
CARACTERITZACIÓ HIDRODINÀMICA, METEOROLÒGICA I DE QUALITAT D’AIGÜES DEL PORT DE TARRAGONA 

                                                               RESUM DE LA INFORMACIÓ HISTÒRICA                                      -7- 

4. Resum de la informació històrica 
 
Durant el mes de Novembre de 2003 es va dur a terme una “Caracterització 
meteorològica, hidrodinàmica i de la qualitat de les aigües i els sediments en el Port de 
Tarragona”. Els resultats obtinguts durant aquest estudi ens serviran com a referència 
per al treball que volem dur a terme en aquesta tesina. 
 
Aquesta caracterització es basa en l’anàlisi, de manera individualitzada dels diferents 
conjunts de dades que es van enregistrar: 
 
  - Batimetries(3) del Port de Tarragona 
  - Meteorologia  
  - Clima d’onatge 
  - Nivells del mar 
  - Cabals del riu Francolí 
  - Corrents a l’interior del Port 
  - Qualitat de les aigües 
  - Qualitat dels sediments 
 
En els següents paràgrafs es presenta un resum dels resultats obtinguts en aquest estudi. 

4.1. Batimetria del Port de Tarragona 
 
Conèixer la batimetria d’un port és un requisit imprescindible per poder dur a terme 
simulacions numèriques de la hidrodinàmica prevista en aquella zona. En el cas del Port 
de Tarragona, la idea era generar dos tipus de simulacions: 
 

- Una simulació de la hidrodinàmica a l’interior del recinte del 
Port. 

- Una simulació de la hidrodinàmica a gran escala sobre la 
plataforma. 

 
En conseqüència, donat que les dues simulacions es fan a diferent escala, es requereixen 
dos tipus de batimetries: 
 

 
- Una batimetria obtinguda a partir de la digitalització de cartes 

nàutiques que es va utilitzar per la simulació de la dinàmica 
exterior, és a dir, de la plataforma continental; amb què es 
pretenien simular diferents escenaris típics del Mediterrani 
(veure Fig. 4.1.1). 

 
- Una batimetria de l’interior del Port de Tarragona, de major 

resolució, obtinguda d’una campanya de mesures del 1994, de 
la que no es disposen de dades, i amb la que es pretenien 
simular la hidrodinàmica interior del Port (veure Fig.4.1.1). 
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Fig.4.1.1. A l’esquerra, batimetria general de la zona d’estudi. A la dreta, batimetria detallada de l’interior del Port 
de Tarragona 

 

4.2. Meteorologia 
 
Sovint s’utilitzen com a dades de partida aquelles proporcionades per la ROM 0.4-90(4) 
(Recomendaciones para Obras Marítimas). La ROM caracteritzen la meteorologia de tot 
el litoral català de manera homogènia, i donen les mateixes característiques mitjanes del 
vent per a tots els punts de l’àrea catalana. 
 
Resulta evident que, amb les dades que proporcionen les ROM, no podem definir 
adequadament les característiques extremals del vent tipus a l’àrea d’estudi. Per un 
estudi de les característiques del que volem realitzar, és necessari considerar àrees 
climàtiques més reduïdes, i és convenient que s’incloguin dades enregistrades en 
estacions properes. 
 
Si es vol definir correctament la meteorologia d’una àrea s’han de realitzar dos tipus de 
caracteritzacions: 
 

a. Caracterització de les condicions mitjanes: és la caracterització 
que es realitza en condicions de mar oberta, amb dades 
procedents d’observacions fetes a vaixells en ruta, i dades 
enregistrades per estacions meteorològiques. 
Les dades aconseguides pels vaixells, són més disperses 
geogràficament que les procedents d’estacions meteorològiques 
costaneres, i són, alhora, més homogènies respecte a factors 
que puguin modificar la velocitat i la direcció del vent. 
 

b. Caracterització extremal: és la caracterització que es realitza 
extrapolant sobre el mar les dades adquirides a les estacions 
costaneres durant condicions de temporals. 
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Les estacions de mesura utilitzades al Port de Tarragona varen ser: 
 

i. Estació situada a l’edifici de Control del Port: les dades 
obtingudes en aquesta estació pretenen caracteritzar les 
condicions a l’interior del Port. Es disposen de dades durant 
els períodes: Octubre-Novembre de 1998 i Gener-Juliol de 
1999. 

 
ii. Estació situada a la bocana del Port: les dades obtingudes en 

aquesta estació varen servir per caracteritzar les condicions 
exteriors del Port. Es disposen de dades d’entre 2002 fins al 
Març del 2003. 

 
Les variables que es mesuren en cadascuna de les estacions són: 

- Velocitat del vent 
- Direcció del vent 
- Pressió atmosfèrica 
- Humitat relativa 
- Pluviositat 
- Temperatura 
- Irradiació solar 

Aquestes variables s’han mesurat durant uns períodes de temps molt curts. En 
conseqüència, els resultats obtinguts són només indicatius. 
 
