquestes recomanacions. La nova proposta d’amarradors es pot consultar 

en la taula 5. 

Eslora Nombre Percentatge 

E<6 0 0,00 

6≤E≤8 200 26,39 

8≤E≤10 171 22,56 

10≤E≤12 161 21,29 

12≤E≤15 153 20,19 

15≤E≤20 48 6,40 

E>20 24 3,20 

TOTAL 758 100,00 

 

Per tant, el port comptarà amb un total de 151 nous amarradors fins arribar als 758, 

sempre tenint en compte que totes les embarcacions amb una eslora inferior als 6 m 

Taula 4. Distribució idònia d’amarradors segons l’eslora en tant per cent 

Taula 5. Proposta d’amarradors segons eslora de l’ampliació Port de S’Arenal 
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es situaran a la dic sec. Els canvis en el nombre d’amarradors segons l’eslora es poden 

veure en la taula 6. 

Eslora Port 
Actual 

Proposta Variació 

E<6 56 0 -56 

6≤E≤8 200 200 0 

8≤E≤10 171 171 0 

10≤E≤12 83 161 78 

12≤E≤15 50 153 103 

15≤E≤20 47 48 1 

E>20 0 24 24 

TOTAL 607 758 151 

 

 

Per últim cal recordar que la taula 6 no té en compte les condicions en les que s’ampliï 

el port. Com la manca d’espai o altres factors i que per aquesta raó, el nombre total 

d’amarradors pot variar d’aquesta quantitat, sempre intentant aproximar-se a aquest 

nombre. 

Taula 6. Variació del nombre d’amarradors segons l’eslora en el Port de S’Arenal 



ANNEX 4. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
  



Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal  Document 1. Annex 4 
 

2 
 

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

2. BASES DE DISSENY GENERALS ...................................................................................... 3 

2.1. Àrees d’aproximació i navegació interior .............................................................. 3 

2.2. Àrees de maniobra ................................................................................................ 4 

2.3. Àrees d’atracament i amarratge ........................................................................... 4 

3. DISSENY D’ALTERNATIVES ............................................................................................ 5 

3.1. Traçat en planta ..................................................................................................... 5 

3.2.  Alternatives proposades ....................................................................................... 6 

3.2.1 Alternativa 1 .................................................................................................... 7 

3.2.2. Alternativa 2 ................................................................................................... 8 

3.2.3. Alternativa 3 ................................................................................................... 9 

3.2.4. Quadre resum ............................................................................................... 11 

4. Tipologia estructural ................................................................................................... 11 

4.1. Dics ....................................................................................................................... 11 

4.1. Molls .................................................................................................................... 13 

4.2. Pantalans ............................................................................................................. 15 

5. Forma d’atracada ........................................................................................................ 15 

5.1. Atracada de costat a moll o pantalà .................................................................... 15 

5.2. Atracada de popa amb amarratge a boia o mort ................................................ 16 

5.3. Atracada de popa amb finger lateral ................................................................... 16 

6. ANÀLISI MULTICRITERI ................................................................................................ 17 

6.1. Introducció ........................................................................................................... 17 

6.2. Descripció de les alternatives .............................................................................. 17 

6.3. Indicadors ............................................................................................................ 17 

6.4. Valoració .............................................................................................................. 18 

6.5. Solució adoptada ................................................................................................. 19 

 
  



Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal  Document 1. Annex 4 
 

3 
 

1.INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat es pretén justificar el motiu d’escolliment de la solució adoptada. 

Per a realitzar-ho primerament es presentaran tres possibles solucions i a continuació 

s’aniran raonant els avantatges i inconvenients de cada una.  

Finalment, i mitjançant un procés d’anàlisi multicriteri es ponderaran els aspectes tant 

positius  com negatius de cada alternativa i s’escollirà la solució més satisfactòria. 

 

2. BASES DE DISSENY GENERALS 

Des del punt de vista de les actuacions que s’han de portar a terme per a realitzar 

l’ampliació del Port de S’Arenal, s’estableixen una sèrie de requisits que s’han de 

complir amb l’objectiu de dotar al port de la funcionalitat i operativitat requerides. 

Aquestes dimensions es determinen d’acord amb les diferents recomanacions 

establertes als documents que actualment serveixen de referència pel disseny 

d’instal·lacions esportives. Les recomanacions utilitzades han estat la de la Comissió 

Internacional per la Navegació Esportiva i d’Esbarjo (PIANC) i la ROM 3.1-99. Aquests 

requisits es resumeixen en els punts següents. 

 

2.1. ÀREES D’APROXIMACIÓ I NAVEGACIÓ INTERIOR 

Es refereixen als canals d’entrada al port, la bocana i al canal principal de navegació 

dins del port. 

Amb respecte a l’amplada de la bocana de la dàrsena s’han de considerar les següents 

recomanacions per al seu dimensionament: 

1. 2 a 3 eslores de l’embarcació de disseny. 

 

2. 5 mànegues de l’embarcació de disseny. 

 

3. Una amplada mínima de 45 metres. 

En quant al canal principal de navegació interior de la dàrsena, s’han de considerar dos 

paràmetres del dimensionament. Per un costat, l’amplada del mateix, que ha de 

permetre el pas simultani de dos embarcacions i, per altre, el radi mínim de gir. 
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Pel que fa a l’ample mínim del canal interior es recomana que sigui de 5 mànegues de 

l’embarcació de disseny pel tram considerat: 

                               

Pel radi de gir es recomana un radi igual a 5 vegades l’eslora de l’embarcació de 

disseny pel tram considerat: 

                                   

 

2.2. ÀREES DE MANIOBRA 

Amb la finalitat de dotar d’espai suficient dins el port per a permetre les maniobres 

d’atracament de les embarcacions als pantalans, es preveu una distància de maniobra 

de 1.75 vegades l’eslora de l’embarcació prevista per a la pròpia dàrsena, que es 

reduirà a 1.5 vegades l’eslora de la major embarcació per als amarratges amb fingers. 

 

2.3. ÀREES D’ATRACAMENT I AMARRATGE 

Donades les característiques actuals de la demanda, resulta recomanable plantejar els 

nous amarratges d’eslora igual o inferiors a 6 m situant aquestes embarcacions fora de 

l’aigua en la marina seca. 

En quant a la mànega i calats previstos pels nous amarratges, fins als 20 metres 

d’eslora es preveuen les mateixes dimensions que les contemplades actualment en el 

Port de S’Arenal. Per als amarratges d’eslores més grans, aquests tindran unes 

dimensions indicades a la taula 1. 

 

Eslora (m) Manega (m) Superfície (m2) Calat (m) 

8 3 24 0,44 

10 3,5 35 0,6 

11 4 44 0,76 

14 4,5 63 1 

18 5 90 1,3 

20 6 120 1,4 

24 7 168 1,7 

30 8 240 2,2 

Taula 1. Dimensions dels diferents tipus d’amarratges 
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3. DISSENY D’ALTERNATIVES 

Es proposen tres alternatives d’ampliació del Port de S’Arenal. En primer lloc es descriuen els 

diferents traçats que un port pot presentar en planta i  continuació es tria la més adient per 

aquest cas. Tot seguit es presenten les tres alternatives proposades i s’analitzen de forma 

qualitativa. 

 

3.1. TRAÇAT EN PLANTA 

En un port esportiu es poden presentar les següents formes en planta: 

1. Dics convergents 

Es una tipologia en què es busca calat a la bocana. Consisteix en dos dics 

perpendiculars a la costa que aigües en dins es tanquen obliquament (Figura 1). 

Els inconvenients són el cost, la difícil ampliació futura i que segons la direcció 

de l’onatge, pot tenir una elevada penetració d’aquest. 

 

 

 

 

 

 

2. Dic exterior 

Són ports que requereixen que els calats siguin suficients sense allunyar-se 

molt de la costa. La configuració de dic exempt fa que calguin dos contradics i 

que hi hagi dues bocanes (Figura 2), per tant, l’accés al port es veu millorat. No 

obstant, el fet de tenir dues bocanes pot crear forts corrents a l’interior. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de port amb dics convergents 

Figura 2. Esquema de port amb dic exterior 
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3. Dic paral·lel 

Aquesta tipologia consisteix en un dic principal, un dic de llevant i un contradic, 

on la bocana està orientada segons les corrents (Figura 3). És el traçat original 

del port actual i a totes les Illes Balears és el més nombrós per la seva 

simplicitat i efectivitat. 

 

 

 

 

 

 

4. Port Illa 

Aquesta alternativa pot presentar-se en qualsevol de les formes anteriors però 

té la singularitat de que esta situada més mar endins per qüestions de calat i/o 

afectació a platges adjacents (Figura 4). S’utilitza en casos molt concrets com és 

el cas del Port de Coma-Ruga. Es connecta a la costa generalment mitjançant 

un pont que permet el pas de les corrents i els sediments. 

 

 

 

 

 

 

Com el port actual presenta un traçat en planta amb dic paral·lel amb la bocana 

orientada a ponent, s’ha elegit aquesta tipologia com la més adient. 

 

3.2.  ALTERNATIVES PROPOSADES 

Un cop triada la tipologia general del futur port, es proposen tres alternatives 

d’ampliació.  Les diferents alternatives s’expliquen en detalls i s’avaluen els seus 

avantatges i inconvenients. 

 

Figura 3. Esquema de port amb dic exterior 

Figura 4. Esquema de port illa 



Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal  Document 1. Annex 4 
 

7 
 

3.2.1 ALTERNATIVA 1 

La alternativa 1 consisteix en eliminar el dic d’abric actual i allargar el dic de llevant uns 

100 metres. El nou dic d’abric tindria una orientació NNW i una longitud total d’uns 

350  metres fins a una fondària pròxima als 5 metres. EL nou contradic seria una 

prolongació d’uns 60 metres, seguit d’una altra segment amb orientació SO amb una 

longitud d’uns 80 metres (Figura 5). 

La bocana tindria una orientació NW amb 90 metres d’amplada i un calat que 

oscil·laria entre els 3.20 i els 3.60 metres. 

 

Amb aquesta ampliació s’aconseguiria mantenir la majoria dels amarradors actual i 

realitzar una ampliació fins a  un total de 752 amarradors distribuïts com indica la taula 

2. 

 

Ambdues platges no es veurien afectades per la dinàmica litoral ja que les condicions 

als contorns no canvien. 

 

 
 

 

 

 

Figura 5. Esquema en planta de l’alternativa 1 
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ALTERNATIVA 1 

Eslora Nombre Percentatge 

E<6 0 0,00 

6≤E≤8 200 26,60 

8≤E≤10 171 22,74 

10≤E≤12 161 21,41 

12≤E≤15 148 19,68 

15≤E≤20 48 6,38 

E>20 24 3,19 

TOTAL 752 100,00 

 

 

3.2.2. ALTERNATIVA 2 

La alternativa 2 consisteix en l’aprofitament de l’actual dic d’abric com a moll principal 
que es ramifica en altres pantalans de menor amplada cap a aigües profundes. 

El dic de llevant s’ampliaria 200 metres seguint la mateixa direcció que l’actual arribant 
a calats de 5 metres. El dic d’abric es realitzaria en la direcció NNW amb una longitud 
total de 360 metres. El contradic s’allargaria 220 metres en la direcció WSW (Figura 6). 

La bocana tindria una amplada de 85 metres i estaria compresa entre uns calats de 
3.50 i 3.80 metres amb una orientació NNW. 

Amb aquesta ampliació s’aconseguiria mantenir la majoria dels amarradors actual i 
realitzar una ampliació fins a  un total de 791 amarradors distribuïts com indica la taula 
3. 

Ambdues platges no es veurien afectades per la dinàmica litoral ja que les condicions 
als contorns no canvien. 

  
ALTERNATIVA 2 

Eslora Nombre Percentatge 

E<6 0 0,00 

6≤E≤8 218 27,56 

8≤E≤10 171 21,62 

10≤E≤12 164 20,73 

12≤E≤15 163 20,60 

15≤E≤20 54 6,83 

E>20 21 2,65 

TOTAL 791 100,00 

Taula 2. Distribució dels amarradors a l’alternativa 1 

Taula 3. Distribució dels amarradors a l’alternativa 2 
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3.2.3. ALTERNATIVA 3 

L’alternativa 3 consisteix en esbucar tant el dic de llevant com el dic d’abric per tal 
d’ampliar el port a canvi de la platja formada aigües amunt artificialment. 

S’allargaria l’esplanada de l’aparcament i de la marina seca uns 85 metres fins arribar a 
les roques. A partir d’aquí es dragaria l’arena que fos necessària i es realitzaria un nou 
dic de llevant d’una longitud de 360 metres fins a calats de 5 metres. El dic d’abric 
tindria una direcció NWN i una longitud total de 380 metres. Per al contradic 
s’aprofitaria l’existent allargant-lo en la direcció WSW uns 100 metres (Figura 7). 

La bocana tindria una orientació W com en la situació actual,amb una amplada de 62 
metres i uns calats compresos entre els  3.10 i els 3.90 metres. 

Aquesta ampliació provocaria una redistribució dels amarratges actuals i el total 
d’amarradors ascendiria a 785 distribuïts com indica la taula 3. 

Per una altra banda, tot el volum de platja perduda s’hauria de recuperar realitzant 
una alimentació aigües amunt del port per a tornar refer la platja anterior.  

 

Figura 6. Esquema en planta de l’alternativa 2 
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ALTERNATIVA 3 

Eslora Nombre Percentatge 

E<6 0 0,00 

6≤E≤8 209 26,62 

8≤E≤10 171 21,78 

10≤E≤12 176 22,42 

12≤E≤15 157 20,00 

15≤E≤20 48 6,11 

E>20 24 3,06 

TOTAL 785 100,00 

 

 

 

Figura 7. Esquema en planta de l’alternativa 3 

Taula 4. Distribució dels amarradors a l’alternativa 3 
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3.2.4. QUADRE RESUM 

Per acabar, es mostra de forma esquemàtica (Taula 5) els punts forts i febles de cada 
alternativa: 

 
Alternativa Punt Forts Punts Febles 

 
Alternativa 1 

 

Menor longitud dels 
dics                         

Facilitat de maniobres                         
Bona accessibilitat a la 

part antiga del port               
Major amplada en la 

bocana 

Menor Capacitat  
Eliminació del dic de 

d'abric                                        
Possible agitació en la 

bocana                                   
Menor calat 

 
Alternativa 2 

  

Major simplicitat 
d'execució                                                      

Conservació dels dics 
actuals                                       

Conservació dels 
amarradors actuals 

Difícil accés a la part 
antiga del port                       

Possible agitació a la 
bocana                                          

Major profunditat dels 
dics a construir 

 
Alternativa 3 

 

Major calat                
Mateixa orientació de la 

bocana                                       
Bon aprofitament de 

l'espai                                  
Bona accessibilitat                                        

Major capacitat 

Eliminació de la platja                                       
Eliminació dels dics 

actuals                                              
Gran longitud dels dics 

a construir 

 
 

4. TIPOLOGIA ESTRUCTURAL  

4.1. DICS 

Les dues alternatives clàssiques estructurals d’un dic són: 

A. Dic en talús 

1. Dic en talús d’escullera natural. 

2. Dic en talús amb mantell format per elements prefabricats de formigó. 

Taula 5. Punts febles i forts de cada alternativa 
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B. Dic vertical 

El dic en talús és una estructura que té com a finalitat la dissipació d’entre un 60 i un 

80% de l’energia de l’onatge. Les seves avantatges són que és una estructura uniforme 

i té una gran capacitat d’adaptació. Aquests dics presenten l’inconvenient de tenir un 

volum d’obra major i la possibilitat de descompondre’s per l’acció de l’onatge. Es pot 

dur a terme usant material natural (escullera) o a partir d’elements prefabricats. 

Aquesta última modalitat, que comporta un cost més elevat, sol ser recomanable quan 

el calat ja no és petit (> 8 m), que permet triar talussos amb més inclinació i, per tant, 

reduir el volum necessari. 

Els dic vertical consisteix en caixons prefabricats de formigó armat. És una estructura 

reflexant i, per tant, reflexa l’onatge incident. S’utilitza per grans calats ja que permet 

reduir considerablement l’àrea de la secció tipus en comparació amb el dic en talús, la 

qual cosa compensa el major cost dels elements prefabricats. En general, és raonable 

recórrer a aquest tipus d’estructura per calats majors de 18-20 m. 

Segons l’anticipament parcial de la ROM 0.1, els criteris per a la selecció de la tipologia 

del dic són els següents: 

- Els agents del medi físic, del terreny, d’ús i explotació, dels materials i dels 

mètodes i procediments constructius. 

- Els requeriments d’ús i explotació i els condicionants morfològics, 

mediambientals, constructius i dels materials de manteniment, reparació i 

desmantellament. 

- La morfodinàmica litoral, la qualitat de les aigües i l’entorn ambiental. 

Així doncs, la tria passa per complir una sèrie de requeriments de la manera més 

econòmica possible. Aquest preliminar normatiu també fa un estudi bàsic comparatiu 

de les diferents solucions estructurals en funció de diferents aspectes: 

 Agents climàtics 

 

 Comportament del terreny 
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 Condicionants morfològics 

En general, els dics verticals requereixen menor volum de materials de préstec 

quan l’obra d’abric hagi de construir-se en una zona de calats importants (>25 

m) 

 Volum del material i processos constructius 

 

 Requeriments climàtics en l’ús i l’explotació 

 

 Requeriments de conservació, reparació i desmantellament 

 

 Requeriments ambientals 

 

Els calats present en el projecte no superen en cap cas els 6 metres,  per tant l’opció 
escollida i ja present en l’actual port és la d’utilitzar dics en talús d’escullera natural 
(A1). 

4.1. MOLLS 

Les diferents alternatives constructives clàssiques dels molls són: 

A. Estructura de contenció amb parament vertical 

1. Estructura de gravetat 

2. Estructura de pantalla 

B. Estructures obertes 

Les estructures de contenció 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 solució més clàssica. Dues tipologies 
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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 construcció 

és la col·locació dels blocs i, en conseqüència, es tendeix a fer-los el més gran 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 formigó 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 

cimentació. Així doncs, no és apte per a terrenys tous. La seva discontinuïtat entre 

elements pot donar lloc a assentaments diferencials. Els molls de caixons consisteix en 

la col·locació de caixons prefabricats. Aquests caixons necessiten terrenys d’acceptable 

capacitat portant. 

Les estructures de pantalla (A.2) contenen el terreny posterior gràcies al seu 

encastament al fons. Generalment, s’ajuda de tirants d’ancoratge a la seva part 

superior. Aquesta solució 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 al extradós, que treballa per flexió, i pantalla amb 

plataforma de descàrrega. Amb la darrera opció es pretén disminuir l’empenta sobre la 

pantalla i també es redueixen els assentaments on es construeix la plataforma de 

formigó. 

Amb les estructures obertes (B) el terreny queda en talús i la horitzontal fins a la línia 

d’atracament s’aconsegueix mitjançant una solució estructural. Aquestes corresponen 

fonamentalment als molls de pilons tot i que també poden ser de pila. Consisteix en un 

tauler de formigó 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 contenció vertical. 

Els pilons poden ser tots verticals o amb una part d’inclinats, per evitar que treballin a 

esforç tallant i, per tant, a flexió, recollint les càrregues horitzontals. Aquesta disposició 

constructiva contribueix a una millor conservació del tauler, de cara a possibles 

impactes, però, per contrapartida, les obres s’encareixen. 

La naturalesa del sòl present a la zona és un dels majors condicionants a l’hora de triar 

la tipologia estructural dels molls. El terreny es pot considerar de tipus 1: 

incompressible i compacte (roca), per la qual cosa es tria l’opció clàssica de moll de 

blocs de formigó. 
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4.2. PANTALANS 

Els pantalans continus són la solució més convenient per distribuir l’atracada en els 

ports nàutics-esportius. Les seves tipologies de pantalans són bàsicament dues: 

 A: Pantalans fixes 

 B: Pantalans mòbils 

L’opció de pantalans flotants (B) és d’ús freqüent en situacions en què la marea és 

elevada, que no és el cas en la Badia de Palma. D’altra banda, també s’utilitza per a 

calats grans, tampoc sent aquesta la situació del Port de S’Arenal. 

Per tant, els pantalans ha utilitzar son els pantalans fixes formats per piles de blocs de 

formigó sobre les que es recolzen unes plaques de formigó. 

 

5. FORMA D’ATRACADA 

Una bona disposició dels atracadors per no desaprofitar superfície abrigada i evitar una 

excessiva congestió és essencial a l’hora de dissenyar un port esportiu. Les formes 

d’atracada més usuals són les que es mostren a continuació. 

5.1. ATRACADA DE COSTAT A MOLL O PANTALÀ 

L’embarcació roman paral·lela a la línia d’atracada i s’hi subjecta mitjançant dos punt 

fixos, tal i com mostra la 8. 

 

 

 

Aquest tipus d’atracada té avantatges quant a accés de les embarcacions i amarratge 

d’embarcacions de diferents mides, però presenta l’inconvenient que precisa d’una 

gran longitud d’atracada, la qual cosa fa que el cost del port, degut a la gran longitud 

d’atracament necessària, sigui elevat. Així doncs, el seu índex d’aprofitament relativa 

al mirall d’aigua abrigada és baix. 

Figura 8. Esquema en planta d’atracament de costat 
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5.2. ATRACADA DE POPA AMB AMARRATGE A BOIA O MORT 

L’embarcació roman amb la popa de cara al moll en direcció perpendicular fixant la 

proa amb un únic amarratge a un boia ancorada o a un cos pesat anomenat mort 

(Figura 9). 

 
 

 

Comparat amb l’anterior alternativa, la longitud necessària es veu dràsticament 

reduïda i la infraestructura és senzilla i barata. D’altra banda, hi ha un cert perill que 

les hèlices de les embarcacions s’enganxin a les cordes i cadenes submergides, sent 

difícil d’utilitzar en llocs amb marees importants. 

 

5.3. ATRACADA DE POPA AMB FINGER LATERAL 

La posició de l’embarcació és la mateixa que l’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 (Figura 10). 

 

 

 

D’aquesta manera es facilita la maniobra d’atracada però es perd espai degut a 

l’amplada del finger (0,8 m aprox.). Aquesta pèrdua es veu lleugerament  compensada 

ja que la distància entre pantalans es veu reduïda ja que s’eliminen l’obstacle que 

suposaven les cadenes 

Figura 9. Esquema en planta d’atracament a boia o mort 

Figura 10. Esquema en planta d’atracament de popa amb finger 
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De fet, les dues últimes alternatives són les més usuals en un port nàutic-esportiu, tal i 

com suggereix la versió preliminar de la ROM 0.1. 

Degut a la seva versabilitat s’ha considerat l’opció d’atracada a popa amb amarrament 
a boia o mort, com a solució única. Així, també s’aconsegueix una màxima optimització 
de la superfície del mirall d’aigua abrigada. 

6. ANÀLISI MULTICRITERI 

6.1. INTRODUCCIÓ 

Un cop s’han presentat les tres alternatives,cal analitzar una sèrie d’alternatives 

factibles de manera més detallada per arribar a la solució final. Així doncs, l’objectiu de 

l’anàlisi multicriteri és analitzar les alternatives possibles i escollir la tipologia més 

viable a nivell econòmic, constructiu, funcional, estètic i ambiental. 

Per realitzar l’anàlisi multicriteri es defineixen una sèrie d’indicadors de tot tipus i 

s’assignen uns pesos relatius a cadascun, en funció de la seva transcendència. Després 

es puntua cada alternativa segons cada indicador. Amb la suma de les qualificacions de 

manera ponderada s’arriba a la solució adoptada finalment. 

 

6.2. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 

Les alternatives sotmeses a l’anàlisi multicriteri amb anterioritat es resumeixen a 

continuació: 

- Alternativa 1:  el dic d’abric actual s’esbuca. El dic de llevant es prolonga 105 metres 

en la mateixa direcció. El dic d’abric nou té una direcció NWN i una longitud de 350 

metres.  El contradic es prolonga 50 metres en la mateixa direcció i 85 metres en la 

direcció SWW. La bocana té una orientació NWN. El port té cabuda per a 145 

amarradors més. El calat màxim és de 4.80 metres. 

- Alternativa 2: el dic de llevant es prolonga en la mateixa direcció 200 metres. El dic 

d’abric té una longitud de 360 metres en la direcció NWN. El contradic es prolonga en 

la direcció SWW uns 175 metres. La bocana té una orientació  NWN. El port té cabuda 

per a 165 amarradors nous. El calat màxim és de 5.30 metres. 

- Alternativa 3: s’esbuquen el dic de llevant i el dic d’abric i s’expandeix el port cap a la 

platja d’aigües amunt. El dic de llevant té una direcció SWW i una longitud de 320 

metres. El dic de llevant te una direcció NWN i una longitud de 380 metres. El 

contradic és una prolongació de l’actual de 55 metres. La bocana té una orientació 

SWW. El port té cabuda per a 184 amarradors nous. El calat màxim és de 5.20 metres. 

6.3. INDICADORS 
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Els indicadors escollits es classifiquen segons si són de tipus econòmic, funcional, ecològic, 

social i estètic. La seva assignació de pesos es mostra a la taula 6, on també s’especifica el pes 

percentual de cada tipus d’indicador sobre el total. 

 

Tipus 
indicador 

Indicador Caràcter Pes 

Econòmic                                               
(36%) 

Cost inicial Negatiu 19 

Cost manteniment Negatiu 5 

Llocs de treball Positiu 6 

Activitat econòmica Positiu 6 

Funcional                                           
(28%) 

Funcionalitat general Positiu 10 

Aprofitament de recursos Positiu 5 

Complexitat d'execució Negatiu 7 

Duració de les obres Negatiu 6 

Ecològic                     
(18%) 

Impacte sobre l'ecosistema Negatiu 8 

Impacte visual Negatiu 4 

Preservació dels espais actuals Positiu 6 

Social                             
(16%) 

Repercussió social Negatiu 8 

Equipament i ús de zones verdes Positiu 8 

Estètica                                
(2%) 

Estètica Positiu 2 

 

La valoració final de cada alternativa es farà atorgant una qualificació a cada indicador 

sobre 1 i després multiplicant-la pel pes de l’indicador en qüestió, la qual cosa farà que 

es tingui una nota sobre 100 associada per a cada alternativa. 

