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8. Glossari 
 

(1) Port de Quarta generació: Un Port de Quarta generació és aquell port que 
es troba en xarxa amb altres port i que es caracteritza per: 
- Desenvolupar estratègies d’internacionalització i diversificació de les 

activitats. 
- Tenir una organització de les prestacions logístiques per els carregadors. 
- Disposar de xarxes EDI integrades entre els espais portuaris. 
- Recerca d’espais portuaris distribuïts per l’estranger. 
- Cooperació entre comunitats portuàries. 

 
(2) APT(Autoritat Portuària del Port de Tarragona): L’Autoritat Portuària 

del Port de Tarragona és un organisme oficial que té per objectiu 
promocionar el lliure accés i la competència lleial, així com la participació 
del sector privat en el desenvolupament de la infraestructura i equipaments 
portuari, per aconseguir una modernització permanent. 

 
(3) Batimetria: mapa batimètric. Mapa que representa el fons submarí 

mitjançant corbes de nivell, anomenades isòbates, que corresponen a cotes 
expressades en valors negatius comptats a partir de la superfície del mar. 

 
(4) ROM 0.4-90: El Programa ROM es va iniciar el 1987, amb l’objectiu de 

redactar un conjunt de Recomanacions o Normes Tècniques, que reunissin la 
tecnologia més avançada en el camp de l’enginyeria marítima i portuària, i 
que constituïssin un instrument tècnic per projectistes, constructors i 
administracions portuàries. Aquest conjunt de normes reben el nom de 
“Recomendaciones de Obras Marítimas” i s’agrupen en diferents capítols 
segons l’àmbit en què en focalitzi l’estudi. En aquesta cas, la ROM 04.90 
s’ocupa de les accions climàtiques sobre els ports. 

 
(5) Punt WANA: Punts on es prediu l’onatge, mitjançant un model (WAM) de 

generació d’onatge. S’utilitzen com a complement de la informació facilitada 
per punts de recollida de dades reals d’onatge (com és el cas de les boies). 

 
(6) Xarxa XIOM: Xarxa de mesura d’onatge distribuïda al llarg de la Costa 

Catalana, creada pel Departament de Política Territorial i Obres Públics de la 
Generalitat de Catalunya, Ports de la Generalitat  i el Servei Meteorològic de 
Catalunya, amb l’objectiu d’obtenir mesures per a un millor seguiment de 
l’evolució de les platges del litoral català. 

 
(7) Projecte HIPOCAS (Hindcast of dynamic proceses of the ocean and 

coastal areas of Europe, NºEVK2-1999-00248) : és un projecte finançat 
pel Programa Mediambiental de la UE, establert per la producció de dades 
mediambientals (atmosfèrics i oceanogràfics) de període llarg útils per 
posteriors avaluacions climàtiques. Un exemple de contribució a aquest 
projecte, és la de l’Ente Público Puertos del Estado. La seva contribució va 
consistir  en la configuració, desenvolupament i execució de hindcast 
atmosfèrics i oceanogràfics per a la Conca Mediterrània. A partir dels 
resultats d’aquests hindcast s’han creat bases de dades homogènees tant 
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espacialment com temporal, de període llarg (1958-2001) i l’alta resolució de 
paràmetres atmosfèrics tals com el vent a 10 metres, pressió superficial i 
temperatura de l’aire a 2 m, junt amb paràmetres oceanogràfics tals com 
altura significant i període de pic d’onada i residu del nivell de mar entre 
altres. 

 
(8) Model HAMSON: (Hamburg Shelf Ocean Model) Model desenvolupat als 

anys 80 per la Universitat d’Hamburg dissenyat amb la intenció de permetre 
simulacions tant de la dinàmica costanera com dels oceans. 

 
(9) CEDEX: (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas). 

Organisme autònom que proporciona assistència tècnica d’alt nivell, 
investigació aplicada i desenvolupament tecnològic en els àmbits de 
l’enginyeria civil. 

 
(10) ACA (Agència Catalana de l’Aigua): Empresa pública catalana adscrita al 

Departament de Mediambient de la Generalitat de Catalunya que té com 
objectiu la gestió integral del cicle de l’aigua. 

 
(11) LIM (Laboratorio de Ingenieria Marítima):  Centre d’investigació adscrit 

al Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la UPC a 
Barcelona, amb l’únic objectiu de generar i transferir tecnologia en el camp 
de l’Enginyeria Marítima i les Ciències del Mar. 

 
(12) APB (Autoritat Portuària del Port de Barcelona): L’Autoritat Portuària 

del Port de Barcelona és l’organisme propi del Port de Barcelona, amb els 
mateixos objectius i funcions que l’Autoritat Portuària del Port de Tarragona, 
o qualsevol altra Autoritat Portuària. 

 
(13) Efecte Doppler: L’efecte Doppler consisteix en la variació de la longitud 

d’ona, emesa o rebuda per un objecte en moviment. Si l’ objecte s’allunya, la 
seva llum es desplaça a longitud d’ones més llargues, desplaçant-se cap el 
vermell. Si l’objecte s’apropa, la seva llum presenta una longitud d’ona més 
curta, desplaçant-se cap el blau. Aquesta desviació cap el vermell o el blau és 
molt lleu, inclús a velocitat elevades com les velocitats relatives entre 
estrelles o entre galàxies i l’ull humà no pot captar-lo, només mesurar-ho 
indirectament utilitzant instruments de precisió. 

 

Glossari  de sigles 
 
 Hm   : Altura d’ona mitjana 
 Hs   : Altura d’ona significant 

Hs,reduïda  : Altura d’ona significant reduïda 
 Q   : Cabal 
 Qi,m   : Cabal Instantani Mig 

Qm,d   : Cabal Mig Diari 
 T   : Període 
 Tp,m   : Període de Pic Mig 
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Sigles 
 
 PSU   : Practical Salinity Units (unitat de mesura de la salinitat) 
 NTU   : Unitats Nefelomètriques de Terbolesa (unitat de mesura  
    de la terbolesa).També es reconeixen les sigles FTU, que  
    designen la mateixa unitat. 
 DBO   : Demanda Biològica d’Oxigen, consum d’oxigen per part  
    dels microorganismes aquàtics. 
 