A la Taula 4.2.1 comparem els valors que donen la ROM amb els valors obtinguts a 
l’estació de la bocana del Port de Tarragona. Val a dir, que no valorem les dades de 
l’interior del Port, perquè el període de dades enregistrades és massa curt, inferior a un 
any, com per ésser representatiu. 
 

ROM Estació de la bocana del Port 
- Vents dominants del NW, en un 10% del          
casos, amb velocitat de fins a 28,4 m/s. 
- Vents del SW, en un 8,8% dels casos, amb 
velocitats compreses entre 0 i 7,9 m/s. 
- Vents del N, en un 8,3% dels casos, amb  
velocitats de fins a 32,6 m/s. 
- Calmes, en un 9,3% dels casos. 

- Domini absolut dels vents del nord amb un  18% 
de les observacions. 
- Vents del WNW, en un 8,4% dels casos. 
- Vents del NW, en un 8,1% dels casos. 
- Vents del SW, en un 7,5% dels casos. 

Taula 4.2.1.  Comparació de les característiques meteorològiques donada per la ROM i les mesurades a  l’estació. 
 

Si comparem aquestes dades, veiem que les dues caracteritzacions no s’ajusten. En 
conseqüència, no podem acceptar els valors de la ROM com a vàlids pel nostre treball. 
 

Estació Interior Estació de la Bocana 
- Absència de calmes. 
- Predomini de les velocitat compreses entre 0,5 i 2 
m/s. 
- Poden observar-se vents superiors a 17 m/s. 

- Es poden observar calmes 
- Es poden observar velocitats dels vents superiors 
a 17 m/s. 

Taula 4.2.2. Comparació de les dades obtingudes en ambdues estacions, per tal d’establir el grau de protecció del 
Port. 
 
En cas de voler analitzar quin és el grau de protecció que ofereix el Port, es poden 
comparar les dades de vents obtingudes en ambdues estacions. Podem comparar 
aquestes dades en la Taula 4.2.2. 
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Fig.4.2.1.Rosa de vents estació bocana, any 2002-06/03/2003. 

 
Per poder extreure conclusions de la comparació d’ambdues sèries de dades, s’hauria de 
trobar una correlació entre les velocitats mitjanes diàries de les estacions de la bocana i 
de l’interior (Figures 4.2.1 i 4.2.2). Donat que no hi ha període comú de mesures, és 
impossible fer aquesta correlació, i en conseqüència, establir-ne una relació. 
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Fig.4.2.2. Velocitats del vent mesurades a l‘ interior i a la  bocana del Port  de Tarragona 
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No obstant, s’ha de considerar que hi poden haver condicions locals que modifiquen les 
condicions de vents, en una i altra estació. Aquestes condicions poden ser: el propi Port, 
l’orografia local i la presència de la ciutat, entre d’altres. 
 
El darrer estudi que es pot fer amb les dades meteorològiques és la valoració de la 
persistència de les velocitats del vents, els resultats del qual es mostren a la Figura 4.2.3.  
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Fig.4.2.3.Persistència del vent a l’interior i a la bocana del Port de Tarragona. 

 
En quant a aquesta consideració: 
 

- En cap de les estacions s’observa persistència de calmes. 
- La persistència dels vents dèbils (0,5-2 m/s) pot arribar fins a 

les 36 h. 
- La persistència dels vents de 3 a 5 m/s pot arribar fins a les 20 

h. 
- La persistència dels vents de 8 a 11 m/s pot arribar fins a les 20 

h, a l’estació de l’interior del port. 
- La persistència dels vents de 11 a 17 m/s pot arribar a les 12 h. 
- La distribució de les freqüències en ambdues estacions és molt 

semblant. 
 
L’última conclusió que podem extreure de les dades de vent obtingudes, i donada la 
presència de velocitats superiors a 17 m/s, és que existeix la possibilitat: 
 

- De renovació de les aigües superficials del Port. 
- De complicació de les operacions de càrrega i descàrrega, entre 

d’altres, en el Port, sobretot en el cas de productes molt volàtils. 
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4.3. Clima d’onatge 
 
L’onatge pot influir en la qualitat de les aigües dels ports mitjançant essencialment dos 
processos:  

- Actua com a mesclador dels contaminants. 
- Mou els sediments dipositats en el fons i els pot posar en 

suspensió. D’aquesta manera, pot provocar un transport de 
massa que s’ha de tenir present quan augmentem la resolució 
del model de predicció. 

 
Per analitzar l’onatge exterior al Port de Tarragona, es van disposar de quatre fonts de 
dades, la posició de les quals es presenta a la Figura 4.3.1: 
 

 
                              Fig.4.3.1.Posició de les boies i punts WANA a l’entorn del Port de Tarragona 
 
 

- Boia del Cap de Tortosa, de la que es disposen dades entre 1991 
i 2002. 

 
- Boia al Port de Tarragona, de la que es disposen dades entre 

1993 i 2001. 
 

- Punt WANA2058048(5), del que es disposen dades entre el 14 
de gener del 1996 fins al 21 de març del 2003. 

 
- Punt WANA2060049, del que es disposen dades entre el 14 de 

gener del 1996 fins al 21 de març del 2003. 
 