 

6.4. VALORACIÓ 

La valoració de les alternatives es du a terme de manera separada. Degut a que 

l’anàlisi multicriteri no és un anàlisi que requereixi un nivell de precisió molt elevat, ja 

que és un tant subjectiu, es consideren les puntuacions de cada indicador de 0 a 1, 

amb intervals de 0.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 6. Pesos assignats a cada indicador 
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Tipus 
indicador 

Indicador Caràcter Pes 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Valor 
indicador 

Valor 
total 

Valor 
indicador 

Valor 
total 

Valor 
indicador 

Valor 
total 

Econòmic                                               
(36%) 

Cost inicial Negatiu 19 0,75 14,25 1 19 0,5 9,5 

Cost manteniment Negatiu 5 0,75 3,75 1 5 0,5 2,5 

Llocs de treball Positiu 6 0,5 3 0,5 3 1 6 

Activitat econòmica Positiu 6 0,5 3 0,5 3 1 6 

Funcional                                           
(28%) 

Funcionalitat general Positiu 10 0,5 5 0,75 7,5 1 10 

Aprofitament de 
recursos 

Positiu 5 0,75 3,75 1 5 0,5 2,5 

Complexitat 
d'execució 

Negatiu 7 1 7 0,75 5,25 0,5 3,5 

Duració de les obres Negatiu 6 0,75 4,5 1 6 0,5 3 

Ecològic                     
(18%) 

Impacte sobre 
l'ecosistema 

Negatiu 8 0,75 6 0,75 6 0,25 2 

Impacte visual Negatiu 4 0,75 3 0,75 3 0,5 2 

Preserveració dels 
espais actuals 

Positiu 6 1 6 1 6 0,5 3 

Social                             
(16%) 

Repercussió social Negatiu 8 0,5 4 0,5 4 0,25 2 

Equipament i ús de 
zones verdes 

Positiu 8 0,25 2 0,25 2 0,5 4 

Estètica                                
(2%) 

Estètica Positiu 2 0,25 0,5 1 2 0,75 1,5 

Total 100 65,75 76,75 57,5 

 

6.5. SOLUCIÓ ADOPTADA 

Per tant, la solució adoptada és l’alternativa 2. 

Taula 7. Anàlisi multicriteri de les distintes alternatives. 



ANNEX 5: CLIMA MARÍTIM 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’anàlisi del clima marítim que ha de permetre determinar els paràmetres d’onatge 

necessaris pel disseny de les obres d’ampliació (alçada d’ona, període i direcció), es 

basa fonamentalment en les ROM (Recomendaciones para Obras Marítimas), en 

particular en la ROM 0.3-91. OLEAJE, que inclou una completa caracterització del Clima 

Marítimo en el Litoral Español. 

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 disseny de les obres exteriors.  

 

2. FONTS DE DADES 

Existeixen diferents fonts de dades sobre les quals realitzar l’anàlisi i aquestes es 

poden agrupar en tres categories: 

- Les dades instrumentals: són adquirides per sensors, principalment boies 

d’onatge que poden ser de dos tipus: escalars o direccionals. L’avantatge 

d’aquestes dades és la seva qualitat en la obtenció de les dades. 

- Les dades visuals: provenen d’observacions realitzades per vaixells en ruta 

(Word Meteorological Office), i són obtingudes de forma sistemàtica des dels 

anys 50. El seu avantatge és el gran número d’observacions disponibles però la 

seva informació pot ser esbiaixada, no quedant ben representats els episodis 

de major contingut energètic. 

- Models numèrics de predicció de l’onatge: reproducció de l’onatge a partir 

d’informació meteorològica. El seu inconvenient és la necessitat de calibrar els 

models i el cost computacional que suposa. 
 

En el cas del litoral Illenc es consta de 3 boies d’onatge de recollida de dades en temps 

real. Les tres pertanyen a Puertos del Estado i estan situades dues a Mallorca (Boia de 

la Dragonera i boia de Capdepera) i una a Menorca (Boia de Maó). En la figura 1 

s’indica la seva posició. 
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D’altra banda, a tot el litoral de les Illes Balears es disposa de models numèrics de 

predicció de l’onatge a través dels punts WANA i SIMAR-44 (Veure figura 2). Els punts 

WANA provenen del sistema de predicció de l’estat de la mar que Puertos de Estado va 

desenvolupar amb la col·laboració de l’Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que 

està funcionant des de 1996. Els punts SIMAR-44 es constitueixen a partir del modelat 

numèric d’alta resolució de l’atmosfera, el nivell del mar i l’onatge en tot el litoral 

espanyol per Puertos del Estado  en el marc del projecte HIPOCAS i que cobreixen el 

Figura 1. Posició de les boies d’onatge a les Illes Balears 

Figura 2. Posició dels punts WANA (en verd) i dels punts SIMAR-44  (en groc). 
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període 1958-2001. 

Les dades de les boies tenen major precisió en les observacions obtingudes que les 

dades WANA i SIMAR-44, que estan limitades a la tria i calibració del model així com la 

validesa de les dades de vent d’entrada, però presenten dos limitacions importants en 

aquest cas: poden tenir buits en la mostra com a conseqüència de la pèrdua de dades i 

la seva posició està molt allunyada de la Badia de Palma. 

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 mig està directament relacionat amb les 

condicions mitjanes d’operativitat. Per exemple, a partir del clima mig es fan estudis 

d’agitació interior del port, càlcul d’afectacions de la dinàmica litoral, etc. En el cas 

d’un port, és essencial conèixer quin és el temps promig en què la bocana i/o algun 

moll pot estar inoperatiu. 

3.2. DADES UTILITZADES 

Per a l’estudi del clima mig s’han utilitzat les dades del punt WANA situat a la Badia de 

Palma (veure Figura 3) per ser el punt d’informació mes proper a la zona d’estudi. Les 

dades d’aquest punt es resumeixen a la taula 1. 

SITUACIÓ TIPUS COORDENADES FONDÀRIA PERÍODE 

Badia de 
Palma 

Punt 
WANA - 
2116114 

2,667 E           
39,500 N 

Desconeguda 1996-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1. Característiques del punt WANA utilitzat per al clima mig. 

Figura 3. Situació del punt WANA utilitzat 
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3.3. 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 significant. 

Les funcions de distribució més utilitzades són la Lognormal, l’Exponencial i la Weibull. 

Com és habitual, la funció escollida per descriure el règim mig és la funció Weibull: 

( ) 1 exp

C
x B

F x
A

  
       

 

El paràmetre A és el d’escala, el qual ha de ser positiu; el paràmetre B és el de centrat i 

el seu valor ha de ser menor als altres paràmetres; finalment, C és el paràmetre de 

forma que sol estar entre 0.5 i 3.5. Hi ha diferents mètodes per obtenir aquests 

paràmetres:  

- Mètode dels moments mostrals: s’igualen els valors teòrics i empírics de 

diferents moments mostrals (mitjana, variança...). 

- Mètode de màxima versemblança: es maximitza la funció de màxima 

versemblança. 

- Mètode gràfic amb ajust per mínims quadrats. 

El mètode utilitzat és el dels mínims quadrats ja que la resta no dóna tanta importància 

als valors alts, els quals són d’especial interès. Les dades que s’utilitzen són les alçades 

significants, de la corba d’estats de mar, i la probabilitat empírica de no excedència, es 

troba mitjançant aquesta expressió: 

( )
H

total

t
P H H

T
 


 

on Ht  és el temps de no excedència i totalT  el temps total del registre. En la 4 

s’esquematitza l’obtenció de la variable Ht . 

 

 

En la Figura 5 es mostra la linealització de la funció Weibull trobada fruit del resultat de 

l’ajust de mínims quadrats, que correspon a la següent funció: 

Figura 4. Determinació dels temps de no excedència per a alçada significant d’1 metre. 
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3.4. CLIMA MIG DIRECCIONAL 

La informació direccional permet estimar l’operativitat del port d’una manera més 

acurada, ja que s’incorporen les direccions predominants de l’onatge. Es consideren 16 

sectors de l’onatge en què cadascú abasta 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.  

En aquest cas, es presenta la rosa d’onatges corresponent al període 1996-2013 en la 

Figura 6. Com es pot comprovar, existeixen dues direccions predominants, la SW i la 

SSW, amb un 16% i un 14% de freqüència respectivament. El percentatge de temps en 

que no es superaren els 0.2 metres (temps de calma) és del 32.15%. L’eficàcia del 

procés per a la mesura de dades és del 93.31%. 

Figura 5. Clima mig escalar anual (Badia de Palma). 
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4. CLIMA EXTREMAL 

4.1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu principal de l’anàlisi es poder caracteritzar els temporals o successos 

extrems per tal de determinar les accions de disseny a suportar per l’obra marítima. 

Aquest càlcul depèn del nivell de risc i de la seva vida útil, els quals es defineixen a la 

ROM 0.2-90. D’altra banda, el clima extremal també s’utilitza per estudiar les accions 

màximes que pot patir l’estructura en les seves diferents fases de construcció. 

 

4.2. DADES UTILITZADES 

Tot i que es disposa del clima extremal a la boia d’onatges de la Dragonera 

proporcionat per Puertos del Estado, aquesta està massa allunyada de la zona d’estudi 

i es considera que l’obtenció de dades d’allà donaria resultats erronis. Per tant 

s’utilitza el mateix punt WANA situat a la Badia de Palma ja indicat a la Taula 1. 

Per a la realització del clima extremal calen dades de com a mínim 2 anys, la qual cosa 

no és problema ja que el punt WANA disposa d’un període d’uns 18 anys de dades. 

 

Figura 6. Rosa d’onatges del període 1996-2013 a la Badia de Palma. 
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4.3. CLIMA EXTREMAL ESCALAR 

Els mètodes per l’anàlisi extremal són:  

- Mètode de la mostra total: s’utilitza la teoria d’extrems a partir de la funció de 

probabilitat de no excedència d’un any climàtic mig, usant la totalitat de les 

dades:   )(
)()( sHn

ss HFH  . 

- Mètode dels valors extrems: parteix dels valors extrems registrats en un cert 

període de temps i, per tant, només s’analitza una mostra reduïda de dades. És 

el més utilitzat però requereix un conjunt de dades molt major que l’anterior. 

Aquest es subdivideix en dos grups: 

o Mètode dels màxims anuals: prenent com a succés extrem els valors de 

Hs màxims anuals. 

o Mètode dels valors pics (POT: Peak Over Threshold): els successos 

extrems són tots els màxims que ocorren en condicions de tempesta. 

El mètode usat en aquest estudi és el POT i, per tant, cal definir què es considera un 

succés extrem, és a dir, un temporal. Habitualment, s’estableixen tres característiques 

bàsiques: 

- Llindar d’alçada significant a partir del qual es considera temporal. Degut a que 

la zona de projecte es troba dins de l’Àrea IX, aquest llindar pren el valor 

d’1.5m (ROM 0.3-91, Figura 7). 

- Duració mínima del temporal: s’estableix en 6 h.  

- Duració mínima entre temporals per tal de que es puguin considerar 

independents: es considera de 4 dies. 

 
Figura 7. Valors mínim de temporal segons la ROM 0.3-91. 
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Sota aquestes condicions es detecten 103 tempestes a partir de les dades del punt 

WANA-2116114. Hi ha diferents mètodes per a calcular la probabilitat de no 

excedència observada:  

- Basat amb la freqüència de mostreig (mètode de Califòrnia): té l’inconvenient 

de que assigna probabilitat 1 de no excedència al valor més elevat de la mostra. 

- Basat en la distribució de les freqüències, usat pel mètode dels màxims anuals. 

- Basat en freqüència de punteig: en aquest cas, l’expressió de la probabilitat de 

no excedència depèn de la funció escollida. Aquest mètode s’utilitza pel 

mètode POT. 

Així doncs, el mètode escollit és el darrer. Com s’explica a continuació, les distribucions 

a analitzar són la Gumbel i la Weibull i, per tant, les expressions que s’utilitzen, en cada 

cas, són les següents: 

- Per la Gumbel (Gringorten): 
0.44

( ) 1
0.12

s

i
F H

N


 


 

- Per la Weibull (Goda): 

0.27
0.2

( ) 1
0.23

0.20
s

i
k

F H

N
k

 

 

 

  

on N és la llargada de la mostra, k el paràmetre de forma i i és un índex comptador que 

va de 1 a N. 

Un cop s’ha definit el temporal, de manera similar al clima mig, s’ajusten les dades 

(alçades i probabilitats observades) a una funció de probabilitat. Tal i com proposen Liu 

i Burchart (1999), s’utilitzen les funcions Gumbel i Weibull, ja que són les que 

representen millors ajustaments. Més concretament, tal i com s’estableix a la ROM 03-

91, s’estudien cinc funcions diferents ja que la funció Weibull tendrà assignats quatre 

valors diferents al paràmetre de forma: 

- Gumbel:                   
    

 
    

- Weibull:                
    

 
 
 

    ( 0.75,1.0,1.4, 2.0K  ) 

 

Es selecciona la més adequada com aquella funció que ajustada per mínims quadrats 

té un coeficient de correlació més proper a la unitat. Aquest ajust es realitza amb la 

funció linealitzada en què es defineix la variable reduïda de manera que entre aquesta 

i l’alçada significant la relació sigui lineal:        . Per les distribucions Gumbel i 

Weibull, les variables reduïdes es poden calcular a partir de les següents expressions: 

- Gumbel: ln( ln( ))ry F    
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- Weibull:  
1/

ln(1 )
k

ry F    

 

A les figures 8,9,10,11,12 es mostren els diferents ajustaments per les cinc 

expressions: 

 

 

 

 

y = 0,4192x + 2,1338 
R² = 0,9744 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 

H
s(

m
) 

V ariable reduïda yr 

Funció d'ajustament Gumbel 

y = 0,325x + 1,9874 
R² = 0,894 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

5,5 

0 2 4 6 8 10 

H
s(

m
) 

V ariable reduïda yr 

Funció d'ajustament Weibull amb k=0.75 

Figura 8. Ajustament a la funció Gumbel. 

Figura 9. Ajustament a la funció Weibull amb k=0.75. 
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y = 0,5364x + 1,8379 
R² = 0,9623 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

0 1 2 3 4 5 6 

H
s(

m
) 

V ariable reduïda yr 

Funció d'ajustament Weibull amb k=1 

y = 0,8157x + 1,6308 
R² = 0,9816 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

H
s(

m
) 

V ariable reduïda yr 

Funció d'ajustament Weibull amb k=1.4 

Figura 10. Ajustament a la funció Weibull amb k=1. 

Figura 11. Ajustament a la funció Weibull amb k=1.4. 
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Com es pot comprovar a la Taula 2, la millor opció per a definir el clima extremal del 

punt WANA-2116114 és la funció Weibull amb el paràmetre de forma igual a 1.4. 

 

Funció d'ajustament 
Paràmetres Coeficient de 

Correlació A B 

Gumbel 0,4192 2,1338 0,9744 

Weibull amb K=0.75 0,325 1,9874 0,8940 

Weibull amb K=1 0,5364 1,8379 0,9623 

Weibull amb K=1.4 0,8157 1,6308 0,9816 

Weibull amb k=2 1,1454 1,359 0,9602 

 

 

Per tant, l’equació de la funció de distribució elegida és: 

 

              
         

      
 
   

  

 

Un cop trobada la funció de probabilitat que millor s’ajusta a les dades, és 

recomanable comprovar si és necessària realitzar el càlcul de la bondat d’ajust. Cal 

tenir present que sense tenir en compte cap grau d’incertesa, només són fiables 

aquells successos d’alçada d’ona amb un període de retorn de com a molt 3 vegades el 

temps cobert per la població mostral de partida. En aquest cas, la població inicial és 

d’uns 18 anys i, per tant, el període de retorn màxim fiable és de 54 anys 

aproximadament.  

y = 1,1454x + 1,359 
R² = 0,9602 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 

H
s(

m
) 

V ariable reduïda yr 

Funció d'ajustament Weibull amb k=2 

Figura 12. Ajustament a la funció Weibull amb k=2. 

Taula 2. Resum dels resultats obtinguts, en negreta la funció més adient. 

 Ajustament a la funció Weibull amb k=2. 
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No obstant, segons la ROM 0.3-91, tenint en compte un cert interval de confiança, es 

poden considerar fiables els resultats relacionats a períodes de retorn fins a 20 

vegades el temps efectiu de la mostra, que augmenta considerablement l’àmbit de 

validesa. Emperò, en la realització d’aquest projecte no és necessari fer aquests càlculs 

com es comprova més endavant ja que la vida útil de l’estructura és inferior a 3 

vegades la mostra. 

Un cop determinada la funció de distribució de l’alçada d’ona cal relacionar-la amb el 

període de retorn. Aquest es defineix com el valor promig de temps que ha de passar 

entre dos successos extrems entre dos temporals amb una intensitat excedint un cert 

llindar. La relació entre el període de retorn i la probabilitat de no excedència ve 

donada per la següent equació: 

       
 

           
 

on   és el número mitjà de temporals a l’any definit com: 

  
  
 

 

on    és el número de temporals i   el número d’anys de la mostra. 

En els 18 anys dels quals es tenen dades, hi ha un total de 103 episodis de temporals 

atenent a la definició de temporal considerada en el present annex. És necessari 

realitzar una comprovació d’una possible existència de buits dins les dades de la 

mostra, en aquest cas i com només es tenen dades d’un node WANA, la mostra és 

completa durant aquests 18 anys.  

Per una altra banda, és necessari calcular exactament el número d’anys efectius. La 

mostra de dades comença el 14 de gener de 1996 i finalitza el 16 de desembre del 

2013, per tant, el període exacte de la mostra és de 17,92 anys. 

Per tant, el número mitjà de temporals a l’any són: 

 

  
  
 

 
   

     
      

 

Com a comprovació, la ROM 03-91 defineix un número mitjà de temporals pel litoral 

espanyol, en aquest cas no hi existeixen dades de validació ja que la ROM no utilitza el 

mètode POT per a la zona IX. 

Considerant       , s’obté la relació entre el període de retorn i l’alçada d’ona 

(taula 3): 
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Període de 
retorn (anys) 

   (m) 
Funció de 
distribució 

1 3,056 0,82574072 

5 4,369 0,9651559 

10 4,9344 0,98257795 

25 5,6818 0,99303102 

50 6,2472 0,99651551 

75 6,578 0,99767718 

100 6,8126 0,99825775 

200 7,378 0,99912888 

300 7,7088 0,9994193 

500 8,1255 0,99965159 

1000 8,6909 0,99982579 

 

Emperò, s’ha de tenir en compte que només són vàlides les altures d’ones amb un 

període de retorn inferior als 54 anys ja que no s’ha efectuat el càlcul dels intervals de 

confiança en la funció de distribució. Per tant, totes les altures d’ones per damunt dels 

50 anys només són resultats orientatius. 

 

4.4. CLIMA EXTREMAL DIRECCIONAL 

De manera general, la distribució de probabilitat és el producte de la probabilitat 

escalar en la direcció en qüestió per la probabilitat d’aparició del sector. Com a 

conseqüència de que la població de dades per a cada sector es veu reduïda, es recorre 

a la determinació dels coeficients de direccionalitat    tal i com proposa la ROM 0.3-

91. Per obtenir aquest coeficients, es duen a terme els següents passos: 

1- Per a cada règim direccional de l’onatge (clima mig d’un sector d’incidència), 

s’obté un valor de l’alçada d’ona   , calculada com la mitjana entre els valors 

d’alçada associats a les probabilitats de no excedència de 0.99 i 0.999 

respectivament. 

2- A continuació es defineix    com el quocient de    entre el valor màxim de 

tots els   obtinguts. 

 

Per a la zona IX, les direccions d’interès segons la ROM és el ventall WNW-ESE 

(Veure Figura 13). A la Taula 4 es presenten els coeficients de direccionalitats    

suggerits per la ROM 0.3-91. 

Taula 3. Altura d’ona esperada segons el seu període de retorn. 

 Ajustament a la funció Weibull amb k=2. 
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Coeficient de direccionalitat Kα 

ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW 

0,90 0,80 0,65 0,65 0,80 0,90 0,90 0,95 1,00 

 

 

A partir dels coeficient de direccionalitat obtinguts es troben les alçades d’ona en 

aigües profundes associades a cada període de retorn i a cada direcció. A la taula 5 es 

mostren dels resultats. 

Altura d'ona Hs (m) 
Període de retorn 

ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW 

2,75 2,44 1,99 1,99 2,44 2,75 2,75 2,90 3,06 1 

3,93 3,50 2,84 2,84 3,50 3,93 3,93 4,15 4,37 5 

4,44 3,95 3,21 3,21 3,95 4,44 4,44 4,69 4,93 10 

5,11 4,55 3,69 3,69 4,55 5,11 5,11 5,40 5,68 25 

5,62 5,00 4,06 4,06 5,00 5,62 5,62 5,93 6,25 50 

5,92 5,26 4,28 4,28 5,26 5,92 5,92 6,25 6,58 75 

6,13 5,45 4,43 4,43 5,45 6,13 6,13 6,47 6,81 100 

6,64 5,90 4,80 4,80 5,90 6,64 6,64 7,01 7,38 200 

6,94 6,17 5,01 5,01 6,17 6,94 6,94 7,32 7,71 300 

7,31 6,50 5,28 5,28 6,50 7,31 7,31 7,72 8,13 500 

7,82 6,95 5,65 5,65 6,95 7,82 7,82 8,26 8,69 1000 

 

 

5. RELACIÓ ENTRE PERÍODE I ALÇADA D’ONA EN CONDICIONS 

DE TEMPORAL 

Per a condicions de tempesta, en règim extremal, la norma (ROM 0.3-91) estableix les 

següents relacions pel litoral illenc, pel que fa al període pic, període mig i alçada 

d’ona: 

Figura 13. Direccions d’interès per al clima extremal en la zona IX. 

Taula 4. Coeficient de direccionalitat segons direcció  

 Ajustament a la funció Weibull amb k=2. 

Taula 5. Altura d’ona segons sector i període de retorn.  

 Ajustament a la funció Weibull amb k=2. 
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Segons la normativa, s’ha d’escollir, dins el rang de períodes, aquell que sigui el més 

perjudicial. Per a les condicions normals d’operativitat o per a la realització de l’estudi 

d’agitació, també es podran usar aquestes relacions sempre quan aquestes condicions 

estiguin associades a condicions tempestives. 

A partir de les dades del punt WANA de la Badia de Palma s’estudia La relació entre el 

període de pic i l’alçada d’ona significat, com es mostra a la Figura 14. 

 

 

S’obté la relació central           , la qual és coherent amb l’interval que 

proporciona la norma. 

 

6. CLIMA EXTREMAL DE DISSENY 

6.1. INTRODUCCIÓ 

L’estudi del clima marítim extremal proporciona l’onatge representatiu en condicions 

extremes per a cada direcció i en funció del paràmetre període de retorn. Aquest 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

5,5 

6 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Figura 14. Relació entre l’altura d’ona i el període pic mitjançant un ajust de mínims quadrats.  

 Ajustament a la funció Weibull amb k=2. 

Hs=0,0484·Tp
2
 

 Ajustament a la funció Weibull amb 

k=2. 
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onatge serveix per a trobar l’onatge de disseny per a dimensionar les obres d’abric 

mitjançant la seva propagació.  

L’onatge de disseny va associat a un cert període de retorn, que depèn de la vida útil i 

el risc de l’estructura. Per tant, primerament cal calcular el període de retorn associat 

al port esportiu (i l’altura d’ona associada a aquell període de retorn). 

El període de retorn es defineix com el temps mitjà en anys que ha de passar entre 

temporals tals que la seva intensitat excedeixi un determinat valor de l’alçada d’ona. 

Per a calcular el període de retorn i l’onatge final de disseny es realitza el procés 

mitjançant la ROM 0.2-90. 

6.2. CÀLCUL DEL PERÍODE DE RETORN 

El nivell de risc (E) i la vida útil (L) d’una obra són els dos paràmetres necessaris pel 

càlcul del període de retorn. Segons la ROM  0.2-90, tenint en compte que s’han 

realitzat els càlculs de l’onatge extremal amb el mètode del POT (Model tipus II) i que 

la vida útil és major a un any, la relació entre el període de retorn (TR) i aquestes dues 

variables és igual a : 

         
 

  
  

El nivell de risc depèn tant del tipus d’estructura com de les repercussions 

econòmiques front a una possible fallida. La ROM 0.2-90 estableix el risc admissible 

com a: 

1- Risc d’inici d’avaries, en el cas d’estructures flexibles. 

2- Risc de destrucció total, si es tracta d’obres rígides o de ruptura fràgil. 

 

En el cas del port esportiu de S’Arenal, la tipologia dels dics són en talús i per tant i en 

aquest cas, el risc admissible seria el del cas 1 (estructura flexible). La ROM 0.2-90 

defineix el nivell de risc en funció de les repercussions econòmiques i la possibilitat de 

pèrdues tal i com es mostra en la Figura 14. 

 

 Figura 14. Obtenció del nivell de risc (E) per risc d’inici d’avaries (ROM 0.2-90) 
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Donat que es considera que un port esportiu té una baixa repercussió econòmica i que 

la possibilitat de pèrdua de vides humanes es veu reduïda, el factor de risc associat a 

aquest cas és       . 

 

D’altra banda, la vida útil de l’obra va marcada per la ROM 0.2-90 i depèn del nivell de 
seguretat requerit així com el tipus d’instal·lació (Figura 15). 

 

 

 

D’una altra banda, el nivell de seguretat i el tipus d’obra es defineixen com a: 

 

a) Nivell de seguretat requerit 

1- Nivell 1: 

Obres i instal·lacions d’interès local o auxiliar. 

Petit risc de pèrdues de vides humanes o danys mediambientals en cas de 

ruptura. 

(Obres de defensa i regeneració de costes, obres en ports menors esportius, 

emissaris locals, paviments, instal·lacions per a manejament i manipulació de 

mercaderies, edificacions...) 

2- Nivell 2: 

Obres i instal·lacions d’interès general. 

