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2. Situació actual del Port 
 
El Port de Tarragona (Figura 2.1) és un dels cinc ports més importants del sistema 
portuari de l’Estat, el primer en productes agroalimentaris i en productes moguts per 
ferrocarril, i el segon en productes líquids. Aquesta situació li ha conferit una especial 
preeminència en el context peninsular i Mediterrani, essent considerat un port de quarta 
generació(1)∗. 
 

 
Fig.2.1. Imatge aèria del Port de Tarragona. 

 
L’APT(2) (Autoritat Portuària de Tarragona) ha detectat al llarg dels darrers anys un 
augment de la degradació de la qualitat de les aigües del Port, sobretot en episodis de 
caràcter puntual i aïllat. És a dir, no s’ha detectat una degradació progressiva de la 
qualitat de les aigües, si no que en determinades ocasions s’ha vist augmentada la 
concentració d’agents contaminants en alguns punts del recinte portuari. La primera 
conclusió a què s’ha arribat és que resulta necessari un estudi exhaustiu de la qualitat de 
les aigües, per intentar argumentar aquest fet i proposar futures actuacions. 
 
Actualment, diversos equips d’investigació (amb articles publicats a les Jornadas 
Españolas de Puertos y Costas) estan duent a terme diferents estudis per analitzar com 
es comporten els corrents dintre d’un port, segons la seva configuració (una o dues 
bocanes, orientació de les bocanes, etc...). Alguns d’aquests estudis es troben en els 
primers estadis i s’estan començant a obtenir uns resultats, que s’han de valorar i 
treure’n conclusions. 
 

                                                 
∗ Les paraules marcades amb superíndex es troben definides al Glossari del Capitol 8. 
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En resposta a la necessitat plantejada per l’APT de fer un estudi per caracteritzar el Port 
de Tarragona, i afegint-hi l’interès actual en l’estudi dels corrents dintre dels ports, es 
proposa caracteritzar el comportament hidrodinàmic, meteorològic i de qualitat d’aigües 
del Port de Tarragona. 
 
A l’actualitat, el Port de Tarragona disposa d’un conjunt d’aparells de recollida de dades 
constituït per: 
 

• Una estació meteorològica, situada a l’Edifici de Control del Port. 
• Un correntímetre tipus ADP, situat sota del pont mòbil. 
• Un mareògraf, situat a la dàrsena interior del Port. 

 
A la Fig.2.2. podem veure la situació de l’actual xarxa d’aparells de control del Port de 
Tarragona. 
 

 
Fig.2.2. Actual xarxa permanent de recollida de dades del Port de Tarragona. 

 
Aquesta xarxa, a priori, resulta una mica escassa. S’ha de tenir present que, en estudis 
puntuals, com aquesta tesina, l’APT recull altres dades: fa anàlisis de qualitat d’aigües 
de manera puntual però no disposa d’un aparell per fer aquest tipus d’anàlisi, pren dades 
de corrents en altres punts, etc. 
 
Aquests estudis puntuals, deixen palès l’interès de l’APT en tenir caracteritzat el Port 
d’una manera exhaustiva.  
 
A continuació, en el desenvolupament d’aquesta tesina, farem la caracterització de les 
aigües del Port de Tarragona durant un any típic, mitjançant una sèrie de campanyes de 
recollida de dades, i veurem si seria convenient ampliar l’actual xarxa de 
monitorització, un cop analitzats els resultats obtinguts. 
 