A continuació analitzarem cadascuna de les fonts de dades i les conclusions a les què es 
va arribar: 
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Boia del Cap de Tortosa 
 
Les característiques de l’onatge enregistrat a la boia del Cap de Tortosa varen ser: 
 

- T< 4s amb Tp,m=5,3 s 
- Hs,reduïda= 80 cm. 
- Onatge prové, bàsicament, de l’Est, el Sud i el Nord-Oest, sense 

variar durant les tempestes. 
- Les tempestes més energètiques són les que provenen de la 

direcció de l’Est, amb Hm=2m i T=5,6 s. 
- En canvi, les tempestes del NW són les menys energètiques, i 

són, fonamentalment generades pel vent local. 
- La duració de les tempestes de l’Est és d’aproximadament 2 

dies, mentre que les del Nord-Oest i el Sud duren al voltant de 
17h. 

 
 Es va fer un anàlisi mensual de les dades obtingudes per aquesta boia, i es va 
comprovar que existeixen tendències estacionals. Hi ha un període de calmes, que 
comprèn els mesos de Maig, Juny, Juliol i Agost. En aquest període tot l’onatge prové 
del segon quadrant, amb una Hs<1m. 
 
En canvi, durant la resta de l’any, podem dividir l’onatge segons la seva procedència: 
 

- Onatge procedent del Nord-Oest: Predomina durant els mesos 
de Novembre a Febrer i a l’Abril. Les altures d’ona estan 
compreses entre els 0,5m i els 2m. 

 
- Onatge procedent de l’Est: Predomina durant els mesos de 

Setembre a Novembre, i al Febrer i al Març. Les altures d’ona 
estan al voltant dels 3m o 4m. 

 
- Onatge procedent del Sud: Hi està present durant tot l’any, 

excepte de Novembre a Febrer. Les altures d’ona són inferiors 
als 2m. 

Punt WANA2058048 
 
De nou, si agrupem les dades obtingudes per mesos, podem analitzar les tendències 
estacionals.  En aquest cas, s’hi va observar el predomini de l’onatge del segon 
quadrant, durant tot l’any. 
 
Es poden distingir diferents períodes: 
 

- Un període estiuenc de calmes al Juny, Juliol i l’Agost, amb 
altures d’ona inferiors a 1m. 

- Un període d’onatge intermedi, amb calmes alternes amb 
onatges d’intensitat. Inclou la primavera (de Març a Maig) i 
tardor (Setembre i Octubre). 

- Un període d’onatge energètic, durant els mesos de Novembre i 
Desembre. 
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- Un període de relativa calma, amb altures d’ona superiors a les 
de l’estiu. 

Punt WANA2060049 
 
Els resultats obtinguts en aquest punt van ser molt similars al cas anterior. 

Boia de Tarragona 
 
El  fet més rellevant que podem destacar en analitzar les dades obtingudes aquí és que 
les altures d’ona significants són inferiors a les enregistrades a la Boia del Cap de 
Tortosa; de fet, el 50% de les altures d’ona és inferior a 0,5m. 
 
L’explicació que s’hi pot donar a aquest fet és que la boia de Tarragona es troba en una 
posició tal que queda protegida del onatges que es donen a la zona (veure Fig.4.3.1). 
 
En general, en aquesta posició s’observen calmes durant l’estiu. El 96% de l’onatge té 
una altura d’ona significant inferior a 1m (Hs<1m). I és durant els mesos compresos 
entre  Setembre i Febrer, que s’observa l’onatge més energètic. 

Caracterització del clima Extremal 
 
De cara a caracteritzar el clima extremal del Port de Tarragona, disposem de les dades 
que van proporcionar: 
 
 - La boia escalar del Port de Tarragona. 
 - La boia direccional del Cap de Tortosa. 
 
Podem comparar les dades obtingudes en ambdues boies. 
 

 Boia del Cap de Tortosa Boia del Port de Tarragona 
Hs(T=50 anys) 8,53 m 4,11 m 

   Hs(T=100 anys) 10,05 m 4,35 m 
  Hs(T=200 anys) 11,86 m 4,64 m 

Taula 4.3.1. Altures d’ona obtingudes a les diferents boies, amb diferents períodes de retorn. 
 
Com podem veure en la Taula 4.3.1, les diferències són considerables. Aquestes són 
degudes essencialment a la menor altura de l’onatge que es dóna a la zona on es situa la 
Boia de Tarragona. 

4.4. Nivells de mar 
 
La informació prèvia de la que es disposava respecte els nivells de mar és, en gran part, 
el treball realitzat per Reynders,S (2001), on es feia una anàlisi de la marea astronòmica 
dels anys 1998, 1999 i 2000. 
 
En aquest estudi, es disposava de les dades següents: 
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           Fig.4.4.1.Localització dels mareògrafs de Sant  Carles, l’Ampolla i  el punt 
                                    HIPOCAS més proper al Port  de Tarragona. 