Risc moderat de pèrdues de vides humanes o danys mediambientals en cas de 

ruptura. 

(Obres en grans ports, emissaris de grans ciutats,...) 

3-Nivell 3 

Obres i instal·lacions de protecció contra inundacions o de caràcter 

supranacional, risc elevat de pèrdues humanes o danys mediambientals en cas 

de ruptura. 

Figura 15. Factor de risc segons el nivell de seguretat i el tipus d’infraestructura (ROM 0.2-90) 
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(Defensa de nuclis urbans o béns industrials,...) 

 

b) Tipus d’obra o instal·lació 

1- Infraestructura de caràcter general 

Obres de caràcter general, no lligades a l’explotació d’una instal·lació industrial 

o d’un jaciment concret. 

2- Infraestructura de caràcter industrial específic 

Obres al servei d’una instal·lació industrial o lligades a l’explotació de recursos 

o jaciments de naturalesa transitòria (per exemple, port de servei d’una 

indústria, plataforma d’extracció de petroli,...) 

 

En el cas del port esportiu de S’Arenal, és considera un nivell de seguretat requerit del 
nivell 1 i una obra de caràcter general i , per tant, la vida útil és de 25 anys. 

Per tant, el període de retorn associat a l’altura d’ona segons la ROM 0.2-90 és el 
següent: 

    
 

        
           

 

6.3. CÀLCUL DE L’ONATGE DE DISSENY 

La relació entre  període i alçada d’ona és la següent (ROM 0.3-91): 

                

          

 

Per tal de dur a terme un estudi de sensibilitat en els resultats, es consideren les dues 

bandes del període (superior i inferior), Un cop propagat l’onatge, es decideix quin és 

el valor que es pren pel disseny dels elements estructurals. 

L’alçada significant es calcula a partir del període de retorn trobat en cada cas. 

 

6.3.1. ROM 0.0 
 

Segons aquesta normativa, es recomana utilitzar la banda central de l’ajust fet al clima 

extremal per tal de determinar l’onatge de disseny. Per tant, l’onatge de càlcul és el 

que es mostra en la Taula 6. 
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PARÀMETRE ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW 

Hs (m) 5,38 4,78 3,88 3,88 4,78 5,38 5,38 5,68 5,98 

Tm sup (s) 10,69 10,08 9,08 9,08 10,08 10,69 10,69 10,98 11,27 

Tm inf (s) 9,68 9,13 8,23 8,23 9,13 9,68 9,68 9,95 10,20 

 

 

7.PROPAGACIÓ DE L’ONATGE 

7.1. INTRODUCCIÓ 

Per a la realització de diferents processos d’importància cabdal com poden ser el 

disseny de les obres d’abric o els estudis d’agitació interior del port o de la dinàmica 

litoral és necessària la propagació de l’onatge de disseny.   

Encara que en aquest apartat només es presentaran els resultats finals de l’onatge de 

disseny propagat, el mètode de propagació explicat tot seguit s’utilitza de manera 

anàloga en tots els altres estudis complementaris d’aquest projecte en què es 

requereix propagar l’onatge. 

En general, els processos principals que interfereixen en el procés de propagació de 

l’onatge són la dispersió, la refracció, la difracció, la reflexió i la ruptura. A continuació 

s’inclou una breu definició d’aquests 5 fenòmens: 

- La dispersió és la descomposició d’un mateix onatge a aigües fondes, 

normalment degut a una tempesta, en diferents direccions i freqüències. 

L’onatge resultant d’aquest fenomen és el Swell. 

- La refracció és el fenomen pel qual l’onatge tendeix a posar-se 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 en la 

direcció. 

- La difracció és el fenomen de curvatura dels rajos de direcció de l’onatge 

davant la presència d’un obstacle. Això es degut al canvi substancial de 

condicions d’onatge entre l’onatge incident i la zona arrecerada per l’obstacle. 

- La reflexió provoca la superposició d’onatge incident i onatge reflexat degut a 

l’existència d’un obstacle. Aquesta reflexió de l’onatge es deu al fet de que 

l’energia es reflexi. El percentatge d’energia reflexada dependrà en part del 

talús de l’obstacle en qüestió: a mesura que és més vertical, la reflexió 

augmenta. 

- La ruptura de l’onatge es produeix quan el calat es prou petit com per trencar 

l’alçada d’ona. De fet, a mesura que el calat disminueix, tractant-se d’aigües 

poc fondes, les ones tendeixen a tornar-se asimètriques, amb crestes més 

Taula 6. Càlcul de l’onatge de disseny segons la ROM 0.0 per a un període de retorn de 36 anys. 
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elevades fins que es produeix la ruptura. Hi ha diferents criteris de ruptura del 

tipus:             on m és el pendent de fons i s0 el peralt de l’ona en 

aigües profundes. 

7.2. TEORIA LINEAL 

El clima marítim es completa propagant l’onatge de càlcul obtingut en aigües 

profundes en el punt WANA fins al port de S’Arenal. S’utilitza la teoria lineal i es 

considera que l’onatge incident és principalment de tipus Sea, el més comú a la zona, i 

que els períodes romanen constants. 

La teoria lineal considera la següent relació entre l’alçada d’ona en aigües profundes 

(      ) i la propagada a la zona en qüestió (   ): 

               

on   és el coeficient de refracció i   , 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 ( 0 ) i el 

mateix paràmetre en aigües somes ( ): 

    
      
    

 

Considerant que les línies batimètriques són aproximadament paral·leles entre sí i amb 

la línia de costa, l’angle 0  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: 

  
 
 
     
    

 

on 0C és la velocitat de les ones en aigües profundes i C , en aigües somes. Les 

expressions per a calcular aquestes velocitats s’expressen a continuació 

- Aigües profundes:     
   

  
 

- Aigües intermèdies:     
 

 
         

- Aigües somes:       

on h  és el calat, 
mL

k
2

 el número d’ones i mL  és la longitud d’ona que es pot calcular 

com: 
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- Aigües profundes:     
   

 

  
 

- Aigües intermèdies:    
   

 

  
         

- Aigües somes:           

 

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: 

    
   
  

 

on 0Cg  i Cg  són les velocitat de l’energia de les ones de, respectivament, aigües 

fondes i somes. Aquesta velocitat té una relació simple amb la velocitat d’ona es 

aquestes casos: 

 

- Aigües profundes:     
  

 
 

- Aigües intermèdies:       
   

         
   

- Aigües somes:      

 

Finalment, s’ha de comprovar que l’alçada sH  propagada és compatible amb el calat, 

tenint en compte les condicions de trencament. De fet, l’alçada de càlcul a peu de dic 

és: 

                                

on bH  és l’alçada de trencament. S’apliquen dos criteris de trencament diferents dels 

quals es tria aquell amb l’ona de trencament major per estar del costat de la seguretat. 

1) El criteri de trencament de McCowan (1891)  

  
    

 
, on        

 

 

2) El criteri de trencament de Goda (2007) 
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7.3. RESULTATS DE LA PROPAGACIÓ DE L’ONATGE DE DISSENY 

En primer lloc, cal determinar si l’onatge de disseny obtingut a partir del punt WANA 

de la Badia de Palma es troba en aigües fondes o en aigües intermèdies. Es considera 

situació d’aigües fondes quan: 

    
  
 

 

El punt WANA no dóna informació del calat en el que es situa, emperò partint de les 

seves coordenades s’obté que el calat és aproximadament uns 40 metres. Per tant, si 

es fa la suposició inicial de que el punt es troba en aigües fondes, es pot trobar el 

període límit que pot tenir l’onatge per tal que es compleixi la condició anterior com: 

    
   

 
        

Que es pot comprovar en la Taula 6 que cap de les diferents direccions compleixen 

l’anterior condició i per tant, tots els onatges es situen en aigües intermèdies. 

S’estableixen diferents situacions de calat: h= 5m, h= 10 m, h=15 m i h= 20 m. És 

important comprovar que en aquests calats encara l’onatge es situa en aigües 

intermèdies. La condició d’aigües somes és: 

  
  
  

 

i per tant, per als quatres casos el període límit és: 

-           per a h= 5 m. 

-           per a h= 10 m. 

-           per a h= 15 m. 

-           per a h= 20 m. 

Que com es pot comprovar en la Taula 6, tots els onatges en aquests calats 

corresponen a aigües intermèdies. 

A les Taules 7 i 8 es mostren els resultats per a la ROM 0.0, tant per a la banda superior  

com inferior del període mig i en les diferents situacions de calat. Tal com s’ha explicat, 

en la teoria lineal els períodes romanen constants i, per tant, són iguals als de l’onatge 

de disseny. 

 

 

7.3.1. PROPAGACIÓ ONATGE DE DISSENY MITJANÇANT EL MÈTODE DE LA ROM 0.0 
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PARÀMETRE ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW 

Hs (h=40 m) 5,38 4,78 3,88 3,88 4,78 5,38 5,38 5,68 5,98 

Hs (h=20 m) NO 2,05 3,18 3,43 4,41 5,34 5,38 5,58 5,43 

Hs (h=15 m) NO 1,93 3,05 3,36 4,38 5,47 5,52 5,69 5,43 

Hs (h=10 m) NO 1,89 3,00 3,37 4,46 5,77 5,83 5,98 5,60 

Hs (h=5 m) NO 2,00 3,18 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

 

 

PARÀMETRE ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW 

Hs (h=40 m) 5,38 4,78 3,88 3,88 4,78 5,38 5,38 5,68 5,98 

Hs (h=20 m) NO 2,09 3,21 3,43 4,49 5,21 5,23 5,45 5,33 

Hs (h=15 m) NO 1,92 3,03 3,32 4,51 5,28 5,32 5,51 5,28 

Hs (h=10 m) NO 1,83 2,93 3,27 4,65 5,51 5,57 5,72 5,38 

Hs (h=5 m) NO 1,90 3,04 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

 

 

Com es pot comprovar en les taules, a la profunditat on es situen les obres d’abric 

(calats pròxims als 5 i 6 metres), la majoria d’onatges rompen amb anterioritat degut a 

que superen el calat crític de ruptura. El ventall de direccions ESE-SSE no compleixen el 

prèviament dit ja que aquestes direccions són molt escorades respecte la platja i fins i 

tot, la direcció ESE no interacciona amb la Platja de S’Arenal. 

Per tant, s’escollirà com a onatge de disseny per a la realització de les obres d’abric 

l’onatge provinent de la direcció W amb el període mig superior, al ser aquest el més 

energètic entre els calats 10 i 5. 

A les figures 16 i 17 es sintetitza l’onatge propagat en funció del calat per a la 

normativa ROM 0.0 i per a cada període mig (superior i inferior). 

Taula 7. Altura d’ona propagada (en metres) per Tm sup. 

Taula 8. Altura d’ona propagada (en metres) per Tm inf. 
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Figura 16. Altura d’ona propagada per les direccions efectives amb el període mig superior i la normativa ROM 0.0 

Figura 16. Altura d’ona propagada per les direccions efectives amb el període mig inferior i la normativa ROM 0.0 



ANNEX 6: ESTUDI D’AGITACIÓ 
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1. INTRODUCCIÓ 

Un aspecte molt important relacionat amb la funcionalitat d’un port és l’agitació 

interior (amplitud d’oscil·lació)  com a conseqüència de l’onatge que es produeix en les 

dàrsenes quan arriba i es difracta un cert onatge exterior. En profunditats intermèdies 

els fenòmens que regeixen la propagació són el shoaling i la refracció. En canvi, al port 

els processos més significatius són la difracció i la reflexió ja que el canvi de calat és 

relativament petit i per tant, la contribució del shoaling i de la refracció són 

relativament petites. 

L’objectiu d’aquest annex és analitzar el comportament l’alternativa elegida quant a 

agitació interior. Cal garantir que, en general, l’altura d’ona a l’interior del port com a 

conseqüència a aquest onatge sigui inferior a 40 cm, tal i com recomana la ROM 3.1-

99.  

2. ONATGE DE CÀLCUL 

2.1. INTRODUCCIÓ 

Com a onatge de càlcul per a la realització de l’agitació interior de les diferents 

alternatives es pren l’onatge que és superat un dia l’any, obtingut del clima mig a partir 

del punt WANA de la Badia de Palma (veure Annex 5 de clima marítim). A continuació 

aquest onatge es propaga tenint en compte els fenòmens de shoaling i refracció fins al 

contorn del model d’agitació (fenòmens de reflexió i difracció), que s’aproxima a 100 

metres de distància del dic principal. 

 

2.2. ONATGE DE CÀLCUL 

Per a realitzar l’estudi, es tria l’onatge mig que, en aigües fondes, és superat un dia a 

l’any i per tant, té una probabilitat de no excedència de: 

        
 

   
        

 

Tenint es compte la funció de probabilitat trobada en el cas del clima mig (Annex 5 de 

clima marítim), l’altura significant representativa d’aquest onatge mig és: 

               
       

    
 
    

              

Es consideren els coeficients de direccionalitat del clima mig de la zona IX, i la relació 

obtinguda a l’Annex 5 de clima marítim entre el període i l’altura d’ona com: 
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Així doncs, l’onatge de disseny per a la realització de l’estudi es presenta en la Taula 1. 

Direcció ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW 

Kα 0.90 0.80 0.65 0.65 0.80 0.90 0.90 0.95 1.00 

Hs,inicial (m) 2.14 1.90 1.55 1.55 1.90 2.14 2.14 2.26 2.38 

Tmig (s) 5.93 5.59 5.04 5.04 5.59 5.93 5.93 6.10 6.25 

 

 

3. PROPAGACIÓ D’ONATGE 

Prèviament a la propagació de l’onatge, és necessari calcular el tipus d’aigües en les 

quals l’onatge es propaga. El punt WANA es situa a uns 40 metres de calat, amb 

aquestes condicions, l’onatge es situaria en aigües fondes si el període complís la 

següent condició: 

    
   

 
        

Com es pot comprovar en la Taula 1, tots els onatges es situen en aigües fondes en el 

punt de partida de la propagació. El punt de propagació final es situa a un calat igual al 

calat present a 100 metres aigües endins del dic principal, que es aproximadament de 

5 metres. Per tant, perquè l’onatge es situï en aigües somes s’ha de complir la següent 

condició: 

    
   

   
         

Que com es pot comprovar en la Taula 1, cap onatge compleix i per tant, tots es situen 

en aigües intermèdies. 

Els resultats obtinguts en la propagació de l’onatge es presenten en la Taula 2. Cal tenir 

en compte que l’angle de la direcció de l’onatge és referit al nord geogràfic i amb el 

sentit d’on provenen les ones. 

Direcció inicial ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW 

Hs,inicial (m) 2.14 1.90 1.55 1.55 1.90 2.14 2.14 2.26 2.38 

Hs,final (m) NO 0.7 1.15 1.27 1.71 1.99 1.97 1.97 1.71 

θfinal NO 265.36 262.59 256.25 239.3 223.58 207.57 194.54 184.42 

Taula 1. Clima mig d’onatge direccional.  

 Ajustament a la funció Weibull amb k=2. 

Taula 2. Resultats de la propagació de l’onatge. 

  

 Ajustament a la funció Weibull amb k=2. 
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Com es pot comprovar, l’onatge amb la direcció ESE, no afecta a la Platja de S’Arenal 

com ja passava en el clima extremal en l’Annex 5. 

 

4. DESCRIPCIÓ DEL MODEL D’AGITACIÓ 

El model utilitzat és el LIMPORT, desenvolupat en el Laboratori d’Enginyeria Marítima 

de la UPC. Es tracta d’un model d’agitació portuària del tipus Boussinesq, que es 

descriu breument a continuació. 

Les hipòtesis bàsiques que es consideren per a la descripció matemàtica del problema 

són: 

- Fluid newtonià i isòtrop. 

- Fluid incompressible (densitat de l’aigua  constant). 

- Existència d’una certa acceleració vertical, deguda a una augment lineal de la 

velocitat vertical des del fons fins la superfície lliure. 

- Relació h/L << 1, sent h la profunditat i L la longitud d’ona. 

Les equacions utilitzades es basen en la lleis de conservació de la massa i de la 

quantitat de moviment, verticalment integrades, que després d’algunes manipulacions 

matemàtiques es transformen en les equacions de Boussinesq: 
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sent  l’elevació de la superfície lliure i  

p = 


h
zud  

on u i v són les velocitat orbitals en les direccions x, y; h és la profunditat; H = h + η. 

Les equacions continues s’aproximen mitjançant el mètode de les diferencies finites, 

que si be presenta desavantatges respecte altres tècniques a l’hora de discretitzar el 
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contorn, es avantatjosa quan es pretén computar les derivades temporals i quantificar 

els errors comesos al passar a equacions discretes. En la discretització s’utilitza un 

esquema d’Abbott, implícit, centrat i de doble escombrada, segons els dos eixos 

coordenats x, y. 

El fet de que sigui implícit significa que no es poden obtenir les incògnites del sistema 

directament i això implica haver de resoldre un sistema d’equacions lineals. Tot i així, 

la tècnica del doble escombrat resol el sistema sense haver de recórrer a la inversió de 

matrius, operació que resulta llarga d’executar. Per això es parteix de tres equacions 

diferencials (una de conservació de massa i dos de conservació de la quantitat de 

moviment) i es discretitzen de forma que l’equació de massa es subdivideix en dos per 

formar un sistema de quatre equacions. 

 

5. RESULTATS DE L’ESTUDI D’AGITACIÓ 

A continuació, es mostren el resultats obtinguts amb el model d’agitació, no obstant, 

s’ha de tenir en compte que al final només es seleccionen tres direccions principals ja 

que per a totes les altres direccions el port està cobert per la badia. En les Figures 1,2 i 

3 es representa l’agitació interior obtinguda amb els onatges de les direccions 

SW,WSW i W respectivament. 

 

 

Figura 1. Agitació interior del port amb l’onatge propagat de la direcció SW 

  

 Ajustament a la funció Weibull amb k=2. 
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Figura 2. Agitació interior del port amb l’onatge propagat de la direcció SWS 

  

 Ajustament a la funció Weibull amb k=2. 
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Com es pot comprovar, en cap de les tres direccions existeix una agitació general a 

dins del port superior als 40 cm i per tant, compleixen amb la normativa de la ROM 

3.1-99. 

 

Figura 3. Agitació interior del port amb l’onatge propagat de la direcció W. 

  

 Ajustament a la funció Weibull amb k=2. 



ANNEX 7. DINÀMICA LITORAL 
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1. INTRODUCCIÓ 

Els port, que comporten beneficis socials i econòmics en determinades ocasions i 

millores ambientals en l’entorn, s’han de desenvolupar en àrees abrigades de l’onatge, 

sinó poden afectar el transport de sediments i processo de propagació 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 

Els impactes principals sobre la dinàmica litoral que poden estar associats a la 

construcció d’un nou port o a la seva ampliació són: 

- Interrupció total o parcial del transport longitudinal de sediments i afecció 

als trams de costa adjacents. Per tant, es descarta construir ports enmig de 

platges sorrenques amb un transport potencial brut de sediments elevat a 

menys que es compensi amb una transvasament de sediments en una altre 

lloc proper com a mesura correctora, tal hi com estableix la Llei de Costes. 

- Basculació de les platges. Es produeix degut a l’acumulació de sediments en 

aquelles zones més protegides de l’onatge. 

- Variació en els corrents marins, afectant el funcionament d’emissaris 

existents a la zona i la qualitat de l’aigua. 

- Formació de barres de sorra en front del dic de recer i la bocana del port, la 

qual cosa suposa 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 

Les Illes Balears  tenen un total de 1428 km de costa, dels quals 623 km pertanyen a 

l’Illa de Mallorca. La costa de l’illa està formada entre platges de sorra, platges 

pedregoses o formacions rocoses i penya-segats.  
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De les 202 platges que consta l’illa de Mallorca, una gran part d’elles estan situades en 

petites cales on la platja ha estat originada degut a l’existència de torrents que hi 

desembocaven i per tant, la dinàmica litoral no hi ha tingut gaire importància al ser 

platges molt encastades (Veure figura 1). No obstant, a l’illa existeixen tres grans 

badies on els efectes de la dinàmica litoral juguen un paper més important, dues 

situades al nord com són  la Badia d’Alcúdia i la Badia de Pollença i l’altra situada al sud 

com és la Badia de Palma (Veure figura 2). 

Els problemes d’erosió que poden patir les platges situades en aquestes badies es 

deuen als següents motius: 

- Reducció de les aportacions de sediments dels torrents adjacents. 

- Augment del nivell del mar. 

- Ocupació del front marítim per construccions que alteren la dinàmica 

transversal de les platges i els cicles naturals d’erosió i sedimentació. 

 

 

 

 

Figura 1. Cala de Sa Calobra, on hi desemboca el Torrent de Pareis 



Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal  Document 1. Annex 7 
 

5 
 

 

 

 

3. SITUACIÓ LOCAL 

La Platja de Palma es troba encastada per dos ports esportius (Veure Figura 3) que 

actuen com a espigons de retenció total tant per a la vessant nord com per a la vessant 

sud. 

 

Figura 2. Imatge aèria de Mallorca amb les tres badies assenyalades. 

Figura 3. Imatge aèria de la Platja de Palma amb els dos ports esportius. 
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En una platja encastada, el transport de sediments longitudinal no és gaire important, 

al tenir molt limitada la seva aportació pels extrems de la platja, per tant el volum de 

sediments existent hauria de romandre constant a dins de la platja i només hauria de 

bascular segons els diferents onatges incidents al llarg de l’any, que es funció del 

transport de sediments transversal. 

Tenint en compte els dos tipus de transport, existeixen diversos factors que han 

propiciat que la Platja de Palma sofreixi un retorcés en la seva línea de platja com a 

conseqüència de: 

- L’eliminació dels sistema dunar degut a la pressió urbana sobre la platja. 

- L’escassa aportació de l’únic torrent present, el Torrent dels Jueus. 

- Els diversos temporals, com el del 2001, de gran magnitud que ha sofert 

l’illa. 

- La presència del port esportiu de S’Arenal, que actua com a dic de retenció 

total del transport longitudinal provinent de l’est. 

Com es pot comprovar en les figures 4,5,6 i 7, la platja està sofrint una pèrdua de 

volum de sorra, fet que provoca que la seva línea de platja s’endarrereixi. Per al tram 

oest de la platja, l’endarreriment de la línea arriba als 15 metres (zona en vermell a les 

Figures 4 i 5). En el tram central, la línia s’endarrereix en alguns trams fins a 10 metres 

(Veure Figura 6 i 7). 

 

 
Figura 4. Ortofoto presa al 2001 del tram oest de la Platja de Palma, ample de fletxa de 33 metres. 
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Figura 5. Ortofoto presa al 2012 del tram oest de la Platja de Palma, ample de la fletxa de 15 metres. 

Figura 6. Ortofoto presa al 2001 del tram central de la Platja de Palma, ample de la fletxa de 42 metres. 
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Per una altra banda, la zona est de la Platja de Palma no ha sofert gaires efectes 

negatius, això és degut a: 

- Es tracta d’una zona molt ben protegida de l’onatge pel dic port i per una 

estructura rígida de formigó just a la vora de la desembocadura del torrent. 

- És l’única zona que rep aportacions de sorra gràcies al Torrent dels Jueus. 

Com es pot comprovar en les Figures 8 i 9, la línia de platja no ha endarrerit 

significativament, emperò es pot també comprovar com que a partir de l’estructura 

rígida cap a l’oest, la platja sofreix d’erosió. 

Per tant, ha quedat clar que la Platja de Palma pateix d’erosió i que en el futur seran 

necessàries actuacions per a intentar minvar aquest efecte negatiu ja sigui mitjançant 

la construcció d’espigons o l’alimentació artificial de sorra. 

Figura 7. Ortofoto presa al 2012 del tram central de la Platja de Palma, ample de la fletxa de 31 metres. 
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Figura 8. Ortofoto presa al 2001 del tram est de la Platja de Palma 

Figura 9. Ortofoto presa al 2012 del tram est de la Platja de Palma 
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4. CONCLUSIONS 
 

La Platja de Palma pateix d’erosió en quasi la seva total extensió, i un dels causants 

d’aquest fenomen és la presència del Port Esportiu de S’Arenal ja que provoca que el 

transport longitudinal provinent de l’est no arribi a la platja. 

Emperò, aquest efecte negatiu no es pot considerar com el més perjudicial ja que 

igualment en tota la zona a l’est de la platja, hi ha una gran presència de penya-segats i 

per tant, el sediment transportat és molt petit. Fet que es pot comprovar amb el poc 

volum de sorra retingut a la vessant sud-est del Port de S’Arenal (Veure Figura 10). 

El fenomen més perjudicial és l’eliminació, anys enrere, del sistema dunar. Fet que no 

permet a la platja la seva recuperació quan existeixen períodes de tempestes i el 

transport transversal hi és més important. Ja que tota la sorra que la l’onatge mobilitza 

acaba aigües endins i no es recupera. 

Per tant, és cert que el Port Esportiu de S’Arenal actua com a un espigó de retenció del 

transport longitudinal, encastant la platja,però l’ampliació d’aquest no agreujarà 

aquest afecte ja que el dic del port ja és suficientment llarg com per a retenir tot el 

transport longitudinal. 

Per una altra banda, allargant el dic principal permetrà cobrir una major part de la 

zona oest de la platja, fet que serà positiu per a la platja, ja que aquesta serà encara 

més una platja encastada. 

Per últim, tot el volum dragat de sorres fines per qüestions de calat s’usarà per a 

alimentar la platja de S’Arenal en el tram central, el tram més afectat. 

 

Figura 10. Ortofoto presa al 2012 del Port de S’Arenal on es veu tot el sediment retingut pel dic. 



ANNEX 8: OBRES D’ABRIC 
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1. INTRODUCCIÓ 

A partir de l’onatge calculat i propagat fins a diferents situacions de calat a l’Annex 5 

de clima marítim en aigües profundes, es calcula l’alçada d’ona de disseny a peu d’obra 

que serveix per al seu dimensionament. 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. Per a 

fer aquest procés, s’utilitza les recomanacions de la ROM 3.1-99 i el CEM (Coastal 

Engineering Manual). 

