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1. Introducció 
 
La qualitat de les aigües d’un port es degrada contínuament i de forma creixent. Les 
causes d’aquesta degradació es poden resumir bàsicament en quatre : 
 

a. La pròpia naturalesa del recinte portuari. Un port és un lloc 
d’aigües abrigades, per tal de fer possible l’estada de vaixells 
en unes condicions de comoditat adequades. 

 
b. L’augment de trànsit de vaixells. Podem posar com exemple, 

el primer semestre de l’any 2003, durant el qual, 50 ports 
d’interès general de l’Estat van incrementar el seu trànsit 
portuari en més d’un 3,45%, respecte el mateix període de 
l’any anterior. 

 
c. La contaminació generada durant les operacions portuàries 

de manteniment i ampliació. Un exemple representatiu és el 
dragat: operació típica de manteniment de ports, que, en 
moure el fons del port, pot alliberar substàncies tòxiques que 
hi estaven immobilitzades.   

 
d. El creixement urbà ha suposat un increment de les 

escorrenties superficials que arriben als ports, incrementant 
el contingut de substàncies tòxiques a les aigües del mateix 
port. 

 
Si al fet que la configuració dels ports és semi-tancada, afegim el fet que a les costes 
mediterrànies hi domina un règim micromareal i que la circulació d’aigua a les dàrsenes 
és, a priori, més reduïda que al mar obert, podem pensar que els períodes de residència 
de les aigües, i, en conseqüència, dels contaminats vessats, són llargs. Aleshores 
podríem concloure que la renovació de les aigües no és tan bona com desitjaríem. 
 
Aquesta situació es repeteix a la gran majoria dels ports del món, i resulta evident que la 
preservació de la qualitat de les seves aigües és una assignatura pendent de gran part de 
les autoritats portuàries. 
 
Per poder preservar la qualitat de les aigües d’un port, resulta necessària una 
caracterització de les condicions hidrodinàmiques, meteorològiques i ambientals del 
mateix. Un cop tenim la caracterització, la podem monitoritzar i podem predir la 
dispersió dels contaminants dintre dels ports  davant dels possibles escenaris de 
contaminació mediambientals. 
 
Situant-nos en un entorn més proper, localitzarem el nostre estudi en el Port de 
Tarragona. En aquesta tesina, a partir de les dades obtingudes en dues campanyes de 
mesures realitzades en aquest port, una a l’hivern i una altra a l’estiu, se’n faran una 
sèrie d’anàlisis detallades per tal d’avaluar quina és l’evolució dels contaminants, 
d’acord amb la variació de les condicions físiques del port, segons l’època de l’any. 
 
 