 
- Dades del mareògraf de la xarxa XIOM(6), instal·lat a Sant Carles de la 

Ràpita: es disposen de dades cada 10 minuts, des del 23 de Maig del 
1997. 

 
- Dades del mareògraf de la xarxa XIOM, instal·lat a l’Ampolla: es 

disposen de dades cada 10 minuts, des del 18 de Setembre del 1997. 
 
- Dades generades numèricament mitjançant el projecte HIPOCAS(7): 

aquest projecte pretén caracteritzar, entre d’altre, la marea meteorològica 
del litoral mediterrani espanyol. Consta d’una sèrie temporal de valors 
d’aquesta marea durant 44 anys, generats amb el model HAMSOM(8). 

 
 

En general, per caracteritzar els nivells de mar és necessari estudiar les 3 components 
principals: marea astronòmica, marea meteorològica i nivells mitjos històrics. 

Marea astronòmica 
 

La marea astronòmica es produeix per efecte de les atraccions 
gravitacionals, principalment, entre la Terra, la Lluna i el Sol; complicat 
pels efectes de les òrbites el·líptiques, la declinació dels astres, etc. 
Calculades cadascuna de les components d’aquests efectes, es pot predir el 
valor de la marea astronòmica. 
 
L’amplitud de la marea astronòmica en el Port de Tarragona és de l’ordre 
d’uns 20 cm; podem dir que és de règim micromareal. A més, la marea és 
de tipus mixta, predominantment semidiürna. 
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Marea meteorològica (residu) 
 

La marea meteorològica es produeix per efecte del règim de vents i la 
pressió atmosfèrica, els quals afecten el nivell mig del mar. També ve 
determinada per efecte d’altres oscil·lacions de llarg període. 
 
En aquest cas, els resultats obtinguts als mareògrafs no són molt diferents 
dels obtinguts pel projecte HIPOCAS. El rang de variacions d’aquesta 
marea és del mateix rang que el de la marea astronòmica. 

Nivells mitjos històrics 
 

Si analitzem els nivells mitjos històrics podem concloure que: 
 

- Els valors mínims mensuals es donen durant el 
mes de Febrer. 

- Els valors màxims mensuals es donen durant els 
mesos de Setembre i Novembre. 

- S’observen diferències de fins a 35 cm dins d’un 
mateix any. 

 
És necessari un registre de dades molt llarg per determinar la tendència 
real del nivell del mar, perquè si s’agafa un valor de referència massa alt, 
es podria pensar que la tendència és baixar el nivell del mar. 

 
Les pujades i baixades de marea poden produir corrents que omplin i buidin el Port de 
Tarragona. A més, dintre del propi Port també es poden produir corrents degudes al 
desnivell entre dos punts diferents. 

4.5. Cabals del riu Francolí 
 
Les fonts de les que es partien, abans d’aquest estudi són: 
 

- “Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes”, 
publicat per la Junta d’Aigües del Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de l’any 1994.  

 En aquesta publicació es fa un estudi extremal dels cabals màxims 
instantanis a l’estació de Montblanc, un resum dels quals es mostra a la 
Taula 4.5.1. 
 

   T(període de retorn, en anys)    Qi,m (en m3/s) 
5 192,02 

10 290,97 
25 418,04 

100 600,88 
1000 905,34 

          Taula 4.5.1. Cabals instantanis mitjans per diferents períodes de retorn. 
 
El problema d’aquest informe es que no inclou un estudi de cabals 
màxims diaris. A més, les dades no són suficientment representatives, 
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donat que no han estat recollides als aforaments de Tarragona. Unes 
dades amb aquestes característiques resultarien més interessants. 
 

- “Estudi dels cabals mitjans diaris del riu Francolí”, publicat pel 
CEDEX(9), l’any 1997. D’aquest estudi es dedueix que els cabals 
màxims són molts variables, compresos en un rang d’entre 4 i 77,6 
m3/s. També dóna alguns cabals màxims diaris. En mostrem alguns 
exemples a la Taula 4.5.2: 

 
T(en anys) Qm,d ( en m3/s) 

100 900 
1000 1500 

                                                        Taula 4.5.2. Cabals mitjans diaris per diferents períodes de retorn.      
 
Amb les dades de que disposem, presentades unes línies més amunt,  podem fer dos 
tipus d’estudis: 
 

- Un estudi del règim mig de cabals. 
- Un estudi del règim extremal de cabals. 

Règim mig de cabals 
 
Per aquest tipus d’estudi, disposem de les dades proporcionades per l’ACA(10)(Agència 
Catalana de l’Aigua), des de 1974-1975 fins al 2002-2003. Els valors que aquest estudi 
proporciona són cabals mitjos diaris. 
 
D’aquestes dades podem concloure que el Francolí és un riu amb poc cabal, en el que el 
97% del temps, el Qm,d<5 m3/s i en la majoria d’aquestes ocasions, el riu va sec. Només 
en un 0,16% dels casos, el Qm,d>50 m3/s. 
 
No obstant, pot augmentar el cabal degut a les pluges torrencials típiques del 
Mediterrani. En un 0,02% dels casos, el Qm,d> 200 m3/s. 