Tal i com s’ha mencionat a l’Annex 3, el tipus d’obra d’abric elegit és en talús, a l’estar 

en calats relativament petits (d’entre 5 i 6 metres). 

2. SECCIONS TIPUS 

S’estableixen un total de quatre seccions tipus de les obres d’abric: dues per al dic 

d’abric i dues més per al contradic. La Figura 1 mostra de forma esquemàtica la 

localització de cadascuna d’aquestes seccions. 

 

 Figura 1: Localització dels perfils de les diferents seccions 
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2.1. CONTRADIC 

Es presenten dues seccions per al contradic. La secció 1 és la secció que enllaça des del 

dic previ a la remodelació i la secció 2 es troba al morrot del contradic. 

2.2. DIC D’ABRIC PRINCIPAL 

Es presenten dues seccions per al dic d’abric. La secció 3 és la secció que continua des 

del dic previ a la remodelació i la secció 4 es troba al morrot. 

3. VERIFICACIÓ ESTRUCTURAL 

El calat a peu d’estructura és un dels factors més importants d’elecció de la tipologia 

de dic ja que condiciona la secció de l’estructura i, per tant, el seu cost. En principi, la 

tendència general és que per a calats elevats de, a partir de 25 m, s’esculli dic vertical, 

ja que el dic en talús requeriria una secció amb un cost molt elevat. Per a calats 

inferiors, com és el cas, el més habitual és optar per dic en talús ja que la secció no té 

un cost tan elevat i funcionen millor que els dics verticals. 

Per un dic en talús, la verificació estructural que s’ha de realitzar és la verificació dels 

pesos i gruixos de les diferents capes:mantell exterior, capa intermèdia i nucli, tenint 

especial atenció pel cas del morrot. D’altra banda, també cap verificar l’estabilitat de 

l’espatller. 

3.1. DIC D’ABRIC PRINCIPAL 

El dic d’abric principal es subdivideix en tres trams. El primer tram és una continuació 

del dic previ seguint la mateixa orientació NW que l’anterior fins a una longitud total 

de 420 metres (tenint en compte l’anterior dic). El segon tram és una continuació 

d’aquest dic en un angle aproximat de 90º tot seguint una orientació NE paral·lelament 

al dic principal previ reconvertir en moll, la seva longitud total és de 300 metres. Per 

últim, el darrer tram és el morrot, amb una longitud total de 65 metres i seguint la 

mateixa orientació NE que el tram anterior. 

Els dos primers trams del dic es situen en un calat que comprèn dels 4 fins als 5.5 m, al 

ser calats bastant similars es dissenya un espatller i un talús igual per a ambdós trams, 

situant-se així del costat de la seguretat. Per una altra banda, el morrot es situa en 

calats de 4 fins a 3.5 m, al poder ser ultrapassable aquest tram, es dissenya un dic 

diferent per a aquesta part. 

Per a realitzar la secció del dic d’abric principal es té en compte la secció del dic previ 

per tant de presentar certa homogeneïtat en el port. En la Figura 2 es representa un 

esquema de la secció tipus prèvia en el dic d’abric principal. 
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Com es pot observar, l’espatller té una amplada de 2.5 m amb una cimentació de 4 m i 

coronat per una secció trocoïdal de 1 i 0.7 m de base i altura d’1 m. El talús té una 

pendent del 40% (cotang(α) = 2.5), arriba als 2.7 m d’altura i està format per escullera 

de 3.5 t. 

Per tant  per motius estètics i per a donar una certa continuació al port, els nous dics 

dissenyats són similars en les diferents amplades al dic previ. Per una altra banda, ha 

estat impossible assimilar les mateixes cotes ja que l’onatge incident no és el mateix i 

es correria risc d’ultrapassament de l’onatge.  Igualment, s’ha elegit la escullera com a 

element formador dels talussos, una cota similar de coronació i una pendent molt 

similar a la prèvia. 

Finalment, en la Figura 3 i 4 es representen el dic principal i el morro respectivament. 

 

 

Figura 2: Dibuix esquemàtic de la secció del dic principal previ. Cotes en metres. 

Figura 3: Secció tipus del dic principal d’abric a un calat de 5.5 m. Cotes en metres. 
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3.1.1. MANTELL EXTERIOR 

L’element més important de dimensionament del dic en talús és el mantell exterior, el 

qual influeix molt en el cost total de l’estructura. Els elements del mantell exterior del 

dic són els encarregats de rebre l’impacte directe de l’onatge. El seu pes és el 

paràmetre principal que garanteix la seva estabilitat i per tant, el principal paràmetre a 

obtenir del dimensionament. El calat més profund que s’assoleix en el dic principal és 

de 5.5 m. 

Per a la determinació del tipus de material a utilitzar en el mantell principal del dic, en 

primer lloc s’ha de determinar la vida útil i el risc de la infraestructura. 

Com ja s’ha presentat a l’annex 5 de clima marítim, aquesta infraestructura se li 

associa una vida útil de 25 anys. A més, la repercussió econòmica en cas d’inutilització 

de l’obra és baixa i la possibilitat de pèrdues humanes és reduïda, per tant se li associa 

un risc igual a 0.5. Per últim, amb aquestes dades, es s’obté que el període de retorn 

associat a l’onatge de disseny és 36.1 anys. 

Amb les dades d’onatge de l’Annex 5 de clima marítim, es calcula l’ona propagada a 

peu de dic en el dic principal, per a aquesta tasca, s’escullen les zones d’interès tant 

del dic d’abric com del morro, representades en la Figura 5. Només s’escullen les 

direccions que afectaran al port, igual que en l’Annex 6 d’agitació interior, aquestes 

direccions són la W,WSW i la SW. 

 

 

 

Figura 4: Secció tipus del morrot del dic principal d’abric a un calat de 4 m. Cotes en metres. 
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 Els resultats de l’onatge propagat es recull en la Taula 1. 

Dic principal 

Zona 
Morro Dic d'abric 

A B C D E 

Calat (m) 3.6 3.9 4.5 5.5 4.9 

SW 2.34 2.53 2.93 3.58 3.19 

WSW 2.34 2.53 2.93 3.58 3.19 

W 2.34 2.53 2.93 3.58 3.19 

 

Com es pot comprovar, l’onatge propagat és igual per a les tres direccions ja que les 

ones trenquen per arribar al seu calat crític. També, alhora de realitzar els càlculs 

s’haurà de tenir en compte la Pleamar Màxima Viva Equinoccial (PMVE), que a les Illes 

correspon a uns 50 cm. 

Per a l’elecció del tipus de material, es tria que sigui escullera ja que els dics d’abric 

previs ja són d’aquest material, per una altra banda, per a calcular el pes mitjà de la 

roca, es realitza  a partir dels pesos mitjos obtinguts mitjançant l’equació de Hudson 

per a talussos no ultrapassable de dues capes proporcionada pel CEM: 

Figura 5: zones d’estudi de l’onatge propagat en el dic d’abric principal 

Taula 1: Onatge propagat fins a peu de dic en les direccions efectives. 
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on:  

-    és la densitat del material utilitzat( 2.50 t/m3 per a escullera natural i 2.4 

t/m3 per a formigó). 

- H és l’alçada d’ona (s’ha de multiplicar per  1.27 per a les ones en no ruptura). 

- Cot α és la pendent del talús 

- KD és un coeficient d’estabilitat que es funció del tipus de material i de la zona 

on s’apliqui (Veure Taula 2). 

 

 

En la Taula 3, es resumeixen els resultats obtinguts: 

Dic d’abric  

Zona 
Morro Dic principal 

A B C D E 

H + PVME (m) 2.84 3.03 2.43 4.08 3.69 

ρs (tones/m3) 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

Ρw (tones/m3) 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 

cot α 1.50 1.50 2.50 2.50 2.50 

KD 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 

M50 (tones) 3.66 4.45 1.38 6.49 4.82 

 

Per tant, per al dic principal s’utilitzarà escullera natural W1,dic = 6.49   6.5 tones de 

pes. Per al morro s’utilitzarà una escullera de menys pes, W1,morro = 4.45   4.5 i es 

disposarà amb una pendent major. 

Per als dos trams, tant el morro com el dic principal, el càlcul dels espessors de les 

capes i els pesos dels materials són iguals, i per tant, es realitzen ambdós alhora. El 

mantell principal està format només per una capa, que té un espessor total de: 

          
      

  
 

 

               

Taula 2: Valors de KD segons el tipus de material. 

Taula 3: Pes mitjà de l’escullera a disposar 
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3.1.2. CAPES INTERMÈDIES I NUCLI 

Una estructura en talús esta formada per diferents capes d’elements. Un cop 

dimensionats els elements de la capa exterior, que són els encarregats de resistir 

l’acció directa de l’onatge, cal dimensionar la resta de capes. El nucli proporciona cos a 

l’estructura i normalment és d’escullera sense classificar. Les capes de filtres eviten 

que el material del nucli es perdi.  

En el cas del projecte, s’ha dissenyat els talussos amb dues capes més un nucli, segons 

les recomanacions del CEM, per tant després del mantell exterior ja es disposa la capa 

de filtre. 

En el dic es disposarà un filtre format per escullera natural d’un pes de: 

       
      

  
        

L’espessor del filtre del dic principal serà de: 

          
      

  
 

 

              

En el morrot es disposarà un filtre format per escullera natural d’un pes de: 

          
         

  
        

L’espessor del filtre del dic principal serà de: 

             
         

  
 

 

              

Els elements del nucli tenen pesos entre els 2 i 100 kg i es disposen tot en u. 

Així doncs, els pesos i gruixos de les diferents capes són els que es mostren en la Taula 

4 i 5 per al dic principal i el morrot respectivament. 

Capa Material W (Kg) e(m) 

Mantell exterior Escullera 6500 4.1 

Capa filtre Escullera 325 1.5 

Nucli Escullera 50-100 - 

 Taula 4: Pesos i espessors de les diferents capes per al dic principal. 
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Capa Material W (Kg) e(m) 

Mantell exterior Escullera 4500 3.6 

Capa filtre Escullera 225 1.3 

Nucli Escullera 50-100 - 

 

3.2. CONTRADIC 

El nou contradic es divideix en tres trams. El primer tram està format per un espatller 

més escullera i s’inicia en el morro original (que s’ha d’esbucar) amb una direcció NWN 

i una longitud de 70 metres. A continuació, el dic canvia l’orientació cap al NW amb 

una longitud de 30 metres. Finalment el darrer tram és el morrot, que segueix la 

mateixa orientació que l’anterior tram i assoleix una longitud de 150 metres. 

Els dos primers trams del dic es situen en un calat que comprèn dels 0 fins als 1 m, al 

ser calats bastant similars es dissenya un espatller i un talús igual per a ambdós trams, 

situant-se així del costat de la seguretat. Per una altra banda, el morrot es situa en 

calats de 2 fins a 3.3 m, al poder ser ultrapassable aquest tram, es dissenya un dic 

diferent per a aquesta part. 

Per a realitzar els càlculs dels diferents elements presents es segueix el mateix 

procediment que al dic d’abric principal. Es seleccionen tres zones com a zones 

d’interès, una en el morro i dues en el dic, com es presenta en la Figura 6: 

 

 

.Com que en aquesta secció s’elimina el dic i morro existents, no hi ha espatller en que 

basar-se, emperò es dissenyarà mantenint un certa versemblança amb l’espatller del 

dic principal. 

Taula 5: Pesos i espessors de les diferents capes per al morrot del dic d’abric. 

Figura 6: zones d’estudi de l’onatge propagat en el contradic. 
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Al final s’opta per un espatller amb una amplada d’1.5 m i una coronació a 2 m. Els 

talussos estaran formats per escullera, al igual que els dics anteriors. 

Per últim, en les Figures 7 i 8 es presenten les seccions tipus de l’espatller i del morro 

respectivament 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7: Secció tipus del contradic  a un calat d’1 m. Cotes en metres. 

Figura 8: Secció tipus del morrot del contradic  a un calat de 3.3 m. Cotes en metres. 
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L’onatge propagat que arriba a les tres ones es presenta en la Taula 6: 

Contradic 

Zona 
Morro Dic 'abric 

F G H 

Calat (m) 3.3 1 0.9 

SW 2.145 0.65 0.585 

WSW 2.145 0.65 0.585 

W 2.145 0.65 0.585 

 

Igual que en el dic d’abric principal, l’onatge ja entra en ruptura perquè assoleix el 

calat màxim. En aquest cas, també s’ha de tenir en compte el PMVE de 50 cm. 

A la taula 7 es resumeixen els resultats obtinguts: 

Contradic 

Zona 
Morro Dic 'abric 

F G H 

H + PVME (m) 2.7 1.3 1.1 

ρs (tones/m3) 2.50 2.50 2.50 

Ρw (tones/m3) 1.03 1.03 1.03 

cot α 1.75 1.50 1.50 

KD 3.50 3.50 3.50 

M50 (tones) 2.70 0.30 0.18 

 

Per al tram del morro, s’utilitzarà una escullera natura de pes                 t 

amb una pendent de 1/1.75, mentre que per als trams del dic, s’utilitzarà una escullera 

natural de pes                   amb una pendent de  1/1.5. 

Seguint el mateix procés que en el dic principal, les diferents característiques dels 

elements es resumeixen en la Taula 8 i 9 per al dic principal i el morro respectivament. 

Capa Material W (Kg) e(m) 

Mantell exterior Escullera 500 1.8 

Capa filtre Escullera 25 0.6 

Nucli Escullera 2-100 - 

 

 

Capa Material W (Kg) e(m) 

Mantell exterior Escullera 3000 3.2 

Capa filtre Escullera 150 1.2 

Nucli Escullera 2-100 - 

 

Taula 6: Onatge propagat fins a peu de dic en les direccions efectives. 

Taula 7: Pes mitjà de l’escullera a disposar 

Taula 8: Pesos i espessors de les diferents capes per al contradic. 

Taula 9: Pesos i espessors de les diferents capes per al morro del contradic. 
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3.3. ESTABILITAT DE L’ESPATLLER 

L’espatller, a part de complir la seva funció d’augmentar la cota de coronació de 

l’estructura, ha de ser capaç de resistir les accions que hi actuen. 

Les dimensions de la superestructura o espatller poden influir de manera notable en el 

mode de controlar el flux d’energia. A més l’espatller proporciona accés rodat i lloc per 

ubicar  instal·lacions en el seu cas. És habitual dimensionar el dic en talús amb una 

superestructura de grans dimensions que controla una part substancial de l’energia 

incident. Per tal de facilitar la seva construcció es sol recolzar per sobre de la baixamar, 

poden, en aquest cas, disposar de tacons. L’espatller es corona normalment amb 

botaolas. 

Per a verificar l’estabilitat de l’espatller cal calcular l’estabilitat al lliscament i a la 

bolcada clàssica. S’exigeix que els factors de seguretat siguin superiors a 1.4 i 1.2 

respectivament.  

Per a verificar totes les diferents situacions d’onatge i calat al llarg del port, es  

selecciona la secció de l’espatller crítica per ambdues obres d’abric, sent aquestes les 

que més calat tenen a peu de dic respectivament. 

Per a verificar l’estabilitat de la superestructura o espatller es consideren les següents 

accions (per metre lineal): 

- Empenta activa de l’escullera pel costat del mar 

- Pes propi de l’espatller 

- Força impacte de l’ona incident 

- Pressió quasi-hidrostàtica  

 

3.3.1. EMPENTA ACTIVA DE L’ESCULLERA DEL COSTAT DEL MAR 

3.3.1.1  DIC PRINCIPAL 

Es considera el fregament entre l’escullera i el formigó (       .D’altra banda, 

       pel fregament intern de l’escullera. Per a l’espatller es considera      

         i per a l’escullera              . 

Per tant, l’empenta activa del terreny es considera com a: 
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on             
  

   . Els resultats de les empentes (forces) i els moments que 

provoquen es mostren en la Taula 10: 

Eix Força (t/m) Moment (t) 

Horitzontal 4.14 5.70 

Vertical 1.51 6.03 

 

3.3.1.2  CONTRADIC 

Es realitza el mateix procés per al càlcul de les accions de l’escullera sobre l’espatller, 

els resultats es mostren en la Taula 11: 

Eix Força (t/m) Moment (t) 

Horitzontal 1.23 0.92 

Vertical 0.45 0.67 

 

3.3.2 EMPENTA PASSIVA DE L’ESCULLERA AL COSTAT DEL PORT 

3.3.2.1. DIC PRINCIPAL  

Per una altra banda, l’escullera col·locada en el costat del port exerceix una empenta 

passiva estabilitzadora per a l’espatller. 

Es considera el fregament entre l’escullera i el formigó (       .D’altra banda, 

       pel fregament intern de l’escullera. Per a l’espatller es considera      

         i per a l’escullera              . 

Per tant, l’empenta passiva del terreny es considera com a: 

             
     

 
       

             
     

 
       

on             
  

   . Els resultats de les empentes (forces) i els moments que 

provoquen es mostren en la Taula 12: 

Eix Força (t/m) Moment (t) 

Horitzontal 4.77 2.39 

Vertical 1.74 6.95 

 

 

Taula 10: Força i moment generats per l’empenta activa de l’escullera al dic principal. 

Taula 11: Força i moment generats per l’empenta activa de l’escullera al contradic. 

Taula 12: Força i moment generats per l’empenta passiva de l’escullera al dic principal. 
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3.3.2.2. CONTRADIC 

Es realitza el mateix procés per a l’espatller del contradic, els resultats es mostren en la 

Taula 13: 

Eix Força (t/m) Moment (t) 

Horitzontal 0.65 0.16 

Vertical 0.24 0.36 

 

 

3.3.3. PES PROPI DE L’ESPATLLER 

3.3.3.1. DIC PRINCIPAL  

Es calcula directament com l’àrea de secció de l’espatller pel seu pes específic(      

        ). Es considera només com a pes emergit ja que més endavant ja es considera 

la subpressió. En la Taula 10 es resumeixen els valors obtinguts: 

Eix Força (t/m) Moment (t) 

Vertical 28.75 59.225 

 

 

3.3.3.2. CONTRADIC 

Es realitza el mateix procés per a l’espatller del contradic, els resultats es mostren en la 

Taula 15: 

Eix Força (t/m) Moment (t) 

Vertical 5.75 4.6 

 

 

3.3.4. FORÇA D’IMPACTE DE L’ONA INCIDENT 

3.3.4.1. DIC PRINCIPAL  

Quan una ona incideix sobre el dic d’abric, al ser un dic en talús, es produeix un avanç 

de la massa d’aigua per sobre del mantell exterior fins a arribar a una certa alçada, 

denominada run-up. Günback proposa que la distribució de pressions que actua sobre 

l’espatller en el moment d’impactar és com la que es mostra en la Figura 9. La pressió 

   es pot obtenir a partir de l’expressió següent: 

     
 

 
 

Taula 13: Força i moment generats per l’empenta passiva de l’escullera al contradic. 

Taula 14: Força i moment generats pel pes propi de l’espatller al dic principal. 

Taula 15: Força i moment generats pel pes propi de l’espatller al contradic. 
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on el paràmetre y depèn del run-up      amb la següent relació: 

  
    

    
 

    

         
 

Fórmula que es desprèn les relacions extretes de la Figura 10: 

  

 

Segons Günback, el run-up es calcula com: 

    
                     

              

  

on     és el número d’Irribarren que es calcula com: 

    
    

 
  

    

 

Primer es comprova si existirà un run-up prou important per a tenir-lo en compte, a la 

Taula 16 es resumeixen els resultats obtinguts: 

 

 

Figura 9: Distribució de la pressió exercida sobre l’espatller per l’impacte d’ona segons Günback. 

Figura 10: Esquema dels paràmetres relacionats amb el  Run-up (Günback). 
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Paràmetre Valor 

Hs (m) 4.08 

Tm (s) 9.66 

L0 (m) 145.72 

α (º) 21.80 

β (º) 15.00 

Ir,0 2.39 

Ru (m) 3.90 

y (m) 0.81 

Pm (t/m2) 0.41 

 

Per tant, la pressió exercida per l’ona sobre l’estructura no és negligible i s’ha de tenir 

en compte, les accions que genera sobre el dic es mostren en la Taula 17. 

Eix Força (t/m) Moment (t) 

Horitzontal 1.61 4.82 

 

3.3.4.2. CONTRADIC 

Es realitza el mateix procediment per al càlcul del Run-up  en la secció del contradic, els 

resultats es mostren en la Taula 18. 

Paràmetre Valor 

Hs (m) 1.30 

Tm (s) 9.66 

L0 (m) 145.72 

α (º) 33.69 

β (º) 15.00 

Ir,0 7.06 

Ru (m) 1.30 

y (m) -0.10 

Pm (t/m2) -0.05 

 

Com es pot observar, la y és negativa i per tant, no existeix Run-up en el contradic i 

aquest fenomen no es té en compte. 

3.3.5. PRESSIÓ HIDROSTÀTICA 

3.3.5.1. DIC PRINCIPAL 

Degut a que el nivell del mar es considera diferent al costat del mar que al costat del 

port (es considera el run-up a un costat i el NMM a l’altre) hi ha una pressió (que 

s’aproxima com a l’hidrostàtica) resultant horitzontal actuant a l’espatller. A aquesta 

acció desfavorable se li suma la subpressió (força vertical), també causada pels nivells 

Taula 16: Càlcul de Pm segons Günback en el dic principal. 

Taula 18: Càlcul de Pm segons Günback en el contradic. 

Taula 17: Càlcul de la força i moment produïts per l’impacte d’ona.. 
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d’aigua a cada banda. La Figura 11 mostra l’esquema d’aquestes pressions 

hidrostàtiques actuant sobre l’espatller. 

 

on    i    es calculen com: 

            

             

La Taula 18 mostra els resultats obtinguts de les forces i moments generats. 

Eix Força Moment 

Horitzontal 6.49 15.40 

Vertical 7.72 10.29 

 

3.3.5.2. CONTRADIC 

De la mateixa manera, es realitza el càlcul en el contradic. Els resultats es mostren en 

la Taula 19. 

Eix Força Moment 

Horitzontal 1.08 1.08 

Vertical 1.08 0.54 

 

3.3.6. VERIFICACIÓ 

3.3.6.1. DIC PRINCIPAL  

Com s’ha comentat anteriorment, el mètode habitual per a verificar l’espatller es basa 

en el càlcul des següents factors: 

- Coeficient de seguretat global davant el lliscament. 

Figura 11: Esquema de les pressions hidrostàtiques actuant a l’espatller. 

Taula 18: Càlcul de les forces i moments generat per la pressió hidrostàtica en el dic principal. 

Taula 19: Càlcul de les forces i moments generat per la pressió hidrostàtica en el contradic. 
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- Coeficient de seguretat global davant el bolcament com a sòlid rígid. 

    
      

  
 

On    és el pes del dic,    i    les empentes horitzontal i vertical,    i    els 

moments exteriors de les empentes horitzontal i vertical, μ el coeficient de fricció 

entre l’espatller i la base que suporta ( que es pren μ=0.6) i s la distància 

horitzontal entre el centre de gravetat de l’espatller i el punt de rotació, que és el 

punt més interior i inferior del mateix. Aquest equilibri s’estableix per metre lineal. 

Com es pot observar en la Taula 20, ambdós factors de seguretat es compleixen i 

per tant, les obres d’abric del dic principal queden verificades. 

Paràmetre Valor 

FS lliscament 1.71 ≥ 1.40 

FS bolcador 1.61 ≥ 1.20 

 

3.3.5.2. CONTRADIC 

De igual manera, com s’observa en la Taula 21, els factors de seguretat es compleixen 

en la secció crítica del contradic. Fet que verifica l’estabilitat de l’espatller en tot el 

contradic. 

Paràmetre Valor 

FS lliscament 1.62 ≥ 1.40 

FS bolcador 1.69 ≥ 1.20 

 

3.4. VERIFICACIÓ FUNCIONAL 

3.4.1. INTRODUCCIÓ 

La cota de coronació de l’espatller ha de ser tal que l’ultrapassament que pugui ocórrer 

sigui admissible i que, d’altra banda, intenti minimitzar l’impacte paisatgístic. Es pren 

una cota de coronació de 5 m per al dic principal i de 2 m per al contradic. 

S’utilitzarà el mètode proposat  al CEM, juntament amb el manual EurOtop. Wave 

Overtopping of Sea Defences and Related Structures: Assessment Manual. 

 

 

Taula 20: Factors de seguretat en el dic principal. 

Taula 21: Factors de seguretat en el contradic. 
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3.4.2. ULTRAPASSAMENT ADMISSIBLE 

Tot i que la determinació del dany causat degut a l’ultrapassament és molt difícil de 

quantificar, a partir de la taula de la Figura 12 (proporcionada pel CEM) es pot calcular 

el valor màxim acceptable segons la infraestructura o ús existent darrere l’obra 

marítima. 

 

 

 

 

Tant el dic principal com el contradic tenen molls adossats, però no tenen edificacions 

significants i la velocitat permesa pels vehicles és poc elevada. Així doncs, es considera 

que el cabal admissible és de 0.02 l/s/m per ambdós casos. 

 

Figura 12: Valors màxim d’ultrapassament segons els elements afectats. 
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3.4.3 CÀLCUL DE L’ULTRAPASSAMENT 

3.4.3.1. DIC PRINCIPAL  

El càlcul de l’ultrapassament es realitza amb l’onatge associat a un període de retorn 

de 5 anys. A la Taula 22 es pot observar les característiques d’aquest onatge en aigües 

profundes en les direccions efectives del port. 

PARÀMETRE SW WSW W 

Hs (m) 3.93 3.93 4.15 

Tm (s) 8.04 8.04 8.26 

 

Aquest onatge es propaga fins a peu d’estructura seguint els mateixos passos que es 

realitzen en l’Annex 5 de clima marítim. La Taula 23 mostra els valors d’aquest onatge 

en el punt on el calat és major en el port (calat de 5.5 m). 

PARÀMETRE SW WSW W 

Hb (m) 3.58 3.58 3.58 

Dir (º) 234.86 234.95 244.79 

 

Per a calcular el flux que sobrepassarà la infraestructura s’utilitza la fórmula proposada 

al manual EurOtop: 

 

     
 

             
  

         
  

on: 

- q és el flux que sobrepassa l’espatller. 

- g és la gravetat. 

-     és l’alçada d’ona a peu de dic. 

-     és el francbord del dic. 

-    és un paràmetre de rugositat que pel cas d’escullera permeable pren el valor 

de 0.40 . 

-    és un paràmetre que depèn de la direcció de l’onatge incident i es calcula 

com: 

                     
               

              
  

3.4.3.2. CONTRADIC 

Per al contradic, l’onatge en aigües profundes és el mateix que el del dic principal, 

emperò la propagació es realitza fins a un calat menor (1 m), els resultats de l’onatge 

propagat es mostren en la Taula 24: 

Taula 22: Onatge de disseny en aigües profundes associat a un període de retorn de 5 anys. 

Taula 23: Onatge de disseny propagat fins a un calat de 5.5 m. 
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PARÀMETRE SW WSW W 

Hb (m) 0.65 0.65 0.65 

Dir (º) 234.86 234.95 244.79 

 

3.4.4. VERIFICACIÓ 

3.4.4.1  DIC PRINCIPAL 

Els resultats obtinguts de l’ultrapassament en el punt crític del dic principal es poden 

observar en la Taula 25. 

PARÀMETRE SW WSW W 

Hb (m) 3.58 3.58 3.58 

Dir (º) 234.86 234.95 244.79 

q(l/s/m) 4.261E-06 4.3236E-06 1.8714E-05 

 

El flux més alt es dóna per a l’onatge procedent del W i arriba a un valor de 1.87·10-5 

l/s/m, el qual és inferior al permés que és de 0.02 l/s/m. Per tant, l’espatller és apte 

segons els criteris de verificació funcional. 

3.4.4.2. CONTRADIC 

De igual manera, el cabal d’ultrapassament és molt inferior al permès com es pot 

observar en la Taula 26 i per tant, l’espatller del contradic és apte segons els criteris de 

verificació funcional. 

PARÀMETRE SW WSW W 

Hb (m) 0.65 0.65 0.65 

Dir (º) 234.86 234.95 244.79 

q(l/s/m) 3.0442E-15 3.1436E-15 7.8943E-14 
 

Taula 24: Onatge de disseny propagat fins a un calat d’1 m. 

Taula 25: Cabal d’ultrapassament en el dic principal. 

Taula 26: Cabal d’ultrapassament en el contradic. 



ANNEX 9: MOLLS I PANTALANS 
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1. INTRODUCCIÓ 

En l’annex 3 de l’estudi de les alternatives ja s’ha seleccionat la tipologia dels molls: 

moll de gravetat de blocs de formigó, el qual resisteix el desnivell de terres gràcies al 

seu pes propi. D’altra banda es projecten 5 pantalans (fixos/flotants) i un pantalà fix 

més procedent de la remodelació del contradic. 

En aquest annex es dimensionaran aquests elements estructurals, fent 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 i correspon al moll del dic principal 

en un calat de 5 m. 

- L’alçada dels blocs de formigó és de 6.2 m, 5 dels quals estan submergits: dos 

blocs de formigó de 3.1x2.8 m. 

- Sobre la pila de blocs es col·locarà una placa de formigó de 30 cm, dins de la 

qual s’efectuaran el pas de serveis. 

- La banqueta de regularització està formada per escullera d’uns 600 kg. Es tracta 

d’una banqueta invertida d’1.50 m de profunditat. El seu talús és de 2H:1V. 

 
Figura 1: Secció del moll a un calat de 5.5 m. Cotes en m. 
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Les característiques dels materials utilitzats es mostren a continuació: 

- Formigó:            ,        

- Pedraplè /Tot-u pedrera: 65,2p t/m3, Buits (%)=10%, º40' , 0'c . 

 

2.2. VERIFICACIÓ DE LA CAPACITAT PORTANT DEL SÒL 

Com s’ha mencionat en l’apartat anterior, la tipologia del moll serà de gravetat amb 

blocs de formigó. Per això és important que el sòl pugui resistir les accions generades. 

El sòl en la zona de S’Arenal està constituït per roques eolianites quaternàries, en 

concret està format per marès. El marès és un tipus de roca sedimentària detrítica 

formada per sorres fossilíferes (calcàries i eolianites). Aquesta roca té una capacitat 

portant a compressió acceptable d’entre 35-135 kg/cm2 depenent del grau de 

porositat que presenti. En el cas de S’Arenal el marès present té un grau de porositat 

alt i per estar del costat de la seguretat es tria 35 kg/cm2 com la seva resistència a 

compressió. 

Per tant, s’ha de comprovar que el sòl pugui aguantar el pes de l’estructura: 

                            

 

                

 

                               

 

Per tant, es comprova com el sòl de marès aguanta sense problemes la pressió 

exercida sobre ell. No s’ha tingut en compte ni la subpressió ni les càrregues variables. 

 

2.3. ACCIONS 

Les accions que actuen sobre el moll que són necessàries pel càlcul de l’equilibri de 

l’estructura són (es calculen per metre lineal): 
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- Pes propi dels blocs de formigó. 

 

 

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

                 

                   

- Pressió hidrostàtica 

Degut a que l’escullera de la banqueta té una permeabilitat que es pot considerar 

Figura 3: Tensions produïdes per la pressió hidrostàtica. 

Figura 2: Força produïda pel pes propi del formigó. 
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 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. Per 

tant, no cal tenir-les en compte. El que sí s’ha de calcular la subpressió que actua de 

manera vertical sota els blocs de formigó i que redueix l’efecte del pes d’aquet. 

La força i el moment associats a la subpressió es calcula com: 

                  

       
 

 
           

- Pressió del pedraplè 

 

 

Per a calcular la pressió que exerceix el terreny sobre l’estructura de formigó s’utilitza 

la teoria de Rankine, usant el coeficient d’empenta activa   (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 

bon resultats i queda del 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 de Rankine 

es calcula com: 

     
                   

     

   
          

          
         

  

 
  

  
         

                                                          

                                 
  

Figura 4: Tensions produïdes per l’empenta activa del predaplè. 
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on   és la  profunditat (veure la Figura 4) i d és la profunditat a on es troba el NF. Cal 

tenir en compte que              (pel 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 torben dues forces i dos moments bolcadors: 

        
  

   

 
         

              
                 

            

              

 

D’altra banda, també es calcula el pes del paviment de formigó que actua sobre els 

blocs de formigó: 

           

             

- Sobrecàrrega d’explotació 

 

 

La TOM 0.2-90 estableix, en primer lloc, que, com a sobrecàrrega d’explotació, s’ha de 

considerar una sobrecàrrega d’operació i una altra d’emmagatzematge tal i com es 

mostra a la Figura 6. Pel cas d’un port esportiu, ambdues càrregues són iguals i valen 

1.5 t/m2. D’altra banda, la normativa marca que per a un port esportiu no és necessari 

Figura 5: Tensions produïdes per la sobrecàrrega 
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considerar càrregues extres puntuals. Així doncs, cal considerar una càrrega vertical 

uniforme de 1.5 t/m2, tal i com es mostra en la Figura 5. 

 

 

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: 

                    

 i la força i moments resultants són: 

           

             

- Tracció del bol·lard 

 

 

Figura 6: Sobrecàrrega d’operació i d’emmagatzematge. (ROM 0.2-90) 

Figura 7: Força produïda per la tracció del bol·lard. 
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Es considera la possible tracció exercida pel bol·lard d’un amarrador com a 0.1 T 

(provocat per un vent de 150 km/h). Així doncs, la força i el moment d’aquesta tracció 

són: 

         

            

2.4. ESTABILITAT 

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

- Factor de seguretat al lliscament: 

 

     
    
   

 

on     és la suma de les forces verticals (pes propi, pes paviment i subpressió) i     

(pressió del predaplè, tracció del bol·lard i sobrecàrrega d’explotació) la suma de les 

forces horitzontals. El coeficient de fricció entre l’espatller i l abase que el suporta es 

pren com a μ = 0.6. 

- Factors de seguretat al bolcament 

 

    
     

      
 

 

on       són els moments desestabilitzadors horitzontals (pressió del 

pedraplè, tracció del bol·lard i sobrecàrrega d’explotació) i      (pes propi i 

pes del paviment, descomptant la subpressió) els moments estabilitzadors 

verticals. Sovint es posen tots els moments derivats de forces verticals al 

numerador i llavors són positius o negatius en funció del seu caràcter 

estabilitzador o bolcador. 

 

Teòricament, hi ha estabilitat si aquests factors de seguretat són majors que la unitat 

però normalment es consideren els següents coeficients de seguretat global mínims 

recollits 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. Coeficients de seguretat segons el tipus de fallida. 
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Els resultats dels coeficients de seguretat es mostren en la Taula 2. A curt termini no es 

tenen en compte les càrregues d’explotació ni la tracció del bol·lard, mentre que a llarg 

termini es consideren totes les accions possibles. El factor de bolcament plàstic es 

calcula igual que el bolcament rígid; la única diferència és que s’exigeix un coeficient 

més elevat i per tant, és aquest últim coeficient el que limita el factor de bolcament. 

PÀRAMETRE CURT TERMINI LLARG TERMINI 

Lliscament 3.35 2.42 

Bolcament Rígid 2.97 2.02 

 

Així doncs, s’arriba a la conclusió que la secció tipus proposada pel moll és estable. 

3. ELS PANTALANS 

Les tipologies dels pantalans són bàsicament dues: pantalans fixes i flotants. 

En llocs amb carrers de marea elevades, l’única opció viable és la de pantalans flotants. 

En presència de calats importants, els pantalans flotants suposen un estalvi important. 

En el Mediterrani, on el nivell del mar no pateix oscil·lacions importants, són més 

freqüents els pantalans fixes.  

El Port nàutic de S’Arenal disposa actualment de 12 pantalans fixes. Degut a la 

remodelació del port es projecta la construcció de 8 pantalans nous. Com que els 

calats on es situaran els pantalans són del ordre dels 4 metres i les marees no són 

importants, s’opta per la construcció de pantalans fixes. A més, es modificarà el dic de 

recer situat al contradic existent i es convertirà en un nou pantalà. En la Figura 8 es 

mostren els nous pantalans a construir més el pantalà reconvertit. 

Descripció dels nous pantalans. 

- 4 pantalans fixes amb calats de 4 a 4.5 m d’orientació NW, d’uns 60 m de 

longitud i 4 m d’amplada. Situat en l’antic dic d’abric principal. 

- 2 pantalans fixes amb  4.8-5 m de calat, d’orientació SE, d’uns 70 m de longitud 

i 4 m d’amplada. Situat en el nou dic d’abric principal. 

- 1 pantalà fixa amb 1.5 m de calat, d’orientació SWS, de 60 m de longitud i 4 m 

d’amplada. Situat en el contradic 

- 1 pantalà fixa amb 1.8 m de calat, d’orientació SWS, de 49.5 m de longitud i 4 m 

d’amplada. Situat en el contradic. 

Taula 2. Coeficients de seguretat del moll dissenyat. 
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Aquests pantalans, consistiran en una solera de formigó en massa que es recolzarà 

sobre pilones de formigó. Cada pilona, formada per dos blocs, es recolza sobre el sòl 

de marès, que ja s’ha comprovat que pot resistir el pes del formigó. 

La tipologia dels pantalans serà la següent; es blocs de formigó tindran una amplada de 

2 m. La separació entre pilones és de 6 m de llum lliure. La solera de formigó tindrà un 

gruix de 90 cm i anirà coronada amb un revestiment de fusta. A continuació, es mostra 

las secció longitudinal i transversal del “pantalà 2” en les Figures 9 i 10 respectivament. 

Tots els altres pantalans segueixen el mateix esquema, l’única diferència significativa 

serà que l’altura dels blocs és diferent per a cada pantalà. 

 

 

Figura 8. Esquema en planta del port amb els nous pantalans a construir. 
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Figura 9. Secció longitudinal del “pantalà 2”. Cotes en metres. 

Figura 10. Secció transversal del “pantalà 2”. Cotes en m. 



ANNEX 10: DIMENSIONAMENT DE LES INSTAL·LACIONS 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es dimensionen en planta les superfícies de les zones marítima i 

terrestre del Port nàutic de S’Arenal, un cop portada a terme la seva remodelació. 

També es calculen els calats necessaris a les dàrsenes i a la bocana. 

Al no haver Pla de Ports de les Balears, es té en compte el Pla de Ports de Catalunya 

com ja s’ha fet en annexos anteriors. Tenint en compte aquest pla, es fa un disseny 

preliminar de la flota tal i com s’explica en l’annex 3 de Mercat nàutic. Així doncs, tal i 

com s’explica en l’annex 4 d’Anàlisi d’alternatives, finalment s’afegeixen 165 

amarradors nous fins arribar als 772. En la Taula 1 es mostra la distribució dels 

amarradors en el Port Nàutic de S’Arenal. 

AMARRADORS 

Eslora (m) Nombre Percentatge (%) 

E<6 0 0,00 

6≤E≤8 200 25,91 

8≤E≤10 171 22,15 

10≤E≤12 164 21,24 

12≤E≤15 161 20,85 

15≤E≤20 52 6,74 

E>20 24 3,11 

TOTAL 772 100,00 

 

A més, el Port nàutic de S’Arenal ha de comptar amb una sèrie de serveis, els quals es 

mostren en la Taula 2. 

Serveis essencials Serveis complementaris 

- Profunditat adequada 
- Amarrament segur 
- Ajudes a la navegació 
- Aigua potable 
- Combustibles i olis 
- Protecció i extinció d’incendis 
- Aparcament tancat i suficient 
- Seguretat 
- Serveis sanitaris 
- Informació (serveis exteriors, ports 

pròxims) 
- Subministrament menjars i begudes 
- Papereres i contenidors d’escombreries 
- Marineria per ajuda sobre moll 
- Emissora freqüències marítimes 
- Taulell de missatge i informació 

meteorològica 
- Serveis administratius i fax 
- Reglament d’explotació 
- Equip d’elevació (zona d’avarada) 

 

- Telèfons als molls 
- Connexió TV als molls 
- Pallols 
- Zona d’hivernada 
- Servei de bugaderia 
- Gel 
- Botigues d’elements nàutics 
- Recollida de correu 
- Subministrament de diaris, revistes i 

llibres 
- Zona recreativa 
- Tallers (mecànic, fusteria, pintura...) 
- Escola de vela lleugera 
- Etc. 

Taula 1. Distribució dels amarradors amb la remodelació del port. 

Taula 2. Serveis del Port nàutic de S’Arenal. 
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2. PARÀMETRES DE DIMENSIONAMENT 

El PIANC estableix una sèrie de recomanacions pel disseny d’instal·lacions nàutiques 

esportives. Els paràmetres que s’utilitzen són: 

-     número de vaixells permanents en el port o que formen la flota base, és a 

dir, els amarradors privats. 

-   : número d’embarcacions que utilitzen el port temporalment. En aquest cas 

serien els amarradors públics. 

-   : número d’embarcacions que es troben en reparació i carenatge. 

-   : número d’embarcacions que s’emmagatzemen a terra (marina seca). 

Segons el Pla de Ports, actualment el percentatge d’amarradors privats és de l’entron 

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%. De fet, el Pla de Ports ja conclou que la majoria 

d’amarradors són d’ús privat però que hi ha una certa tendència d’augment dels 

transeünts (lligat a l’augment de les eslores). A més, tenint en compte el caràcter 

plenament turístic de la zona, sent una de les localitats amb més densitat d’hotels i 

turistes, és raonable incrementar la proporció d’ús públic en aquest port. 

Per tant, i tenint en compte l’anteriorment esmentat, es destinaran el 20% dels 

amarradors per l’ús públic i el 80% restants per l’ús privat. 

D’altra banda, les instal·lacions de reparació tindran capacitat per encabir el 10% de les 

embarcacions i la marina seca hi podran cabre el 20% de la capacitat del port. En la 

Taula 3 es realitza un resum dels valors de dimensionament prèviament citats. 

 

PARÀMETRE PERCENTATGE 
NUM. 

EMBARCACIONS 

Np 80% 618 

Nt 20% 154 

Nr 10% 77 

Ns 20% 154 

 

 

 

Taula 3. Valors dels paràmetres de dimensionament. 
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3. DIMENSIONAMENT DE LA SUPERFÍCIE MARÍTIMA 

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: 

                  

on a és un coeficient que oscil·la entre 2.2 i 3.0, ni el número d’amarradors amb 

màniga Mi i eslora màxima Emàx. A la Taula 4 i 5 es mostren els valors presos per les 

eslores i les mànigues, d’acord amb la Taula 1. 

Eslora 
Num. 

Amarradors 
Eslora màxima Màniga 

6<E<8 200 8 3.0 

8<E<10 171 10 3.4 

10<E<12 164 11 3.5 

12<E<15 161 14 4.0 

15<E<20 52 20 5.0 

E>20 24 24 5.5 

 

Tenint en compte la Taula 4, es calcula la superfície d’aigua abrigada mínima i màxima 

en la Taula 5. 

Sup. Mínima (ha) Sup. Màxima (ha) 

10.93 12.96 

 

 

Aquesta superfície dóna una idea de l’àrea necessària per encabir les 772 

embarcacions segons la distribució per eslores anteriorment citada. D’altra banda, cal 

tenir en compte altres aspectes específics i requeriments relatius a la maniobrabilitat i 

canals de navegació, com ara: 

- Cal deixar una zona de maniobra a prop de la bocana amb un diàmetre mínim 

de 45 m. Normalment l’ample de la bocana es dimensiona com a 2 o 3 cops 

l’eslora màxima. En aquest cas, s’ha considerat oportú deixar una zona de 

maniobra de 80 m de diàmetre valor que es situa dintre d’aquest interval. 

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

 

Taula 5. Valors mínim i màxim de la superfície abrigada d’aigua. 
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- 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 manera que l’accés de tots els usuaris es 

pugui dur a terme d’una manera còmode i segura. 

 

3.2. LONGITUD D’ATRACAMENT 

La longitud d’atracada necessària per a cada embarcació depèn dels 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 (Mi) de l’embarcació més 60 cm de resguard 

(30 cm per costat). Així doncs, la longitud total necessària es pot calcular com: 

         

on li= Mi + 0.6 (en metres) 

A la Taula 6 es mostren els resultats pels 772 amarradors distribuïts segons la Taula 1. 

Eslora Num. Amarradors Màniga (m) Longitud d'atracada (m) 

6<E<8 200 3.0 720 

8<E<10 171 3.4 684 

10<E<12 164 3.5 672.4 

12<E<15 161 4.0 740.6 

15<E<20 52 5.0 291.2 

E>20 24 5.5 146.4 

Total 3254.6 

 

3.3. PANTALANS 

Per aconseguir els 3300 m aproximats per a l’atracada, cal disposar una sèrie de 

pantalans, els quals proporcionen amarrament i d’altra banda també 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. El Port nàutic de S’Arenal, disposa 

actualment de 12 pantalans. Les obres de remodelació preveuen construir 8 pantalans 

nous. Dos situats en el contra dic, 4 situats en el dic d’abric principal i dos més situats 

en el dic d’abric nou. 

Els pantalans nous seran fixes mitjançant pilones de formigó amb una llum lliure de 6 

m i tindran una amplària de 4 m. Tindran una longitud compresa entre els 60 i els 67 

m, depenent dels amarratges que s’hi emplacin.  

Taula 6. Longitud d’atracada necessària. 
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La distància mínima entre els pantalans ve condicionada pel tipus d’atracada, per tal 

de facilitar les maniobres. La distància mínima recomanada és de:  

                                            

Per tant, la distància requerida depèn de la grandària de les embarcacions destinades a 

cada pantalà: 

Eslora (m) 
Num. 

Amarradors 
Eslora màxima (m) Distància (m) 

6<E<8 200 8 32.4 

8<E<10 171 10 40 

10<E<12 164 11 47.6 

12<E<15 161 14 59 

15<E<20 52 20 78 

E>20 24 24 93.2 

 

Val a dir, que la part antiga del port es mantindrà tal i com es troba en l’actualitat, tot i 

que les distàncies entre pantalans es troben lleugerament per sota d’aquests mínims. 

L‘obra, però, se centra en la remodelació del port i, per tant, aquestes distàncies es 

tindran en compte només en la construcció del nou pantalà. 

A l’extrem dels pantalans és necessari deixar un canal de navegació principal  per 

facilitar l’accés a les diferents dàrsenes. La seva amplada (ACNP) ha de permetre el pas 

de tres embarcacions alhora, és a dir, que permeti tres vies de navegació: 

                                     

A partir d’aquesta expressió es calcula l’amplada de les possibles vies de navegació en 

funció de la distribució de la flota: 

Eslora (m) 
Num. 

Amarradors 
Màniga (m) Amplada (m) 

6<E<8 200 3 30 

8<E<10 171 3.5 33 

10<E<12 164 3.5 36 

12<E<15 161 4.0 39 

15<E<20 52 5.0 45 

E>20 24 5.5 54 

 

 

 

 

Taula 7. Distància mínima entre pantalans. 

 

Taula 8. Amplada del canal de navegació principal. 
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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 més grans de disseny del port, 

però que alhora eviti el pas de l’energia de l’onatge interior al port. 

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

- Superior a entre 2 i 3 vegades l’eslora màxima, la qual cosa correspon a una 

amplada entre 60 i 90 m. 

- Amplada mínima corresponent a 10 vegades la màniga màxima, que equival a 

64 m. 

- Amplada compresa entre 45 i 85 m. 

Tenint en compte els criteris anteriors, es considera una amplada mínima per a la boca 

de 85 m, com es comentava en apartats anteriors i com es diu a l’Annex 4 d’Estudi 

d’alternatives. 

3.5. SOLUCIÓ DEFINITIVA 

Atenent als criteris anteriors, la distribució de la flota definitiva és la que es mostra a la 

Taula 9 i la superfície d’aigua abrigada (descomptant els obstacles) és aproximadament 

d’unes 11.6 ha: 

Eslora (m) 
Num. 

Amarradors 

6<E<8 218 

8<E<10 171 

10<E<12 164 

12<E<15 163 

15<E<20 54 

E>20 21 

TOTAL 791 

 

 

Aquestes es distribueixen tal i com es mostra en la Figura 1: 

 

 

 

 

 

Taula 9. Distribució de la flota definitiva. 
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4. CALATS NECESSARIS 

4.1. INTRODUCCIÓ 

L’estat actual generat de la batimetria a la zona del Port nàutic de S’Arenal, es mostra 

a la Figura 2. Com es pot observar, dins el port el calat de la nova zona d’aigua abrigada 

ronda els 4 m, i en alguns punts arriba als 5 m. A més en la bocana, el calat és de 

l’ordre dels 3.5 m. Per tant, serà necessari dragar algunes dàrsenes d’eslores 

importants i a més, dragar la bocana i la zona pròxima a ella per a que les 

embarcacions de grans calats puguin transitar. 

Figura 1. Distribució espacial dels amarratges segons les eslores. 
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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 de l’aigua, que pot estar influïda per varis factors com per 

exemple la marea. 

- 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 a les dàrsenes són: 

- Tipus I(calat d’embarcacions): 

Figura 2. Batimetria del Port nàutic de S’Arenal. 
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o Calat estàtic de l’embarcació (de), que s’avalua a partir de l’eslora 

màxima que ha d’encabir cada dàrsena. La Taula 10 mostra els resultats 

del calat estàtic, extrets de la ROM 0.2-90. 

 

 

 

 

o Calat dinàmic de l’embarcació (dd) que inclou l’efecte del trimat 

dinàmic. Això es deu a la diferència de velocitat entre en 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: 

      
 

   
 

 
  

      
               

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, Lpp és l’eslora entre 

perpendiculars de l’embarcació (m),    
  

     el número de Froude, 

vr la velocitat relativa de l’embarcació respecte de l’aigua (m/s), h la 

Taula 10. Calat estàtic, en funció de l’eslora màxima de la dàrsena. 
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profunditat de l’aigua en repòs (m), ks el coeficient adimensional de 

correcció per canals, que pren el valor de la unitat si no hi ha restriccions 

laterals. La velocitat vr es pren igual a 1 m/s, ja que a l’interior de les 

dàrsenes la velocitat absoluta del vaixell (1 m/s) es pot aproximar a la 

velocitat relativa, ja que la velocitat de l’aigua es pot considerar nul·la al 

no haver-hi importants corrents d’aigua. El resultat d’aquest calat per a 

cada dàrsena es mostra en la Taula 11. 

 

Eslora màx. (m) Volum (m3) Calat dinàmic (m) 

8 36 0.095 

10 64.6 0.086 

11 88.2 0.073 

14 144 0.067 

20 300 0.062 

24 475.2 0.057 

 

 

- Tipus II: (nivell d’aigua): 

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

de les aigües del mar produït per les accions de la lluna i el sol 

principalment. 

o Marea meteorològica: canvis de l’alçada d’aigua produïdes pel vent i 

canvis de pressió atmosfèrica. 

En general, a la costa mallorquina les marees no són molt significatives i el dos 

tipus de marees s’avaluen conjuntament  assolint valors màxims de +1,0 m i 

mínims de -0,8 m. El que es sol fer és estudiar la condició més desfavorable 

(marea baixa): 

     
                                          
                                                                     

  

En general, la zona de dàrsenes es considera com a zona de permanència 

d’embarcacions. 

- Tipus III (resguard): 

o Primerament, es considera un resguard que depèn de l’embarcació ( rd ) 

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

    
            
            

  

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

considera 0.1 m per fons sorrenc com és el cas del projecte. 