Règim extremal de cabals 
 
Podem analitzar el règim extremal a partir de les dades de cabals del riu Francolí 
mesurades a l’estació de Tarragona, treballant exclusivament amb els valors màxims 
anuals. En conseqüència, disposem de 29 dades, de valor molt variable: oscil·len des de 
3,13 m3/s a 297,15 m3/s. 
Amb aquestes dades, es podria intentar fer un ajust analític. No obstant, no 
s’aconsegueixen uns bons resultats, degut a la irregularitat de les dades que composen la 
mostra.   
 
En un intent de millorar aquest ajust, podem plantejar-nos fer un ajust visual (que 
consideri els efectes dels valors atípics). Amb aquest tipus d’ajust: 
 

Q< 80 m3/s: defineixen una funció de distribució A. Els valors 
obtinguts són semblants al de l’ajust analític. 
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Q> 80 m3/s: defineixen una funció de distribució B, diferent. Els 
resultats obtinguts estan compresos entre els valors analítics i els 
del CEDEX. 
 

La definició d’aquestes dues funcions diferents, donen cabals diferents per un mateix 
període de retorn. 
 
En conseqüència, resulta evident la necessitat d’una sèrie de dades més llarga en el 
temps. 
 

4.6. Corrents a l’interior del Port 
 
Els efectes dels corrents en la contaminació de les aigües són, entre d’altres: 
 

- Els corrents afecten a la dispersió dels contaminants dins del Port. 
- El règim d’intercanvi d’aigua a través de les bocanes que 

introdueixen els corrents afecta la sortida i l’entrada dels 
contaminants. 

 
Per descriure les característiques dinàmiques del medi ambient marí, resulta necessària 
l’obtenció d’informació de la circulació en un domini d’estudi més gran. 
 
És per aquest motiu que seguim dues passes per estudiar i definir la circulació en el 
Mediterrani. 
 

Primer pas: Revisió d’alguns estudis previs de circulació en la plataforma              
continental. 

Segon pas: mesures dintre del Port. 
 

Primer pas 
 
La circulació mitjana al talús occidental es caracteritza per ser un corrent de talús 
gairebé permanent de component Sud-Oest, que es coneix amb el nom de Corrent 
Liguro-Provençal-Catalana o Corrent del Nord. 
 
Pel que fa a la plataforma continental, existeix un flux modificat per l’acció de la fricció 
intensificada per altres interaccions no lineals. 
 
Allà on el vent és molt intens, l’estructura de la circulació local pot ser molt 
complicada, i exigeix l’ús d’un modelat numèric. 
 
Segon pas 
 
Alhora de dissenyar el sistema de mesures cal tenir present que l’estructura bàsica 
anticiclònica del flux mig, controlada per la batimetria i el patró de flux en sentit horari 
no és una característica permanent de la circulació. 
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Cinc són els agents que es poden considerar en el moment d’estudiar la circulació als 
ports del Mediterrani. El grau d’influència de cadascun d’ells dependrà de la geometria 
de cada port en particular: 
 

- Circulació termohalina, deguda a les condicions de temperatura i salinitat 
de l’aigua. Aquest tipus de circulació pot ser responsable dels règims 
d’entrada i sortida. Pot ser de diferents tipus: 

 
- Permanent si l’estructura és constant. 
- Variant, amb una variació periòdica. 
- Amb canvis puntuals. 

 
- Efecte del vents. És un efecte important degut a la poca profunditat dels      

ports. 
 

- Marees, incloses les meteorològiques. Han de tenir-se presents, en ser el 
Port un lloc tancat i poc profund. 

 
- La dinàmica de l’aigua a la plataforma continental. No tindrà molta 

influència a la circulació interior al Port, però s’ha de tenir present, perquè 
pot ser important en la conducció dels contaminants que surtin del Port cap 
a altres llocs. 

 
- Corrents provocats pel pas de vaixells. No s’han de negligir, perquè encara 

que caòtiques, poden tenir un paper important. Per exemple, poden tornar a 
posar en suspensió el material que estava dipositat al fons. 

 
En el cas d’aquest estudi l’aparell que s’ha utilitzat per mesurar els corrents en el Port 
de Tarragona és un perfilador acústic, que està situat en front de la dàrsena pesquera, en 
la bocana del recinte més tancat del Port. Aquest aparell mesura l’efecte del fenomen de 
les corrents dintre del Port. Es disposa de dades obtingudes amb aquest perfilador des 
del Maig del 2002. 
 
Dels resultats de les anàlisis de les dades obtingudes mitjançant aquest perfilador podem 
dir que els corrents que es donen al Port de Tarragona són relativament importants a la 
superfície, sobretot aquells que es deuen a la marea diürna. En aigües de profunditats 
intermitges, no es detecten energies significatives als períodes de marea. Al fons, 
presenten una petita component diürna. 
 