Taula 11. Calat dinàmic, en funció de l’eslora màxima. 
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Tenint en compte tots els criteris anteriors, els calats necessaris a les diferents 

dàrsenes es mostren en la Taula 12: 

Eslora 
màxima (m) 

Calat estàtic 
(m) 

Calat dinàmic 
(m) 

Calat marees 
(m) 

Resg. 1 
(m) 

Resg. 2 
(m) 

Calat 
necessari (m) 

8 1.5 0.028 0.5 0.3 0.1 2.50 

10 1.9 0.032 0.5 0.3 0.1 2.89 

11 2.0 0.033 0.5 0.3 0.1 2.97 

14 2.3 0.037 0.5 0.3 0.1 3.27 

20 3.0 0.038 0.5 0.4 0.1 4.06 

24 3.6 0.040 0.5 0.4 0.1 4.66 

 

4.3. CALAT MÍNIM A LA BOCANA 

Per calcular el calat mínim a la bocana ( P ) es pot utilitzar el criteri següent, que 

engloba els factors explicats anteriorment: 

                

on 80H  és l’alçada d’ona no excedida el 80% de les vegades (obtinguda a partir de 

l’estudi marítim de clima extremal i propagada fins a la zona de la bocana), màxC  és el 

calat de l’embarcació màxima i k  és un resguard que pren diferents valors en funció 

del fons marí: 0,3 per fons de sorra i 0,5 per fons rocós. màxC  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 és de 4m/s aprox. i cal tenir en 
compte que és una zona de trànsit i no de permanència d’embarcacions. El resultat és 
que el calat necessari a la bocana és de 4.9 m (Veure Taula 13). 

H80 (m) Cmàx (m) K (m) P (m) 

0.54 4.33 0.3 4.9 

 

 

4.4. DRAGATGE NECESSARI 

Tenint en compte les necessitats de calat a les dàrsenes i a la bocana, cal dragar una 

part important del port per tal d’assolir els calats necessaris calculats als apartats 

anteriors.  

En la nova dàrsena del contradic, on es situaran amarratges de 14 m d’eslora, es 

necessita que el calat sigui de 3.3 m i el calat actual és de l’ordre de 2.80 m. També 

serà necessari dragar la  zona dels amarratges d’eslora superior als 20 m, ja que el calat 

que necessiten és de 4.6 m i el calat present és del voltant dels 3.30 m fins als 4.50 m, i 

per tant insuficient. Igualment, s’haurà de dragar la zona pròxima al taller fins als 4 m, 

Taula 12. Calat total necessari, en funció de l’eslora màxima. 

 

Taula 13. Calat total necessari a la bocana. 
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per a que les els amarratges d’eslores superiors als 20 m puguin entrar al taller en cas 

de necessitat. 

Per últim, serà necessari dragar en la bocana i en les zones pròximes per tal de fer una 

via d’entrada per als vaixells de grans calats, ja que igual que en el cas anterior, els 

vaixells d’eslores superiors als 20 m necessiten un calat superior als 4.9 m i el calat 

present és de l’ordre dels 4 m. En la figura 3 es pot observar un resum de les zones on 

serà necessari dragar. 

 

 

 

 

 

Per tant, serà necessari dragar un total de 55 900 m3 de sorra. 

5. DIMENSIONAMENT DE LA SUPERFÍCIE TERRESTRE 

5.1. SUPERFÍCIE OCUPADA EN TERRA 

El Reglamento de Puertos Deportivos estableix que la superfície terrestre ha de ser 

com a mínim igual al 50% de la superfície mirall d’aigua, però normalment es sol 

dissenyar de manera que aquestes dues superfícies siguin pràcticament iguals (en 

aquest cas, ). De fet, la tendència és l’augment de la superfície de terra degut a 

l’augment de serveis als usuaris, tant en quantitat com en diversitat, tenint en compte 

que els usuaris del port no són només aquells que usen les embarcacions sinó també 

aquells que visiten el port per gaudir de la seva oferta d’activitats d’oci i de lleure. Així 

doncs, es separen dos tipus d’activitats, que s’intenten ubicar en zones diferents: 

Figura 3. Zones on es realitzarà dragatge. 
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- Activitats dedicades pròpiament a les embarcacions: avarada, reparació, 

emmagatzematge,... (zona nàutica). 

- Activitats d’oci i lleure: escola de vela, gimnàs, locals comercials,... (zona 

comercial). 

Aquestes dues superfícies es separaran per una tanca de separació per aconseguir una 

major independència i més seguretat al port. Finalment, la superfície destinada a les 

instal·lacions terrestres del port és de 7.5 ha aproximadament, representant un 39% 

de la superfície total i un 61% de la superfície de mirall d’aigua. En aquest projecte i 

degut a la impossibilitat d’engrandir el port terra endins per la pressió urbana, 

augmentar significativament la proporció de superfície terrestre hagués requerit fer-ho 

aigües endins, encarint quantitativament el projecte. Igualment, es crea la suficient 

superfície terrestre per a encabir totes les zones necessàries del port. 

 

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: 

    
 

 
               

Considerant els valors de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., es 

necessiten uns 2 310 m2. Aquesta zona també es podria usar per a les embarcacions de 

l’escola de vela, durant la jornada que s’hagin d’utilitzar. No obstant, en aquest 

projecte i degut a la gran importància de l’escola de vela del Club nàutic de S’Arenal, 

l’escola de vela es dissenya de tal manera que tingui una sortida pròpia a mar separada 

de la zona d’avarada. 

La rampa d’avarada té unes dimensions de 15,3 m x 6 m d’ample en planta, complint 

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%.  

A més, es considera la instal·lació d’un travel-lift o pòrtic elevador, que és un carretó 

pòrtic amb un sistema de translació sobre pneumàtics que permet avançar sobre dos 

espigons perpendiculars al moll i entre els quals es situa l’embarcació que s’ha d’hissar 

mitjançant corretges o estreps, que l’abracen per sota del buc, i que serveix per fer el 

trasllat de l’embarcació a un lloc sec. La seva funció és la d’avarada d’embarcacions de 

major eslora i pes. S’ubica al costat de la rampa d’avarada, i es deixa una cert espai al 

costat per dipositar les embarcacions. Tindrà una capacitat de 15 t. Incloent tot això, la 

superfície final d’avarada és d’un 3200 m2.  

 

5.3. MARINA SECA 
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L’espai dedicat a l’emmagatzematge de les embarcacions es calcula a partir de les 

embarcacions permanents: 

   
 

 
               

Això suposa una superfície de 3080 m2. Finalment es projecten dos espais per 

l’emmagatzematge de les embarcacions. Ambdós espais es situaran en el port antic i 

constaran de 3500 m2 (per a les embarcacions d’eslores superiors a 8 m) i de 1400 m2 

(per a les embarcacions d’eslores de 8 m o inferiors). Fent un total de 4900 m2. La 

marina seca per a eslores inferiors, a més, es situa just a la vora d’un travel-lift de 45 t. 

5.4. TALLER 

En aquest projecte s’assumeix que les embarcacions de vela del port representaran l’ 

1/3 de les embarcacions, deixant els 2/3 restant 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 a 

reparació, ocupant una superfície de tres vegades l’embarcació. Les embarcacions de 

motor, en canvi, es reparen dues vegades l’any en promig i s’hi estan 6 dies cada 

vegada, ocupant una superfícies de tres vegades la de l’embarcació. Així doncs, l’àrea 

necessària es calcula com: 

- Embarcacions de vela: imàxi NMES 3
365

6
)·3·(

3

1
1   (en m2) 

- Embarcacions de motor: imàxi NMES 2
365

6
)·3·(

3

2
2   (en m2) 

La superfície total necessària per al taller és de 3 450 m2. El port ja compta amb una 

taller, que s’amplia fins arribar als 3600 m2. A més, el taller consta d’un travel-lift de 60 

t i per tant, pot donar acollida a totes les naus del port. 

 

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 772 amarradors, calen uns 579 aparcaments. D’aquest total 

d’aparcaments es considera una quarantena d’aparcaments per motos. De manera 

addicional, es projecten deu aparcaments per a minusvàlids i, a més, dues placa per a 

les ambulàncies (properes a la Creu Roja). 

Per a calcular la superfície total necessària cal tenir en compte: 

- Les places tipus ocupen una superfície de 12,5 m2 (5x2,5). 
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- Les places per a motos són de 2,5 m2 (2,5x1). 

- Les places per a minusvàlids ocupen 16,5 m2 (5x3,3). 

- Les places per a ambulàncies per a la Creu Roja són de 20 m2 (5x4). 

La distribució d’aquest apartaments es pot apreciar al plànol de distribució general de 

la planta i es detallen tot seguit: 

- 526 places tipus. 

- 42 places per a motos. 

- 10 places per a minusvàlids. 

- 2 places per a ambulàncies. 

Totes aquestes places d’aparcament representen uns 6 885 m2, que a un 9% de la 

superfície terrestre total. 

 

5.6. SERVEIS PORTUARIS 

Els serveis portuaris inclouen principalment la capitania marítima, que s’ocupa de la 

direcció del port i la seva administració, que té un edifici d’una superfície de 446 m2 i 

és situa al principi de l’entrada principal, tenint una vista i domini ampli de la zona 

d’aigua del port i de la bocana, que permet controlar el moviment d’embarcacions. En 

aquest edifici és on es publicaran les informacions relatives a la previsió meteorològica 

així com altres anuncis. 

 

5.7. ESCOLA DE VELA 

Aquesta activitat és important a S’Arenal. En l’actualitat el Port nàutic de S’Arenal ja 

compta amb una escola de vela situada en la zona més allunyada de la bocana. 

Després de una remodelació, es destinarà una zona exclusiva d’uns 3800 m2 en la part 

del contradic per a l’escola de vela. Aquesta tindrà a més, un accés exclusiu a mar, 

mitjançant una rampa d’idèntiques dimensions que la de la zona d’avarada. 

 

5.8. CREU ROJA 

Es situa a la vora de l’edifici de la capitania, en la zona cèntrica del port, per poder 

donar un servei més eficient e cas d’emergència en la totalitat del port. Com ja s’ha dit, 

tindrà dues places per a ambulàncies just a la vora. 
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5.9. CLUB NÀUTIC 

El Port esportiu de Salou compta amb les instal·lacions del Club Nàutic S’Arenal, que 

sumen un total de 3000 m2. Aquesta superfície inclou diferents serveis:  

- Zona de la piscina exterior amb solàrium i terrassa.  

- Zona destinada a la gestió del club nàutic.  

- Vestuaris separats amb dutxes individuals. 
 

5.10. ZONA COMERCIAL 

Es manté l’edifici de 350 m 2  destinat a la venta de material nàutic i de material del 

club de S’Arenal. 

5.11. ACCESSOS AL PORT 

L’accés principal es durà a terme per l’Avinguda Miramar, que permet l’entrada al la 

zona del contradic del port, i pel carrer Roses, que permet l’entrada a la resta del port. 

5.12. ALTRES SERVEIS 

A part dels serveis tradicionals de xarxa de sanejament i abastament de llum i aigua, 

altres serveis de què disposarà el port són: 

- Punt de subministrament de gasolina per a les embarcacions, situat a l’extrem 

del moll central. 

- Recollida selectiva de residus: 

o Punt Blau: estructura metàl·lica modular autoportant que permet una 

fàcil reubicació i recollida de residus concentrada, situada a la zona 

d’avarada. 

o Punts secundaris de recollida selectiva de residus al llarg del port, 

incloent tanc per a olis usats. 

- Telèfons públics 

- Connexió WIFI a Internet 

- Informació meteorològica 

5.13. EDIFICACIONS 

Les diferents edificacions descrites amb anterioritat seran objecte d’un projecte 

complementari quan l’entitat pertinent així ho cregui necessari. En el present projecte 

només es defineix la seva ubicació i superfície en planta. 
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5.14. ZONES VERDES 

No hi haurà cap modificació en la part antiga del port. Per a les noves zones de  

vianants, es col·locaran diverses fileres de ciques i al llarg del port es distribuiran 

palmeres. 

 



ANNEX 11. FERMS I PAVIMENTS 
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1. INTRODUCCIÓ 

Les recomanacions 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. Als vials d’accés (de la mateixa 

manera que a la zona de circulació del port), la solució s’adopta d’acord la 

Instrucción 6.1 i 2 IC de secciones de firme. 

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 als 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 ( : càrrega,  : pressió) 

BAIXA:        ,            simultàniament. 

MITJANA:                 o bé           

       . 

ALTA:         ,            simultàniament. 

Independentment d’aquesta classificació, el projectista ha de 

assumir la consideració de càrrega ALTA per si cal en algun 

moment puntual manipular una mercaderia especial i, per tant 

requerir, de grues mòbils molt pesades. No obstant, al ser un 

port esportiu exclusivament, no cal fer aquesta consideració. 
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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 en general 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: 100I . 

MITJANA: 1000100  I . 

ALTA: 1000I . 

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 de que, on fa referència d’any de 

posada en servei, cal referir-se a 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 d’estacionament. 

A partir de les càrregues de càlcul i intensitat d’ús, s’estableix la categoria de trànsit 

(veure la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), 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 2 IC de secciones de firme, com ja 

s’ha comentat. 
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El següent pas és la determinació de la categoria d’esplanada. Els diferents tipus 

d’esplanada són: E0 (deficient), E1 (acceptable), E2 (bona) i E3 (molt bona). Cal tenir en 

compte diversos factors: la naturalesa del reblert i el seu grau de consolidació, i els 

materials utilitzats a la coronació. Les categories de reblert són: 

 Dolent no consolidat (MNC). 

 Dolent consolidat (MC). 

 Regular no consolidat (MC). 

 Regular consolidat (RC). 

 Bo no consolidat (BNC). 

 Bo consolidat (BC). 

El material de coronació es classifica en: 

 Absència de coronació. 

 Coronació amb sòls adequats. 

 Coronació amb sòls seleccionats. 

 Coronació amb sols seleccionats amb CBR>20. 

 Coronació amb tot-ú de pedrera. 

 

La relació que ha d’haver entre el tipus d’esplanada, el rebliment i la coronació es 

mostra a la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

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

 

 

 

 

 

Figura 2. Taula de les categories d’esplanda (ROM 4.1-94). 

Figura 3. Taula dels tipus de ferm de la zona d’operació o avarada (part a) (ROM 4.1-94). 
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Figura 4. Taula dels tipus de ferm de la zona d’operació o avarada (part b) (ROM 4.1-94). 

Figura 5. Taula dels tipus de ferm de la zona d’estacionament (part a) (ROM 4.1-94). 
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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 zahorra artificial, com capa de base 

(no cal capa subbase). 

3.2. ZONA D’AVARADA 

En la zona  d’avarada es té que la càrrega de càlcul és MITJANA i que la intensitat d’ús 
és MITJANA, ja que: 

- L’avarada no és exclusiva d’embarcacions de menys de 6 m d’eslora. 

- Es considera                  o bé                  . 

- 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 (en el cas d’utilitzar HP35 s’augmentaria el gruix a 
0,32 m). 

Figura 6. Taula dels tipus de ferm de la zona d’estacionament (part b) (ROM 4.1-94). 
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3.3. ZONA D’ESTACIONAMENT 

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

que: 

- Les places d’estacionament només estan pensades per 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 la capa de rodadura i la intermèdia. La capa base serà de formigó magre amb un 

gruix de 15 cm enlloc dels 25 cm de zahorra. 

 

 

3.4. ZONA DE CIRCULACIÓ I VIALS D’ACCÈS 

Per a aquest dimensionament s’utilitza la Instrucción 6.1 i 2 IC de secciones de firme Es 

considera una IMDp d’entre 50 i 100 vehicles pesats al dia, la qual cosa comporta una 

categoria de trànsit T32. En aquest cas també es tria una esplanada E2. Sobre 

l’esplanada cal una capa de zahorra artifical de 35 cm i a sobre 20 cm de mescla 

bituminosa, que es composarà de mescla S tant per capa de rodadura, la intermèdia i 

la capa base (5+5+10). Per al dimensionament s’han utilitzat les taules de les Figures 9 i 

10. 

Figura 7. Esquema de la secció del ferm de formigó vibrat. 

Figura 8. Esquema de la secció del ferm de capa bituminosa en calent. 
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Figura 9. Catàleg de les seccions de ferm per les categories de trànsit T3 i T4 (Norma 6.1 IC). 

Figura 10. Espesor de les capes de mescla bituminosa en calent (Norma 6.1 IC). 



ANNEX 12. MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA 
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1. INTRODUCCIÓ 

El mobiliari urbà i la jardineria són dos elements fonamentals en qualsevol obra, no 

només a nivell de disseny i estètica sinó també a nivell funcional.  Un mobiliari adequat 

i agradable afavorirà l’ús de les instal·lacions i una experiència positiva per part dels 

usuaris. Per una altra banda, una jardineria ben dissenyada i en consonància amb 

l’entorn permetrà diluir l’impacte visual que generen les estructures massives de 

formigó. 

Al tractar-se d’una ampliació d’un port existent, convé que el mobiliari escollit, 

l’adequació d’espais per a vianants i la vegetació per a les noves zones verdes no es 

contraposi o desentoni amb el mobiliari existent. Per això, es disposarà d’un mobiliari i 

d’una jardineria en consonància amb el ja existent. 

Per últim, i amb l’objectiu de minimitzar les operacions de manteniment, així com per 

a dotar els espais citats de color vegetal durant el major temps possible, en tots els 

casos s’agafen elements de fulla perenne. 

 

2. MOBILIARI URBÀ 

Alhora de triar els elements del mobiliari urbà, cal tenir present la seva funcionalitat de 

cara a l’usuari i també de cara als tècnics de manteniment, per tal de disminuir els 

costos de manteniment. Tot seguit es mostren els principals elements del mobiliari 

urbà, alguns dels quals consten al plànol corresponent. 

 

2.1. FANALS 

Els fanals escollits són el model COLUMNA NICOL FA-3, de la casa PARQUES Y JARDINES 

FÁBREGAS S.A.U. Estan acabades en acer galvanitzat i disposen d’una porta de registre 

segons normatives existents. La lluminària és model REFLUX i admet diversos tipus de 

làmpades de sodi o mercuri, des de 70 a 250 W. 

La base on es subjecta el fanal amb el terra és de 298 x 298 cm, té una altura total de 

366 cm i un pes de 42.6 kg. 

Es col·locaran uns 52 fanals al llarg de tota l’ampliació del port, amb una equidistància 

aproximada de 25 m. 
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2.2. LLUMS DE PARET 

Els llums de paret seleccionats són el model TRONIC de la casa DAE, que es disposen al 

llarg de l’espatller de les obres d’abric. Aquests llums són de fosa d’alumini L-2520. El 

tancament es realitza mitjançant un vidre circular securitzat de 4 mm de gruix, rematat 

amb un perfil de goma i subjectat a la pantalla mitjançant cinc grapes d’acer 

inoxidable. El seu pes és de 20 kg i la superfície màxima d’exposició al vent de 0,35 m2. 

Es col·locaran 27 llums de paret a l’espatller del dic principal i del contradic, amb una 

equidistància aproximada de 30 m. 

 

 

2.3. BALISES 

A l’extrem dels pantalans es col·locarà una balisa model RAMA de la casa SANTA & 

COLE. Consta d’una base de fosa d’alumini acabada granallada amb protecció 

antioxidant i una lluminària de 740x190x65 mm d’alumini extrusionat acabat 

Figura 1. Fanal model NICOL FA-3 més lluminària model REFLUX. 

 

Figura 2. Llum de paret model TRONIC. 
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anoditzat, reflector del mateix material i difusor de policarbonat translúcid. Incorpora 

equip electrònic per a làmpada de fluorescència compacta de 36 W, amb un bon 

rendiment lumínic i llarga vida amb consums reduïts. Els cargols de fixació són d’acer 

inoxidable i les reposicions i manteniment són els habituals en aquest tipus d’equips. 

Té un pes de 12 kg. Es col·locaran 8 balises en total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. PAPERERES 

El model de paperera és el model SALOU de la casa PARQUES Y JARDINES FÁBREGAS 

S.A.U. Es tracta de papereres de 40 litres, amb un acabat de fusta. L’estructura interior 

és metàl·lica i l’exterior amb 24 llistons de fusta tropical. La cubeta és d’acer 

galvanitzat. La fusta està tractada amb protector fungicida, insecticida i hidròfug, i 

presenta un acabat de color caoba. L’ancoratge es fa mitjançant tres perns d’expansió 

de M8. Té unes dimensions de 95 x 42 cm. Es distribueixen28 papereres juntament 

amb els fanals i de forma uniforme per tota l’ampliació. 

 

Figura 3. Balisa model RAMA. 

 

Figura 4. Paperera model SALOU. 
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2.5. APARCA BICICLETES 

El model d’aparca bicicletes és model VOLTA de la casa PARQUES Y JARDINES 

FÁBREGAS S.A.U. Es tracta d’un model amb capacitat per a 5 bicicletes per cada peça, 

que es poden situar en els dos sentits. Està fet amb acer amb un acabat galvanitzat. Es 

subjecten al terra mitjançant 4 perns M10x100 per cada secció. 

Té una longitud de 154 cm, una amplària de 23 cm i un pes de 8.92 kg. S’instal·laran en 

diversos punts del port, tal i com s’indica en el plànol corresponent. 

Es col·loquen 12 aparca bicicletes al finals dels molls i al costat de la zona de vela, ja 

que l’aparcament de vehicles és llunyà i sol haver-hi molt menors que en poden fer ús. 

 

 

2.6. PILONES 

El model de pilona és el model CALVIÀ de la casa PARQUES Y JARDINES FABREGAS 

S.A.U. Es tracta d’elements de fosa amb base encastable i barres de rea amb formigó, 

amb un acabat de pintura negra antioxidant per a embellir. S’encasten al terra 

mitjançant 4 perns M10. 

Té una base de 26.8 cm, una altura de 40 cm i un pes de 29,3 kg. Es col·loquen 211 

pilones a la zona remodelada, a l’extrem dels llocs destinats a aparcaments per tal de 

que els vehicles no envaeixin la zona peatonal. 

Figura 5. Aparca bicicletes model VOLTA. 
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2.7. JARDINERES 

El model de jardinera a utilitzar són els models JR2,JR3,JC3 i JC4 de la casa PARQUES Y 

JARDINES FABREGAS S.A.U. Es tracten de quatre jardineres de distintes dimensions on 

es disposaran les ciques. Els models són de planta quadrada i es realitzen en diferents 

mides, de gran capacitat, permetent plantar-hi arbres i arbustos.. No s’ancoren al 

terra, sinó que es deixen recolzades damunt les quatre potes, per això, el seu transport 

inclòs amb la planta, és simple. No necessita manteniment. Es col·loquen 56 jardineres. 

 

 

 

2.8. NORAIS 

Els models dels norais escollits són els AMARRES A-700,A-701,A-702,A-703,A-704,A-

705 de la casa PARQUES Y JARDINES FABREGAS S.A.U. Estan fets de fosa de ferro gris 

tipus 20 amb un acabat d’oxiron negre. S’ancoren al terra mitjançant 4 perns. Tant les 

mides del norai com els perns varien segons el tipus de norai que sigui necessari per a 

l’amarrador. Es col·loquen 198 norais de distintes mides segons l’amarrador. 

Figura 6. Pilona model CALVIÀ. 

 

Figura 7. Jardinera model JR2. 
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2.9. ARMARIS DE SERVEIS 

Al llarg dels moll i pantalans s’instal·laran armaris de serveis per a cada dues 

embarcacions. El model escollit és de la casa EQUIPORT i es tracta d’elements fabricats 

d’alumini marí anoditzat amb una excepcional resistència a l’ambient, amb un 

cargolam i accessoris inoxidables. Amb certificat CEE, compleix la normativa CEI-7.709 

sobre quadres de distribució i preses de corrent en marines, i el reglament de baixa 

tensió ITC-BT-42, estanquitat IP66. Estan equipats amb preses elèctriques i d’aigua i 

amb una balisa de baix consum de 11W. Es col·loquen 139 armaris de serveis al llarg 

del port. 

 
 

Figura 8. Norai model A-700. 

 

Figura 9. Armari de servei. 
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3. JARDINERIA 

La vegetació és un element amb grans possibilitats estètiques, que contribueix d’una 

manera molt important a la millora de l’entorn i pot crear un ambient agradable que 

sigui atractiu als usuaris de les diferents instal·lacions del port. 

A l’hora de seleccionar les diferents espècies vegetals per enjardinar les diverses zones 

del port s’ha tingut en compte el manteniment de cadascun, així com el fet que siguin 

adequades a l’ambient agressiu marí que les envoltarà. 

A continuació es descriuen les espècies escollides, tot indicant on es col·locaran. 

3.1. PALMERES 

La palmera és un element típic de les costes mediterrànies. A S’Arenal, la palmera hi és 

present tant en el passeig marítim com en el mateix port, com es pot observar en la 

Figura 10.  

 

 

 

Les palmeres es situaran en la part antiga del port, ja que 5 d’elles han estat 

arrabassades pels temporals i les plagues. Si hi hagués altres palmeres malaltes o 

mortes, s’ampliarà el nombre total de palmeres a disposar. 

3.2. CIQUES 

És una planta molt simètrica amb una corona de fulles pinnades, de 50 a 150 cm de 

llarg, de color verd fosc. El tronc fa uns 20 cm de diàmetre que en les plantes joves és 

Figura 10. Platja de S’Arenal amb el contradic del port al fons. 
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molt baix i fins i tot subterrani. En individus molt vells arriba a fer 7 metres d'alçada. 

Però la planta és de creixement molt lent i li cal de 50 a 100 anys en fer aquesta alçada.  

Aguanten molt bé la sequedat, la salubritat de l’aigua i el sol, per tant, són elements 

idonis per a col·locar en un port. Es situaran a dins les jardineres, i aquestes es 

disposaran en el nou moll reconvertit de l’antic dic d’abric, entre els aparcaments dels 

cotxes d’una banda i de l’altra per tal de generar un petit espai entre i entre. 

A l’assemblar-se morfològicament a les palmeres i per ser una planta ja molt comuna a 

l’illa, es considera la col·locació de 56 ciques dins les jardineres en el moll central 

reconvertit, a la zona peatonal d’entre els pàrkings per a dotar d’un poc de vida el 

passeig. 

 
Figura 11. Cica. 

 



ANNEX 13. XARXES DE SERVEIS 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es realitza un anàlisi i dimensionament de les xarxes de serveis 

necessàries al nou port: 

- 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, per tal d’obtenir un pressupost el més 

ajustat possible, es realitza un predimensionament de les instal·lacions. Als plànols 

corresponents es detalla el dimensionament de la xarxa. 

2. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 

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 contadors, amb vàlvules de pas i de retenció. 

2.1. XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE 

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. 

 

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 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 
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projectat la instal·lació de vàlvules de bola. A les 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 0,80 m de profunditat mitja, sobra llit 

de sorra i als pantalans i molls passaran per dins de les rases que es deixaran a la 

solera de formigó per a tal efecte i aniran coronats amb el revestiment de fusta. 

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. 

2.2. 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. La normativa fixa el valor de la constant 

k  a partir del número d’aixetes instal·lades ( x ): 

1

1




x
k  

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: 
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Servei Unitats 
Consum 

unitari (l/s) 
Consum 
total (l/s) 

Inodors 52 0.10 5.2 

Lavabos 52 0.10 5.2 

Dutxes 30 0.20 6 

Urinaris 34 0.05 1.7 

Altres 20 0.15 3 

    Total 21.1 

  
Punta 10.6 

 

Es suposa que la pressió d’aigua al començament de la xarxa és de 60 m i es vol que no 

sigui inferior a 40 a cap punt de la xarxa. Per calcular la pèrdua de càrrega, s’utilitzen 

les taules de les Figures 1 i 2, en què intervé el cabal circulant, el diàmetre del tub (en 

polzades, 1p = 2,54 cm) i la velocitat de l’aigua. 

Les pèrdues de càrrega localitzades es poden calcular com: 

Dg

v
J



2

2

  

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

aproximar com: 

 = 0,7 per a canvis de secció 

 = 0,5 per a colzes 

 = 0,6 per a derivacions. 

El punt més allunyat es troba en el final del dic principal d’abric, i la canonada general 

té una longitud aproximada de 1200 m des d’aquest punt fins al començament de la 

xarxa. Per tant, la pèrdua en el punt més crític és aproximadament de: 

               
  

 
                        

Per tant, i tenint en compte que les pèrdues localitzades no són molt importants en 

aquest tram, tota la xarxa compleix els requisits de pressió necessària. 

Taula 1. Estimació total del consum total i punta d’aigua potable. 
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Figura 1. 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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3. XARXA DE SANEJAMENT 

Les xarxes de sanejament en general funcionen per gravetat. Es projecta una xarxa de 

sistema separatiu en què les aigües residuals i les pluvials es conduiran de manera 

separada. És l’opció més freqüent ja que els dos tipus d’aigua tenen naturaleses i 

volums molt diferents, a més de ser un sistema més fàcil de construir i gestionar. 

Figura 1. 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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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. 

3.1. 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, juntament amb les aigües provinents dels edificis. El 

tractament d’aquestes aigües es farà mitjançant una estació depuradora prefabricada 

situada en la benzinera (Veure Figura 3), que compta amb 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. 

 

 

 

 

Figura 3. Equip de tractaments d’aigües de sentina i residuals.  
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L’equip de recollida de les aigües sanitàries i de sentina dels vaixells es connecta amb 

un mòdul instal·lat junt a la caseta de cobrament de la benzinera, i que incorpora el 

sistema de tractament d’aquestes aigües. En el seu interior es realitza una separació 

per gravetat i coalescència dels olis, i una doble filtració fins aconseguir un efluent amb 

una concentració d’hidrocarburs inferior a 5 ppm. El sistema porta llavors incorporat 

una bomba per a impulsar les aigües tractades i les aigües residuals fins la xarxa 

general de sanejament. 

Per a la xarxa de gravetat procedent dels edificis el pendent mínim de les canonades és 

de 0,4% i tenen un diàmetre de 300 mm, amb pous de registre cada 25 m 

aproximadament. Pels trams a pressió la canonada és de 50 mm. 

3.2. 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: 

- Zona pluviomètrica. 

- Pendent de la canonada. 

- Superfície de coberta que desaigüen a la xarxa. 

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

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

La zona pluviomètrica ve definida per aquesta norma i depèn de les coordenades en 

les que es trobi la zona del projecte. S’Arenal es troba dins de la zona Z (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.Veure Figura 4). La justificació del número 

d’aparells sanitaris i inodors es mostra a la Taula 2. 

El diàmetre s’extreu a partir de la taula de la Figura 5, 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. 
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Zona Inodors Lavabos Dutxes Urinaris 

Capitania  3 3 2 2 

Creu Roja  4 4 2 3 

Escola de vela 10 10 6 5 

Club nàutic - 
gimnàs 

13 13 16 8 

Magatzem 
d’embarcacions 

3 3 - 3 

Zona d’avarada 
i reparació 

6 6 2 3 

Zona de locals 
comercials 

8 8 - 6 

Local social 5 5 2 4 

TOTAL 52 52 30 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Estimació d’inodors i aparells sanitaris. 

Figura 4. Mapa de les zones pluviomètriques a Espanya.  
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Figura 5. Taula per dimensionar les canonades (NTS-ISS). 
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3.3. 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 250 mm i 500 mm, en funció del cabal que 

estigui previst que han de portar i el pendent mínim és de 0,4%. 

4. XARXA ELÈCTRICA 

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. 

4.1. 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). 
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 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. 

4.2. 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. 
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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. 

 

 



ANNEX 14. ESTUDI IMPACTE AMBIENTAL 
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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 nàutic de S’Arenal, 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 de l’execució del 

projecte i la previsible afectació sobre el medi 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 de quantificar 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. 
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- 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. 

- 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 i local, 

que és d’aplicació en el present estudi: 

- Legislació estatal 

El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental aprovat al R.D. 1131/88 

inclou, dins de les activitats sotmeses al procediment de l’EIA, les obres de 

construcció d’un Port Esportiu. 

La legislació espanyola en matèria de EIA es conseqüència de la Directiva del 

Consell de les Comunitats Europees, 85/337/CEE, de 27 de juny de 1985, 

relativa a les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el 

medi ambient. Aquesta Directiva ha estat modificada per la Directiva 97/11/CE 

del Consell, de 3 de març de 1997. 

- Legislació autonòmica 

La normativa bàsica d’aplicació autonòmica es centra en el decret 4/1986, de 

23 de gener de 1986, d’implantació i regulació dels estudis d’impactes 

ambientals (BOIB núm. 5, de 10 de febrer de 1986). Aquest decret regula el 

procediment a seguir per a l’avaluació ambiental de les obres que siguin 

autoritzades pel Consell. 

- Legislació sectorial i local 

Quant a ordenació del domini públic marítim-terrestre existeix la següent 

normativa que afecta al present projecte: 

o Llei 22/1988 de Costes. 

o R.D. 1471/1989, pel que s’aprova el reglament general de 

desenvolupament de la Llei 22/1988 de Costes. 

o STC 198/1991, que declara nuls diversos preceptes del RD 1471/1989. 
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o R.D 112/1992, que modifica parcialment el reglament general pel 

desenvolupament i execució de la Llei 22/1988 de Costes. 

Alguns dels punts principals de la Llei 22/1988 de Costes són: 

o La llei té per objecte la determinació, protecció, utilització i policia del 

domini marítim-terrestre i especialment de la ribera de mar. 

o Per les extraccions d’àrids i dragats cal una avaluació prèvia dels seus 

efectes sobre el domini públic marítim -terrestre, tant del lloc 

d’extracció com del lloc de descàrrega. 

o Cal avaluar la incidència de les activitats sobre el domini públic terrestre 

durant l’execució però també l’explotació. 

o Cal dur a terme un estudi de la dinàmica litoral deguda a les actuacions 

previstes així com de l’estabilitat de la platja i la biosfera submarina. 

Per altra banda, els espais naturals i la fauna silvestre, estan contemplats per: 

o Llei 41/1997, per la que es modifica la Llei 4/1989, de conservació 

d’espais naturals i de la flora i la fauna silvestre. 

o Directiva 92/43/CEE del Consell Europeu, relativa a la conservació dels 

hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestre. 

o R.D. 439/1990, pel que s’aprova el Catàleg General d’Espècies 

Amenaçades. 

En definitiva, aquest marc legal és la base sobre la qual s’ha iniciat el procediment 

reglat d’avaluació d’impacte ambiental mitjançant l’elaboració de la memòria-resum 

primer i la redacció del present EIA. 

1.5. COMPETÈNCIA LEGISLATIVA 

Les Illes Balears tenen la seva pròpia legislació en matèria d’EIA. Però per determinar 

l’Autoritat Ambiental competent del projecte, l’article 5è del R.D. 1302/86 estableix 

que es considera l’òrgan ambiental el que exerceixi les funcions en l’Administració 

Pública on resideixi la competència substantiva per la realització o autorització del 

projecte. Així doncs, l’Autoritat Ambiental competent és el Ministerio de Medio 

Ambiente, ja que l’Autoritat Substantiva competent és la Dirección General de Costas 

(Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Agricultura). 

2. FONTS DE DADES 

- Institut Balear d’Estadística (IBAE). 

- Infraestructures de dades espacials de les Illes Balears (IDEIB). 

- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

- Puertos del Estado. 



Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal  Document 1. Annex 14 
 

7 
 

- Pla de Ports de Catalunya. 

- Pla General d’Ordenació Urbana de S’Arenal. 

3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

3.1. OBJECTE DEL PROJECTE 

El present projecte contempla l’ampliació del Port nàutic de S’Arenal, el qual es situa 

en el terme de S’Arenal, a cavall entre els municipis de Palma i Llucmajor a l’illa de 

Mallorca. L’àmbit d’estudi es situa en la part sud-oest de la Badia de Palma, des de la 

platja de Palma fins al Cap Enderrocat. 

El seu objectiu principal és satisfer la demanda d’amarradors a la zona i d’allunyar la 

bocana cap a calats més profunds per a evitar l’acreció de la sorra. A més, el projecte 

contribueix al desenvolupament turístic de la zona, una de les més importants a l’illa 

en aquest aspecte. 

3.2. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

A continuació es descriuen breument les alternatives que han estat analitzades a 

l’Annex 4 d’estudi d’alternatives del present projecte. Un cop queda justificada la 

necessitat de dur a terme el port esportiu, es contemplen 3 alternatives diferents: 

- Alternativa 1 

La alternativa 1 consisteix en eliminar el dic d’abric actual i allargar el dic de llevant 

uns 100 metres. El nou dic d’abric tindria una orientació NNW i una longitud total 

d’uns 350  metres fins a una fondària pròxima als 5 metres. EL nou contradic seria 

una prolongació d’uns 60 metres, seguit d’una altra segment amb orientació SO 

amb una longitud d’uns 80 metres (Figura 1). 

La bocana tindria una orientació NW amb 90 metres d’amplada i un calat que 

oscil·laria entre els 3.20 i els 3.60 metres. 

Amb aquesta ampliació s’aconseguiria mantenir la majoria dels amarradors actual i 

realitzar una ampliació fins a  un total de 752 amarradors.  
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- Alternativa 2 

La alternativa 2 consisteix en l’aprofitament de l’actual dic d’abric com a moll 

principal que es ramifica en altres pantalans de menor amplada cap a aigües 

profundes. 

El dic de llevant s’ampliaria 200 metres seguint la mateixa direcció que l’actual 

arribant a calats de 5 metres. El dic d’abric es realitzaria en la direcció NNW amb 

una longitud total de 360 metres. El contradic s’allargaria 220 metres en la direcció 

WSW (Figura 2). 

La bocana tindria una amplada de 90 metres i estaria compresa entre uns calats de 

3.50 i 3.80 metres amb una orientació NNW. Amb aquesta ampliació s’aconseguiria 

mantenir la majoria dels amarradors actual i realitzar una ampliació fins a  un total 

de 772 amarradors 

Figura 1. Esquema en planta de l’alternativa 1 
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- Alternativa 3 

L’alternativa 3 consisteix en esbucar tant el dic de llevant com el dic d’abric per tal 

d’ampliar el port a canvi de la platja formada aigües amunt artificialment. 

S’allargaria l’esplanada de l’aparcament i de la marina seca uns 85 metres fins 

arribar a les roques. A partir d’aquí es dragaria l’arena que fos necessària i es 

realitzaria un nou dic de llevant d’una longitud de 360 metres fins a calats de 5 

metres. El dic d’abric tindria una direcció NWN i una longitud total de 380 metres. 

Per al contradic s’aprofitaria l’existent allargant-lo en la direcció WSW uns 100 

metres (Figura 3). 

La bocana tindria una orientació W com en la situació actual,amb una amplada de 

62 metres i uns calats compresos entre els  3.10 i els 3.90 metres. 

Aquesta ampliació provocaria una redistribució dels amarratges actuals i el total 

d’amarradors ascendiria a 785. 

Figura 2. Esquema en planta de l’alternativa 2 
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A partir de l’anàlisi multicriteri realitzat a l’Annex 4 d’estudi d’alternatives, l’alternativa 

escollida és la 2. Els avantatges que presenta la solució es poden resumir en: 

- Simplicitat en l’execució. 

- Conservació dels dics i amarradors actuals. 

- Menor cost econòmic 

- Menor afectació a les platges 

4. DESCRIPCIÓ DEL MEDI RECEPTOR 

4.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀMBIT 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. Els valors habituals per a la velocitat d’erosió de 

les costes mediterrànies són de 10 m, per any en trams sotmesos a erosió 

mitjana/intensa. Una mostra d’acreció són els dipòsits que apareixen a les bocanes 

dels ports o l’avanç que experimenta la platja del marge sud-est en aquest port. 

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 

Figura 3. Esquema en planta de l’alternativa 3 
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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. 

4.2. LOCALITZACIÓ I CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 

La zona d’estudi correspon a la part oest de la Badia de Palma, des de la platja de 

Palma (que és una platja encastada entre el Port de S’Arenal i el Port de Can Pastilla) 

fins al Cap Enderrocat (que pertany a l’Àrea Natural d’Especial Interès de Cap 

Enderrocat).  

S’Arenal es classifica com a sòl urbà, i per tant, té accés rodat amb servei d’evacuació 

d’aigües residuals i subministrament d’energia elèctrica. Per una altra banda, l’ANEI de 

Cap Enderrocat és una figura de protecció de la naturalesa inferior a la de parc natural 

i, encara que hi ha una sèrie d’urbanitzacions ja existents, hi ha una restricció dels usos 

que s’hi poden fer, com el de la construcció o el d’agricultura intensiva. 

4.3. FACTORS AMBIENTALS 

4.3.1. GEOMORFOLOGIA 
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El Port de S’Arenal separa dues zones ben diferenciades. Per una banda, la vesant 

nord-oest està formada per platges de sorra fina en la costa, de pendent suau que 

s’endinsa dins el mar on també es troben barres de sorra. En canvi, la banda sud-est 

està formada per penya-segats de formació rocosa, abruptes i rectilinis, on la pendent 

és més elevada. 

A la zona d’actuació del port (assenyalada en vermell) hi ha una majoritàriament llims i 

argiles quaternàries en l’interior i roques sedimentàries eolianites en la costa, com es 

pot observar en la següent figura. 

 

 

4.3.2. CLIMATOLOGIA 

Aquest lloc forma part del clima mediterrani mesotèrmic semiàrid, amb una 

temperatura mitja anual de 17ºC i una pluviositat mitjana de 450 mm. Per tant, es 

tracta d'una de les zones més temperades i seques de Mallorca i amb una major 

insolació, tan sols superades pel con sud de Mallorca, encara més càlid i sec. 

Existeix una certa variabilitat en les direccions més importants dels vents segons 

l’estació de l’any, predominant les components NE, ENE, SW i WSW.  El percentatge de 

calma durant l’any és del 4.8% i les velocitats molt rarament superen els 21 m/s. 

4.3.3.  CLIMA MARÍTIM 

- Clima 

Figura 4. Mapa geològic de S’Arenal (en groc: roca sedimentaria eolianita). 
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Les corrents provenen de l’anàlisi de la boia de Sa Dragonera, que és la única que 

enregistra les corrents. Les direccions predominants de les corrents són les direccions 

N, NE amb unes velocitats mitjanes de 20 cm/s fins a valors màxims de 42 cm/s. 

A l’estiu, en produir-se l’estratificació de la columna d’aigua, les aigües superficials 

poden veure`s influenciades amb els vents, de manera que la component paral·lela a la 

costa pot arribar a invertir-se local i temporalment. 

A la tardor no existeix aquesta estratificació, produint-se els processos de mescla en 

vertical. En aquesta situació, el corrent resultant presenta pràcticament el mateix 

sentit en tota la columna d’aigua. 

- Onatge 

El règim d’onatge en aigües profundes, procedent de l’anàlisi del punt WANA de la 

Badia de Palma mostra que les direccions principals d’onatge que poden afectar a 

l’àmbit d’estudi són els ventall de direccions W-SSW. L’onatge de component SW, és el 

més important quant a capacitat energètica, tant en aigües profundes com un cop 

propagat a la zona d’estudi. 

- 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. 

4.3.4. DINÀMICA LITORAL 

La dinàmica litoral de la zona estudiada es caracteritza per un transport longitudinal de 

sediments nul degut a dos factors. El primer és que la Platja de Palma està encastada 

pels Ports de S’Arenal i el Port de Can Pastilla, i per tant, el volum de sorra a dins la 

platja es manté constant. Per una altra banda, la capacitat de transport longitudinal en 

la vessant sud-est és molt poc ja que la zona està plena de penya-segats rocosos. 

Així doncs, la remodelació del Port nàutic de S’Arenal no tindria un efecte negatiu 

sobre el transport longitudinal de sediments a aquesta platja degut al seu confinament 

actual. 

D’altra banda, es preveu que la creació d’un nou dic d’abric més llarg donarà lloc a una 

zona arrecerada més elevada en la Platja de Palma. 

4.3.5. COMUNITATS BIOLÒGIQUES DE LA ZONA 

Cal destacar les comunitats litorals existents, que es mostren a la ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.. A la zona d’interès de la construcció del port hi ha comunitats 

de Posidònia oceànica i d’algues fotòfiles. 
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La Posidònia oceànica és un planta que té un paper molt important en l’ecosistema ja 

que moltes espècies troben els seus nutrients i també refugi en la posidònia, com per 

exemple alguns mol·luscs. Una de les propietats més interessants és que té la capacitat 

de multiplicar la superfície de sòl en què els animals s’hi poden establir entre 20 i 50 

vegades. Així doncs, aquesta espècie té un efecte protector i estabilitzador dels fons 

sedimentaris, atenuant la dinàmica marina i contribuint així a evitar l’erosió costanera. 

També exporten excedents de biomassa, en forma de fullaraca, cap a zones veïnes 

menys productives, i alliberen volums substancials d’oxigen a l’aigua.  

La Posidònia oceànica forma extenses praderies capaces de reduir la velocitat dels 

corrents litorals i frenar l’onatge, esdevenint com a barreres litorals on es dissipa 

l’energia de l’onatge. Aquesta comunitat necessita aigües transparents i no 

excessivament fondes (normalment, menys de 30 m), on hi arriba un percentatge 

apreciable de llum solar (>10%). A part de la terbolesa de l’aigua, la posidònia és 

també sensible a la qualitat química de l’aigua. Per tot plegat es considera un bon 

bioindicador. 

La comunitat d’algues fotòfiles és una comunitat d’una gran riquesa d’espècies i d’una 

gran complexitat estructural. En condicions òptimes arriben als 30-40 cm. Aquesta 

comunitat s’instal·la sobre roca o sediments consolidats, ben il·luminats i protegits 

d’un fort hidrodinamisme per la configuració geomorfològica del litoral o per la 

profunditat. Si l’aigua és molt clara, poden arribar als 30 metres de profunditat. 

4.3.6. QUALITAT DE L’AIGUA 

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. 

Figura 5. Tipologia dels fons marí (en verd: P. Oceànica). 
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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, constitueixen un important focus de contaminació. 

La Conselleria de Salut porta a terme, un programa de vigilància i d’informació de 

l’estat de les platges i zones de bany a les Illes Balears. El  programa inclou la 

realització de visites d’inspecció quasi diàries a les platges durant la temporada de 

bany i l’anàlisi setmanal de les aigües de bany, determinant-ne la seva qualitat 

sanitària d’acord amb els criteris que estableix la Directiva comunitària de les aigües de 

bany (76/160/CEE). 

En la Platja de Palma, s’agafen mostres de diversos llocs al llarg de la platja, durant els 

tres darrers anys no es va detectar cap anomalia en la qualitat de les aigües. 

4.3.7. ESPAIS NATURALS 

Just en la zona sud-est del port hi ha un ANEI. Una àrea natural d'especial interès 

(ANEI) és una figura de protecció de la naturalesa inferior a la de parc natural. Aquesta 

figura de protecció implica una restricció dels usos que se'n poden fer, com agricultura 

intensiva, construccions, etc. 

Com a sistema per a conservar i protegir els valors paisatgístics i ecològics d'un 

determinat espai, la LEN usa el sistema de limitar o regular les condicions d'ordenació 

urbanística. El règim urbanístic dels terrenys inclosos en una àrea natural d'especial 

interès o en una àrea rural d'interès paisatgístic serà el següent: 

1. El sòl queda classificat com a no urbanitzable d'especial protecció. 

2. Les limitacions que estableix l'article 86.1 de la Ley de régimen del suelo y 

ordenación urbana per a la realització de construccions i instal·lacions en sòl no 

urbanitzable quedaran sotmeses a les restriccions específiques que fixa la 

present Llei, ni a aquelles que lesionin els seus valors ecològics o paisatgístics. 

Emperò, el port queda exclòs  d’aquest ANEI i per tant, no té cap tipus d’afectació. 

4.3.8. INTERÈS SOCIOECONÒMIC 

Des del punt de vista social, la construcció d’infraestructures té un seguit  de 

repercussions, ja que modifica l’espai que conté les activitats econòmiques i les formes 

de vida, afectant tant la morfologia territorial com la societat. Provoca o accelera la 

mutació de les estructures i les dinàmiques de les col·lectivitats afectades. El procés de 

transformació social ve determinat pel ritme de la construcció i pel fet de tractar-se 

d’una intervenció planificada per instàncies externes. Així doncs, les infraestructures 

tenen impacte induïts i impactes en l’economia. Alguns impactes positius poden ser el 
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reequilibri territorial, la inducció d’activitats, el reequilibri demogràfic... i de negatius, 

les expropiacions possibles, molèsties durant la construcció, alteracions 

mediambientals, impactes visuals... 

L’agricultura i ramaderia tenen molt poc pes en la zona com a conseqüència de 

l’expansió urbanística i hotelera. La activitat pesquera encara roman activa gràcies al 

port, però és més de caràcter lúdic que professional.  

La presència del sector industrial també és testimonial i està totalment connectada 

amb les necessitats del turisme o de la construcció (tallers mecànics, desguassos, 

lampisteries, etc.). 

La construcció, com a tota Espanya, té una importància important i encara que hagi 

disminuït la seva presència, és un sector molt important en el terme. 

El sector serveis, al capdavant del tot els serveis que es proporcionen als turistes, és el 

més important de la zona i motor de l’economia. En la Platja de Palma (zona que inclou 

altres nuclis apart de S’Arenal) existeixen més 70 hotels de com a màxim 4 estrelles 

que tenen una capacitat aproximada de 40.000 places. La previsió del Consell de 

Mallorca és la d’augmentar el nombre d’hotels, d’augmentar la qualitat d’els mateixos 

( es preveu crear o donar llicències per a hotels de 5 estrelles) i d’assolir les 60.000 

places per als pròxims anys. D’altra banda, cal recalcar que Salou ha experimentar un 

creixement en la població els últims anys. 

5. ANÀLISI DE L’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 són els 

següents: 

 

 

 



Projecte d’ampliació del Port de S’Arenal  Document 1. Annex 14 
 

17 
 

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 
socioeconòmic 

Població: qualitat de vida, ocupació, activitat 
econòmica. 

Infraestructures i serveis 

Usos del territori 

Patrimoni històric 

 

 

5.1.2. ACCIONS DE PROJECTE QUE PODEN GENERAR IMPACTE 

El projecte consta d’una sèrie d’agents generadors d’impacte, l’acció 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 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 pel reblert. 

o Transport de material: els materials necessaris per la construcció poden 

venir de terra o de mar. Una part del material de tot-ú vindrà de terra 

amb la conseqüent 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’execució: 

o Contaminació acústica com a conseqüència de l’activitat del port. 

o Paisatge: les obres d’abric suposen una pèrdua de la visió de la línia 

d’horitzó. 

o Qualitat de l’aigua: l’augment del trànsit de bucs nàutics i els residus del 

port pot empitjorar la qualitat de l’aigua. 

Taula 1. Factors ambientals. 
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o Dinàmica litoral: no es preveu una afectació negativa de la dinàmica 

litoral en la platja. 

o Serveis: augmenta la necessitat de certs serveis i infraestructures 

generals com aigua, electricitat,... . 

5.2. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DELS EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES 

5.2.1. OBTENCIÓ DELS MATERIALS NECESSARIS PER 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 allà on 

sigui possible com a material de tot-ú, reduint el volum total necessari a obtenir 

d’aquest material. 

Si es possible, els materials procediran de pedreres en explotació, de manera que els 

efectes siguin nuls, 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. REMODELACIÓ DEL PORT 

El conjunt de les sobres previstes per aquest projecte són la demolició de l’antic 

contradic, la construcció de les noves obres d’abric i la construcció de nous pantalans. 

Efectes ambientals previsibles 

Els efectes ambientals fruit de la construcció del port es poden dividir en: 

- Afecció a les comunitats biòtiques terrestres: 

Degut al caràcter de remodelació 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: 

Les comunitats de P. Oceànica es situen en zones bastant properes que queden 

fora de l’àrea de construcció del nou port, però que podrien veure’s afectades 

degut a la seva proximitat. Es tindrà en compte la seva localització en la 

realització de les obres, per tal de no afectar-les directament i també es 

tractarà de minimitzar els efectes que poden tenir els dragatges que es 
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realitzaran durant l’execució de les obres, que poden augmentar la terbolesa 

de l’aigua degut a la remobilització i resuspensió del material acumulat 

(recordar que aquesta comunitat biòtica necessita una certa transparència de 

l’aigua). L’extracció per succió és la més recomanada per evitar aquestes 

situacions. No obstant, en cas que es formin enterboliments de l’aigua de 

caràcter local, aquests es dispersen i tenen una durada limitada, essent per tant 

altament improbable un efecte negatiu sobre la prada. Així doncs, es qualifica 

l’impacte com a compatible. 