En tots els casos de profunditat, els corrents es caracteritzen per ser fenòmens ràpids 
d’aparença caòtica. Els períodes més llargs estan associats a circulacions termohalines o 
fenòmens meteorològics. 
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4.7. Qualitat de les aigües 
 
Alhora d’estudiar la qualitat de les aigües, s’han de considerar les implicacions que 
sobre aquesta tenen els següents factors: 
 

- L’efecte dels agents atmosfèrics. 
 
- L’efecte de la dinàmica del mar obert. 
 
- Els efectes propis de l’estudi d’aigües costaneres: 
 

- Descàrrega de rius. 
 
- Escorrentia superficial. 
 

  -     Efecte de l’activitat humana: 
  
   - Abocaments d’aigües residuals mitjançant emissaris submarins. 
 
   - Descàrregues des de vaixells. 
 
A més, s’ha de considerar que als ports, la circulació respon als factors físics 
convencionals, com poden ser el balanç termohalí o l’efecte del vents; i a la pròpia 
geometria del Port i l’acció del pas del vaixells. 
 

 
Fig.4.7.1.Punts de control durant el mostreig de Febrer de 1997. 
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Les dades de qualitat de les què disposem provenen de campanyes de recollides de 
mostres desenvolupades segons períodes distribuïts de forma irregular al llarg de 
diferents anys. Aquestes dades presenten l’inconvenient que els punts de control varien 
d’uns períodes de mesura a altres. I encara més, les variables controlades en cada cas 
també són diferents. 
 
Any de mostreig Estacions Variables mesurades 
Febrer 1997 14 estacions situades a l’àrea 

portuària i al tram final del 
riu del Francolí. 

Nitrats 
Ortofosfats 
Sòlids en suspensió 
Mercuri 
Cadmi 
Plom 
Coure 
Zinc 
Crom  
Estreptococs 
Coliforms fecals. 

Agost 2001 3 estacions exteriors al Port, 
7 estacions interiors al Port i 
1 estació al riu Francolí. 

A l’aigua:  
Terbolesa 
Nutrients 
Metalls pesats 
Clorofil·la 
Oxigen dissolt 
DBO5 
Matèria en Suspensió  
Contaminació microbiològica 
Als sediments:  
Potencial red-ox 
Matèria orgànica 
Metalls pesants 
Granulometria. 

Abril/Octubre 2001-Maig 2002 4 punts interiors al Port a tres 
profunditats diferents 

pH 
DBO5 
Terbolesa 
Conductivitat 
Presència de nutrients 
Hidrocarburs 
Matèria en Suspensió 
Oxigen Dissolt 
Metalls pesats 
Clorofil·la 
Paràmetres microbiològics 

Taula 4.7.1. Descripció de les campanyes de qualitat d’aigües que serveixen de base per aquest estudi. 
 
Per analitzar la qualitat d’una aigua, i caracteritzar-la, és important conèixer la seva 
estructura termohalina.  
 
Dos són els paràmetres que determinen moltes de les característiques quimicofísiques 
de l’aigua: la temperatura i la salinitat. Aquests dos paràmetres estan sotmesos a cicles 
estacionals. 
 
Si ens centrem a l’estudi de les aigües de prop de la costa, podem dir que, en general, 
les temperatures són fredes a l’hivern i més càlides a l’estiu. Segons perdem profunditat, 
els gradients de temperatura a l’estiu es tornen menys marcats, i, fins i tot, de vegades, 
no és possible distingir la termoclina. 
 
Si estudiem les dades obtingudes al Port de Tarragona des del Febrer del 1997 a l’Agost 
del 2001, podem concloure: 
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En quant a la temperatura: 
 

- Durant l’hivern, les temperatures de les aigües superficials es 
troben compreses entre 12,5 i 14ºC. En canvi, les aigües més 
profundes presenten temperatures que oscil·len entre els 12,6ºC 
i els 13,6ºC. Aquest comportament es repeteix a tots els punts 
del Port analitzats. 

 
- Durant l’estiu, en canvi, les temperatures de les aigües 

superficials oscil·len entre els 28 i els 29ºC. A  més, s’observa 
que la temperatura a les estacions més exteriors al Port és entre 
0,5 i 1ºC més freda que a l’interior. Una explicació per aquest 
fet, es què als punts interiors la renovació de les aigües és més 
difícil, i per això s’escalfen més. Pel que fa a la variació de la 
temperatura en profunditat, dintre d’una estació, tota la 
columna d’aigua presenta una temperatura bastant homogènia. 

 
En quant a la salinitat:  
 

A l’hivern es troba entre 36 i 39 PSU, excepte a les estacions més 
pròximes a la desembocadura del riu Francolí, on disminueixen 
aquests valors, degut a la descàrrega d’aigua dolça. En canvi, a 
l’estiu, la salinitat és més uniforme, i oscil·la entre 37,2 i 37,4 PSU, 
encara que aquest valors, poden augmentar en profunditat (a més 
profunditat, les aigües contenen més salinitat, donat que les aigües 
salines pesen més i van al fons). 

 
A continuació es presentaran els resultats obtinguts en analitzar els paràmetres 
mesurats: 
 
Oxigen dissolt 
 
La presència d’oxigen dissolt en l’aigua és indispensable per què es puguin 
desenvolupar la major part dels processos biològics. A més, a les aigües de mar, la 
quantitat d’oxigen dissolt constitueix un bon indicador de la salut ecològica d’aquestes. 

 
Per mesurar la quantitat d’oxigen dissolt, s’ha de mesurar en termes de concentració de 
saturació. Pel que fa a la seva distribució dins de la massa d’aigua, aquesta es veu 
influïda per la interacció de diferents factors, com són la temperatura, l’intercanvi 
atmosfera-oceà, la barreja de les masses d’aigua, els processos biològics i la 
contaminació orgànica. 

 
Es disposa de dades recollides a l’Abril/Octubre del 2001 i al Maig/Agost del 2002. Si 
s’analitzem aquestes dades, podem concloure que les concentracions d’oxigen es troben 
dintre dels rangs de saturació a l’interior del Port, i que les aigües del riu es poden 
qualificar com saturades o sobresaturades.  
 
Els valors obtinguts són: 

- 7,03 mg/l al fons. 
- 15,44 mg/l a la superfície i al riu. 
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Clorofil·la 
 
L’anàlisi de la concentració de clorofil·la és una valoració indirecta de la quantitat de 
fitoplancton, i, en conseqüència, és una mesura de la productivitat de l’aigua analitzada. 

 
En general, les concentracions de clorofil·la acostumen a ser majors a la tardor, època 
en la que desapareix l’estratificació de les aigües (això fa que la radiació solar sigui més 
important) i a la primavera, perquè després d’una època de mescla, també augmenta la 
radiació solar. 

 
Les dades recopilades entre 2001 i 2002 mostren valors de clorofil·la en el Port 
compresos entre 1 a 20 mg/m3. No obstant això, a l’agost del 2001, la concentració de 
clorofil·la va arribar a valors de 60 mg/m3 a una de les estacions interiors. Aquest valor, 
tot i ser alt, és un valor poc infreqüent, i sovint provocat per la influència de l’activitat 
humana. Aquesta activitat humana provoca una aportació puntual de nutrients que 
augmenten l’activitat metabòlica. A tot això, cal afegir el fet que a l’Agost augmenten 
les hores de sol. 

 
En canvi, fora del Port, els valors són més baixos ( 0,5-1,5 mg/m3). Aquest rang es 
correspon a quantitats més típiques de les aigües mediterrànies a l’estiu. 
 
Terbolesa 
 
La terbolesa és un paràmetre que ens dóna idea de la dificultat que presenta l’aigua a 
transmetre la llum, degut a la presència de materials en suspensió, sobretot a la capa 
superficial. 
 
Durant les campanyes realitzades, es van enregistrar valors de terbolesa que oscil·len 
entre 0,4 i 14 NTU. El valor màxim de la terbolesa es troba a capes superficials en el cas 
de les aigües interiors del Port, i a les capes més profundes, a les estacions exteriors. 
 
Matèria en suspensió 

 
La matèria en suspensió és un paràmetre que es mesura per complementar les dades de 
terbolesa. Normalment, entre ambdues variables, hi sol haver una relació directa. 

 
La concentració de matèria en suspensió dins del Port presenta una alta variabilitat 
temporal. Les variacions temporals més significatives es donen en les estacions més 
influenciades per la desembocadura del riu: això fa pensar que la descàrrega del riu juga 
un paper molt important en la distribució i quantitat de matèria en suspensió. 

 
També cal destacar que la concentració de matèria en suspensió a l’interior del Port és 
superior que a l’exterior. En aquesta darrera situació augmenta amb la profunditat i 
presenta escassa variabilitat temporal. 
  
Transparència 
 
La transparència de l’aigua és un paràmetre que es mesura segons la penetració de la 
llum al llarg de la columna d’aigua. S’observa clarament que, a aigües costaneres, on la 
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influència de les aportacions continentals és més gran, la transparència és menor, encara 
que varia segons les estacions. De fet, els valors oscil·len entre 3,5 i 15 m. 

 
Dintre del Port, la transparència és menor, cosa que redueix les possibilitats de què es 
desenvolupin comunitats vegetals bentòniques (del fons marí). 
 
Nutrients 
 
La concentració de nutrients (essencialment nitrogen i fòsfor) és determinant per la 
regulació de les poblacions fitoplanctòniques. El valor d’aquesta concentració serà la 
causant de l’eutrofització i oligotrofització. 

 
La campanya de 1997 mostra que les estacions més properes a la desembocadura del 
Francolí presenten concentracions més grans de nitrats, valors que es corresponen amb 
els pics de concentració en el riu. A la resta de les estacions, la presència de nitrats és 
menys abundant, però sempre es troba per sobre del valor típic corresponent a les aigües 
mediterrànies. 

 
Si analitzem els fosfats, en totes les campanyes s’observen màxims de concentració 
prop de la desembocadura del Francolí, i altres estacions que es poden veure afectades 
per la descàrrega del riu. 
 