- Increment de la terbolesa de l’aigua: 

L’abocament dels materials produirà una certa terbolesa en les aigües litorals 

fins que les partícules en suspensió es vagin 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. No obstant, aquest impacte no serà relativament important ja que els 

habitatges més propers es torben a més de 200 m. 

Caldrà dur a terme una sèrie de mesures degut a que l’impacte es classifica 

com a moderat: 

o Compliment de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació 

acústica. 

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. 212/2002, 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 a les zones urbanes properes, l’impacte es classifica 

com a moderat. 

- Impacte sobre els usos del territori: 
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Degut a que el port es situa en una zona relativament apartada d’altres usos del 

territori es considera que l’afectació sobre aquests és menor i, per tant, 

l’impacte és compatible. Tot i així, caldrà dur a terme una senyalització 

adequada de les obres. 

- Afecció 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. Així 

doncs, l’impacte es considera compatible. No obstant, per tal de minimitzar els 

possibles impactes es portarà a terme: 

o Restitució i reposició de tots els serveis afectat 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. 

- Increment de l’ocupació: 

La necessitat de mà d’obra influirà positivament sobre el nivell d’ocupació de la 

zona, contribuint a disminuir el número de parats. L’impacte, tot i no ser molt 

apreciable degut a la temporalitat de les obres, es considera positiu i, per tant, 

compatible. 

- Impacte sobre l’activitat econòmica: 

Aquesta construcció provocarà una ràpida reacció en determinats sectors 

econòmics, principalment en el de construcció i obra civil i d’altres que s’hi 

relacionen (indústria del ciment, prefabricats de formigó, transformació del 

ferro i acer, transport de mercaderies,...). Aquesta influència es veurà reflectida 

en la generació de nous recursos productius, incrementant les rendes dels 

sectors implicats. 

Baixant a un nivell més puntual, es pot parlar d’una incidència positiva sobre les 

economies locals i personals, ja que la repercussió sobre el mercat laboral 

deriva en l’aparició de noves rendes i noves expectatives laborals, que 

contribueixen al benestar social. A més, això pot frenar la cerca de treball fora 

de l’entorn residencial, disminuint els fluxos de treballadors, així com 

l’emigració. 

En relació a l’activitat hotelera, així com els bars i restaurants, i tota l’activitat 

comercial de la zona en general, poden beneficiar-se durant el període de 

duració de les obres. 

Així doncs, l’efecte és positiu i, en conseqüència, l’impacte, compatible. 

- Impacte sobre el patrimoni històric: 
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Degut a que el projecte és una remodelació, el més probable és que no es trobin 

jaciments a la zona d’actuació. Per tant, es cataloga l’impacte com a compatible. 

5.2.3. EXPLOTACIÓ I PRESÈNCIA DEL PORT  

De manera anàloga als impactes generats per la remodelació del port, tot seguit 

s’expliquen els deguts a l’explotació d’aquest: 

- Afecció a les comunitats biòtiques terrestres: 

No es preveu cap afectació rellevant a les comunitats biòtiques terrestres en 

fase d’explotació i, per tant, l’impacte és compatible. 

- Afecció a les comunitats biòtiques marines: 

La remodelació del nou port en principi no tendirà a canviar les tendències 

actuals i per tant no afectarà a la P. Oceànica. 

D’altra banda, un dragatge curós, afavoriria la prada ja que evitaria l’expansió 

del cúmul sedimentari i l’escapament de material.  

No obstant, no s’espera cap influència negativa significativa sobre el 

desenvolupament d’aquesta comunitat i, per tant, l’impacte és compatible. 

- Afecció a la dinàmica litoral: 

No hi ha una afecció negativa a la dinàmica litoral. En tot cas, es seguirà 

formant una petita platja a l’est del port que augmentarà la qualitat lúdica del 

lloc. Així doncs, es qualifica l’impacte com a compatible. 

- Afecció a la qualitat de les aigües: 

Durant l’explotació del port, l’afecció sobre la qualitat de les aigües és de caire 

diferent que durant la remodelació del port. Els possibles impactes sobre la 

qualitat de l’aigua estan relacionats amb petites fuites de carburants i aigües 

olioses des de les embarcacions per la pluja de deixalles, pols i hidrocarburs 

presents a les superfícies portuàries. Aquest impacte es classifica com a 

moderat. 

- Increment del nivell de soroll: 

El soroll degut a l’activitat quotidiana del port no és molt rellevant. Per tant, es 

considera un impacte compatible. 

- Afecció sobre la qualitat de l’aire: 

L’afecció sobre la qualitat de l’aire en la fase d’explotació del port és mínima i, 

per tant, l’impacte es considera compatible. 

- Afecció al paisatge: 

La remodelació del port mantindrà una forma en planta molt similar a l’actual. 

L’objectiu del nou disseny és el de solucionar els problemes existents, 
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minimitzant al màxim l’impacte visual i limitant l’afectació del territori a la 

mínima superfície necessària. Així doncs, l’impacte és considera mínim i, per 

tant, compatible. 

- Impacte sobre la qualitat de vida de la població: 

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

o L’augment de l’oferta d’amarradors a la zona que permetrà resoldre els 

problemes de congestió d’embarcacions nàutiques sobretot a la 

temporada alta. 

o La millora de les característiques actuals del port, proporcionant més 

seguretat als usuaris i millorant les condicions d’amarratge. 

Així doncs, l’efecte és positiu i compatible. 

 Increment de l’ocupació: 

No es preveu un gran augment de l’ocupació degut a les obres de remodelació 

del port. No obstant, la remodelació pot generar llocs de treball indirectes al 

municipi i zones properes degut al desenvolupament econòmic que aquesta 

pot suposar. Aquest impacte es qualifica com a positiu i compatible. 

 Increment de l’activitat econòmica: 

La inversió en la remodelació del port, provocarà un desenvolupament en 

diversos sectors econòmics, sobretot els relacionats amb el sector terciari o de 

serveis de la zona. El turisme, que és una de les principals activitats del 

municipi, es veurà incrementat. 

Per tant, es donarà una injecció positiva sobre els recursos turístics del municipi 

i de la comarca, que repercutiran en un desenvolupament de l’economia. Així 

doncs, 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 com a un impacte compatible. 

6. DETERMINACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES, 

PREVENTIVES I COMPENSATÒRIES 

6.1. INTRODUCCIÓ 

Un cop estan identificats i valorats el impactes considerats més significatius en les 

diferents fases d’actuació, es passa a descriure les mesures que s’hauran de plantejar 

amb l’objectiu de minimitzar aquests impactes i fer-los compatibles amb el medi. A 
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l’apartat anterior ja s’han esmentat algunes mesures, que es complementen amb les 

que es presenten tot seguit. 

6.2. DEFINICIÓ DE LES MESURES 

6.2.1. PROCEDÈNCIA DELS ÀRIDS I MATERIALS PETRIS 

La Direcció General de Costes exigirà al contractista de l’obra la presentació d’un 

document acreditatiu per tal de constatar que la procedència d’aquests materials es 

correspon a les explotacions en funcionament. 

En cas contrari, s’hauran d’obtenir els permisos corresponents, en especial en allò 

referent a l’autorització en matèria d’avaluació d’impacte ambiental. 

6.2.2. TRANSPORT DELS MATERIALS 

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 
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És un impacte baix ja que el volum a dragaré s limitat, però és difícil de corregir. No 

obstant, per a minimitzar els seu efectes es realitzaran les operacions de dragat en dies 

amb el mar en calma i proves de control mensual de la qualitat de l’aigua. 

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 degradats 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 generats 

conforme al R.D. 833/88 i R.D. 952/97. 

- Disposar d’autorització de productor de residus perillosos conforme a la 

legislació citada anteriorment. 

- Envasar, etiquetar i emmagatzemar els residus perillosos conforme a la 

legislació vigent (R.D. 833/88, R.D. 952/97 i Decret 154/98). 

- Portar un llibre de registre de residus perillosos conforme als R.D. 833/88 i R.D. 

952/97. 

- Sol·licitar i comptar amb el document d’admissió de residus perillosos i arxivar-

los durant un període mínim de 5 anys. 

- No entregar residus perillosos a un transportista que no compleixi amb els 

requisits exigits per la legislació. 

6.3. INFORMES 

Els contractistes hauran de facilitar els següents documents i informes a la Direcció 

d’Obra: 

- Còpia dels controls sonors realitzats. 

- Còpia de l’autorització de productor de residus. 
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- Còpia anual de la quantitat i gestió dels residus generats durant la fase de 

construcció. 

- Còpia dels incidents durant la fase de construcció, relatius a afeccions del sòl o 

sobre el medi marí, i actuacions portades a terme. 

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 inicials 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 LA REMODELACIÓ DEL PORT 

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. 
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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’EXECUCIÓ DEL PORT 

El programa de vigilància durant l’execució del port inclourà els següents aspectes: 

- 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. Així mateix, aquest estudi servirà per 

identificar un indret proper on poden efectuar l’abocament de la sorra 

procedent del dragatge, de manera que no hi hagi enterrament directe de la 

prada de P. Oceànica i que no es produeixi posteriorment deriva de sediments 

cap a la prada. 

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 

Es realitzarà un estudi de dinàmica marina, per tal d’avaluar l’efecte de la 

construcció del port sobre el transport longitudinal de sediment al llarg de la 

costa, analitzant la influència sobre les platges adjacents. En especial, es farà un 

seguiment de la possible creació d’una petita platja a ponent. 

D’altra banda, es controlaran que els calats de les dàrsenes i la bocana siguin 

els necessaris i, si cal, s’efectuaran dragats. 

- 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 per duplicat a la Direcció 
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General de Costes i 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 el Port és construeixi 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. És el model més 

utilitzat a l’estat espanyol i presenta bon resultats. 

Un cop es cedeixen els amarraments, 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 20% del total dels 

amarraments), fins al final del període concessional, en què el Port Esportiu passa a 

mans del Govern de les Illes Balears. 

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 ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia. (amb percentatges sobre l’ingrés total). 

Any 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 80% dels amarraments. Aquests 

comporten un ingrés en el moment de cessió, que es mostra a la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 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 ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia. es mostra la previsió de la cessió dels amarraments 

privats durant els primers anys de concessió. 

Eslora 
Amarradors 

nous 
Amarradors 

privats 
Preu(€) Ingrés total 

6<E<8 18 15 35.000 525.000 

8<E<10 0 15 46.000 690.000 

10<E<12 81 65 66.000 4.290.000 

12<E<15 113 91 103.000 9.373.000 

15<E<20 7 5 183.000 915.000 

E>20 21 16 286.000 4.576.000 

Total 240 207 - 20.369.000 

 

Any 
concessió 

Any 
excecució 

Any 
explotació 

Cessió(%) 

2 2 - 10 

3 - 1 30 

4 - 2 30 

5 - 3 20 

6 - 4 10 

 

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). Aquesta quota també la paguen les 

embarcacions que actualment es troben al port. 

Eslora 
Amarradors 

totals 
Amarradors 

privats 
Tarifa 

anual(€) 
Ingrés total 

6<E<8 218 174 1.800 313.200 

8<E<10 171 137 2.300 315.100 

10<E<12 164 131 4.100 537.100 

12<E<15 163 130 4.600 598.000 

15<E<20 54 43 5.700 245.100 

E>20 21 16 8.100 129.600 

Total 791 631 - 2.138.100 

 

Taula 2. Ingressos inicials fruit de la cessió dels amarraments privats. 

 

Taula 3. Previsió de cessió dels amarraments privats. 

 

Taula 4. Ingressos anuals de la cessió dels amarraments privats. 
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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 40% 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. S’han adoptat com a 
orientatives les tarifes diàries de l’actual Port de S’Arenal, que depenen de 
l’eslora i de l’època de l’any. 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 ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.. 

Eslora (m) 
Amarradors 

públics 

Tarifa diària (€) Ingresssos 
anuals Temp. Baixa Temp. Alta 

6<E<8 44 11,26 41,09 256.688,70 

8<E<10 34 15,85 50,90 250.419,01 

10<E<12 33 22,63 64,77 315.205,01 

12<E<15 33 33,85 87,77 434.794,97 

15<E<20 11 45,16 111,65 186.048,10 

E>20 5 56,45 135,00 102.926,03 

Total 160     1.546.081,81 

 

- Locals comercials. Aquest ingrés engloba els lloguers dels locals comercials de 

la superfície terrestre del port destinades a activitats comercials. Es considera 

un preu anual de 150 €/m2any. Els ingressos anuals es mostren a la ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.. 

Concepte Superfície (m2) Tarifa anual (€) Ingrés anual (€) 

Locals comercials 250 150 37.500 

 

- Local social. Els ingressos anuals produïts pel lloguer del local social es mostren 

a la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Concepte Superfície (m2) Tarifa anual (€) Ingrés anual (€) 

Local social 320 90 28.800 

 

- Club Nàutic. El Club Nàutic ocupa una extensió total de 3000 m2. Es paga 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 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Concepte Superfície (m2) Tarifa anual (€) Ingrés anual (€) 

Taula 5. Ingressos anuals de l’explotació dels amarraments públics. 

 

Taula 6. Ingressos anuals del lloguer dels locals comercials. 

 

Taula 7. Ingressos anuals dels lloguer del locals social. 
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Club nàutic 3000 100 300.000 

 

- Aparcament. Es considera una tarifa d’aparcament de 1,8 €/h per a vehicles i 1 

€/h per a motos. En ambdós casos es cobrarà un màxim de 12 h al dia. Hi ha un 

total de 526 places per a vehicles (10 de les quals per a minusvàlids) i 42 per a 

motos. Es preveu una ocupació del 70% en temporada alta i del 30% en 

temporada baixa. Els ingressos totals es mostren a la ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.. 

Concepte Places Tarifa hora (€) Ingrés anual (€) 

Vehicles 526 1,5 1.498.784,40 

Motos 42 0,9 71.804,88 

Total 1.570.589,28 

 

- 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 ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.. 

Concepte Tarifa (€) Ocupació anual (%) Ingrés anual (€) 

Rampa d'avarada 150 45 29.835,00 

 

- Utilització de grua i pòrtic (travel-lift). La tarifa d’utilització d’aquests serveis és 

de 50€/h per la grua (per embarcacions de menys de 12 m d’eslora) i 80€/h pel 

travel-lift (per eslores superiors). Es considera que les embarcacions 

corresponents als amarraments privats utilitzaran aquests serveis un mínim de 

2 vegades l’any. D’altra banda, es preveu pels amarraments d’ús públic el 50% 

d’utilització de grua prevista per les embarcacions privades. Els ingressos totals 

anuals es mostren a la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Concepte Tarifa  Ingrés privat (€) Ingrés públic (€) Ingrés anual (€) 

Grua 80 30.240,00 3.920,00 34.160,00 

Pòrtic 50 43.600,00 5.550,00 49.150,00 

Total 83.310,00 

 

- Zones d’avarada i marina seca. Aquest espai preveu un lloguer anual de 80 

€/m2any per a la zona d’avarada i de 150 €/m2 per a la marina seca. Els 

ingressos anuals es mostren a la Taula 12. 

Concepte Superfície (m2) Tarifa anual (€) Ingrés anual (€) 

Zona d'avarada 3200 80 256.000,00 

Marina seca 4900 150 735.000,00 

Taula 8. Ingressos anuals del lloguer del Club Nàutic. 

 

Taula 9. Ingressos anuals en concepte d’aparcaments. 

Taula 10. Ingressos anuals en concepte d’ocupació de rampa d’avarada. 

 

Taula 11. Ingressos en concepte d’ús de grua i pòrtic. 
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Total 991.000,00 

 

- Taller. El lloguer de la superfície destinada a reparacions, revisions i 

manteniment d’embarcacions és de 150 €/m2any. Els ingressos anuals es 

mostren a la Taula 13. 

Concepte Superfície (m2) Tarifa anual (€) Ingrés anual (€) 

Taller 3600 150 540.000,00 

 

- 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 un 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 14. 

Concepte Consum (l/dia) Benefici (€/l) Ingrés anual (€) 

Combustible 25 0,05 102.483,94 

 

- Escola de vela. Aquesta superfície es valora amb 120 €/m2any. La previsió dels 

ingressos es mostra a la Taula 15. 

Concepte Superfície (m2) Tarifa anual (€) Ingrés anual (€) 

Escola de Vela 3800 120 456.000,00 

 

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 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 16, en què 

s’inclou un augment anual dels preus del 3%, que comptabilitza des del primer any de 

concessió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 12. Ingressos anuals de lloguer de les zones d’avarada i Marina Seca. 

 

Taula 13. Ingressos anuals del lloguer del taller. 

 

Taula 14. Ingressos anuals del servei de combustible. 

 

Taula 15. Ingressos anuals del lloguer de l’escola de vela. 
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Concepte 
Any explotació 

- 1 2 3 4 5 6 7 

A. privats (cessió) 2.036.900,00 6.294.021,00 6.482.841,63 4.451.551,25 2.292.548,90 0,00 0,00 0,00 

A. privats (anual) 0,00 880.897,20 1.587.817,20 2.102.723,64 2.406.450,39 2.478.643,90 2.553.003,22 2.629.593,31 

A. públics 0,00 618.433,75 1.148.166,74 1.520.500,81 1.740.128,70 1.792.332,56 1.846.102,54 1.901.485,61 

Local comercial 0,00 15.001,03 27.848,63 36.879,54 42.206,58 43.472,78 44.776,96 46.120,27 

Local social 0,00 11.865,60 21.387,74 28.323,48 32.414,65 33.387,09 34.388,71 35.420,37 

Club Nàutic 0,00 123.600,00 222.789,00 295.036,29 337.652,64 347.782,22 358.215,69 368.962,16 

Aparcament 0,00 647.082,78 1.166.366,72 1.544.602,78 1.767.712,07 1.820.743,43 1.875.365,74 1.931.626,71 

Rampa d'avarada 0,00 12.292,02 22.156,37 29.341,36 33.579,56 34.586,94 35.624,55 36.693,29 

Grua i pòrtic 0,00 34.323,72 61.868,51 81.931,58 93.766,14 96.579,12 99.476,50 102.460,79 

Zona d'avarada 0,00 105.472,00 190.113,28 251.764,30 288.130,26 296.774,16 305.677,39 314.847,71 

Marina Seca 0,00 302.820,00 545.833,05 722.838,91 827.248,98 852.066,44 877.628,44 903.957,29 

Taller 0,00 222.480,00 401.020,20 531.065,32 607.774,76 626.008,00 644.788,24 664.131,89 

Combustible 0,00 42.223,38 76.107,65 100.788,27 115.346,57 118.806,97 122.371,18 126.042,32 

Escola de Vela 0,00 187.872,00 338.639,28 448.455,16 513.232,02 528.628,98 544.487,85 560.822,48 

Total 2.036.900,00 9.498.384,49 12.292.955,98 12.145.802,69 11.098.192,20 9.069.812,61 9.341.906,99 9.622.164,20 

 

4. DESPESES 

Les despeses comprenen la inversió inicial i les despeses d’explotació. 

La inversió a realitzar compren la totalitat de la remodelació del Port nàutic de 

S’Arenal, que inclou tan 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 

dura a terme la inversió. Així doncs, la despesa d’inversió es transforma amb 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 ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia. mostra les quotes anuals a pagar durant els 

primers 20 anys de concessió. 

Any Deute Capital Interès Quota crèdit 

1 16.483.189,30 1.648.318,93 576.911,63 2.225.230,56 

2 14.834.870,37 1.648.318,93 519.220,46 2.167.539,39 

3 13.186.551,44 1.648.318,93 461.529,30 2.109.848,23 

4 11.538.232,51 1.648.318,93 403.838,14 2.052.157,07 

5 9.889.913,58 1.648.318,93 346.146,98 1.994.465,91 

6 8.241.594,65 1.648.318,93 288.455,81 1.936.774,74 

7 6.593.275,72 1.648.318,93 230.764,65 1.879.083,58 

Taula 16. Ingressos totals anuals per cessió i explotació. 
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8 4.944.956,79 1.648.318,93 173.073,49 1.821.392,42 

9 3.296.637,86 1.648.318,93 115.382,33 1.763.701,26 

10 1.648.318,93 1.648.318,93 57.691,16 1.706.010,09 

 

D’altra banda, existeixen una sèrie de costos i despeses que es generen fruit de 

l’activitat del Port Nàutic, 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, en aquest cas al Govern de les Illes Balears. El cànon 

anual és el 6% de la valoració mitjana dels terrenys on es situa el port. Com que 

S’Arenal és un lloc amb un alt atractiu turístic es valora el terreny amb 90 €/m2. 

Això suposa el cànon anual que es mostra a la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. 18, des del primer any de concessió. 

Concepte Superfície (m2) Canon (€) Despesa anual (€) 

Canon anual 75000 5,4 405.000,00 

 

- Personal. Es considera un salari mig anual de 40.000 €/any. A la Taula 19 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 20. 

Tipus personal Temporada baixa Temporada alta 

Gerent 1 1 

Administratius 5 10 

Guàrdies 10 15 

Personal de neteja i 
manteniment 15 25 

Total 31 51 

 

Concepte 
Número Salari anual 

(€) 
Despesa 
anual (€) Temp. Baixa Temp.alta 

Personal 31 51 40.000 1.507.397 

 

- 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 

Taula 12. Periodificació dels costos de finançament. 

 

Taula 18. Despeses en concepte de cànon anual. 

 

Taula 19. Personal necessari pel funcionament del port. 

 

Taula 20. Despeses en concepte de personal. 
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amarradors, tant els públics com privats, el pagament del 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 21 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%, 40%, 70%, 

90%, 100%. 

Tipus amarrador Ratio Despesa 

Privat 0,65 1.389.765 

Públic 0,3 463.824,54 

Total 1.853.590 

 

- Assegurances. S’assegura 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. 

5. ANÀLISI ECONÒMIC-FINANCER 

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

Q
AVAN

1 )1(
 

Taula 21. Despesa de consum d’aigua i electricitat. 
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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%). En general, aquest indicador porta a la mateixa conclusió 

que el VAN, ja que si el VAN és positiu implica que la TIR és superior a la taxa, i 

viceversa. 

- 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 22. 

Any Ingressos cessió Ingressos explotació Despeses financiació Despeses explotació Beneficis Beneficis acumulats 

1 0 0 -2.225.230,56 -405.000,00 -2.630.230,56 -2.630.230,56 

2 2.036.900,00 0 -2.167.539,39 -608.069,72 -738.709,12 -3.368.939,67 

3 6.294.021,00 3.053.896,86 -2.109.848,23 -3.274.404,06 3.963.665,57 594.725,90 

4 6.482.841,63 5.538.088,98 -2.052.157,07 -3.777.729,65 6.191.043,90 6.785.769,79 

5 4.451.551,25 7.334.012,12 -1.994.465,91 -4.308.307,81 5.482.789,66 12.268.559,46 

6 2.292.548,90 8.393.369,43 -1.936.774,74 -4.652.438,88 4.096.704,71 16.365.264,16 

7 0 8.645.170,51 -1.879.083,58 -4.792.012,04 1.974.074,89 18.339.339,06 

8 0 8.904.525,63 -1.821.392,42 -4.935.772,40 2.147.360,81 20.486.699,87 

9 0 9.171.661,40 -1.763.701,26 -5.083.845,58 2.324.114,57 22.810.814,43 

10 0 9.446.811,24 -1.706.010,09 -5.236.360,94 2.504.440,21 25.315.254,64 

11 0 9.730.215,58 0 -5.393.451,77 4.336.763,81 29.652.018,45 

12 0 10.022.122,05 0 -5.555.255,32 4.466.866,72 34.118.885,17 

13 0 10.322.785,71 0 -5.721.912,98 4.600.872,72 38.719.757,89 

14 0 10.632.469,28 0 -5.893.570,37 4.738.898,90 43.458.656,80 

15 0 10.951.443,36 0 -6.070.377,48 4.881.065,87 48.339.722,67 

16 0 11.279.986,66 0 -6.252.488,81 5.027.497,85 53.367.220,52 

17 0 11.618.386,26 0 -6.440.063,47 5.178.322,78 58.545.543,30 

18 0 11.966.937,84 0 -6.633.265,38 5.333.672,47 63.879.215,77 

19 0 12.325.945,98 0 -6.832.263,34 5.493.682,64 69.372.898,41 
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20 0 12.695.724,36 0 -7.037.231,24 5.658.493,12 75.031.391,53 

21 0 13.076.596,09 0 -7.248.348,18 5.828.247,91 80.859.639,44 

22 0 13.468.893,97 0 -7.465.798,62 6.003.095,35 86.862.734,79 

23 0 13.872.960,79 0 -7.689.772,58 6.183.188,21 93.045.923,01 

24 0 14.289.149,62 0 -7.920.465,76 6.368.683,86 99.414.606,86 

25 0 14.717.824,10 0 -8.158.079,73 6.559.744,37 105.974.351,24 

26 0 15.159.358,83 0 -8.402.822,12 6.756.536,71 112.730.887,94 

27 0 15.614.139,59 0 -8.654.906,79 6.959.232,81 119.690.120,75 

28 0 16.082.563,78 0 -8.914.553,99 7.168.009,79 126.858.130,54 

29 0 16.565.040,69 0 -9.181.990,61 7.383.050,08 134.241.180,62 

30 0 17.061.991,91 0 -9.457.450,33 7.604.541,59 141.845.722,21 

 

Els valors dels indicadors presentats al capítol anterior són: 

- VAN = 10.553.427,69 € 

- TIR = 13,95 % 

- PRI = 3 anys 

A partir d’aquests resultats s’arriba a la conclusió que el projecte és viable des del punt 

de vista ecòmic-financer. 

 

 

Taula 22. Cash-flow 

 



ANNEX 16. PLA D’OBRA 
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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 de S’Arenal. 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. 

- Segona fase: 

o Demolició del contradic, inclosa l’escullera. 

o Demolició de part del dic principal, inclosa escullera. 

- Tercera fase 

o Dragatge general. 

o Execució del dic principal. 

- Quarta fase 

o Execució del dic contradic. 

o Execució del 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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