Demanda biològica d’oxigen (DBO5) 
 
La demanda d’oxigen és un paràmetre molt relacionat amb la disponibilitat de l’oxigen 
dissolt. En concret, avalua el consum d’O2 per part de les poblacions bacterianes en 
funció de la taxa metabòlica, la qual depèn, a la vegada, de la disponibilitat de matèria 
orgànica al medi. 

 
En totes les campanyes analitzades s’observen grans diferències entre els valors de 
DBO5. En termes generals, podem dir que la concentració de matèria orgànica és 
superior en les zones més interiors del Port que en les exteriors, a causa del major grau 
d’eutrofia de les seves aigües. Els valors de DBO5 acostumen a ser més grans en els 
nivells superiors de la columna d’aigua que en els més inferiors. 
 
Contaminació fecal 
 
Per contaminació fecal entenem la presència en el cos de l’aigua d’un grup de bactèries 
típiques de l’intestí dels mamífers, que només pot procedir de l’abocament d’aigües 
residuals amb aigües orgàniques. 

 
A la campanya del 1997 es va determinar que no existia contaminació fecal a les zones 
de banys properes al Port de Tarragona. En canvi, dintre del Port es van mesurar 
concentracions de coliforms fecals superiors al nivell imperatiu exigit a la normativa per 
aigües de bany, sobretot a la zona de la desembocadura del Francolí i les zones més 
interiors del Port, a conseqüència de l’existència d’abocaments urbans. 

 
No obstant, a la resta de campanyes més recents, no s’observa a cap de les mostres 
concentracions elevades d’indicadors fecals, encara que algunes estacions presenten 
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concentracions moderades de coliforms fecals, coliforms  totals i estreptococs fecals, 
prop de la desembocadura del Francolí i de les estacions més interiors. 

 
El fet que el valor de la relació estreptococs fecals i coliforms fecals (EF/CF) sigui 
elevat vol dir que la presència d’aquests indicadors està lligada a l’existència de fonts 
contaminants constants, donat que els estreptococs sobreviuen pitjor en l’aigua marina 
que els coliforms. 
 
Hidrocarburs 

 
La presència d’hidrocarburs només es va mesurar a les campanyes d’Abril/Octubre del 
2001 i Maig del 2002. En aquestes campanyes, les concentracions van ser inferiors al 
límit de detecció imposat per la metodologia utilitzada. 

 
Si les analitzem més concretament, a l’Octubre del 2001 es van detectar concentracions 
d’hidrocarburs en dues estacions, en les què el valor màxim es va donar en superfície o 
mitja profunditat. Al 2002, es va observar la presència en totes les estacions, però en 
concentracions inferiors a 0,135 mg/l i només a grans profunditats. 
 
Metalls pesats 
 
Si analitzem les dades de la campanya del 1997, podem observar que les majors 
concentracions de metalls pesats, bàsicament Zinc i Crom, es donen en la 
desembocadura del Francolí i a la bocana del Port. En canvi, no es detecta Mercuri en 
cap estació, quan abans sí s’havien detectat quantitats de mercuri dins del riu Francolí. 
 
De les dades obtingudes a les campanyes del 2001 i 2002, es dedueix que en cap de les 
estacions de mostreig s’observen concentracions anormalment elevades. Pel que fa a les 
dades obtingudes a l’Agost del 2001, només es va detectar Coure amb regularitat, i la 
seva presència era més abundant a zones properes a la desembocadura del Francolí i a la 
bocana. També durant aquesta campanya, es va detectar presència de Cadmi en una 
estació de dintre del riu, encara que les concentracions eren força baixes. 
 
Pel que fa al mercuri, només es van detectar concentracions superiors a 1µg per litre a 
les estacions més properes a la desembocadura del riu i a la bocana durant la campanya 
d’Abril del 2001. 
 
En cap de les mostres preses en la totalitat de les campanyes es van detectar 
concentracions de Crom i Zinc superiors al valor mínim de detecció. 
 
Tots els valors mesurats són molt baixos per tots el metalls considerats, i d’això podem 
deduir que no hi ha contaminació per abocaments industrials a l’interior del Port. 

4.8. Qualitat dels sediments 
 
Tant la descripció de les aigües, analitzada a l’apartat anterior, com la dels sediments, 
que analitzarem a continuació, es basa en les mesures que es van prendre durant una 
sèrie de campanyes de camp que es van dur a terme entre el 1993 i el 2002. Les 
descriurem molt breument: 
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Data de la campanya Número d’estacions Paràmetres mesurats 
Maig del 1993 7 punts de presa de mostres -Granulometria 

-pH 
-Densitat 
-Concentració de metalls pesats 
-Compostos orgànics tòxics. 
-Compostos orgànics indesitjables. 
- Bacteriologia. 

Juny del 1996 40 punts de presa de mostres - Granulometria 
- pH 
- Humitat a 105ºC 
- Anàlisi elemental 
- Concentracions d’olis i greixos. 
- PCB’s 
- PAH’s 
- Metalls pesats 

Febrer del 1997 14 estacions per presa de dades - Nitrats 
- Ortofosfats 
- Sòlids en suspensió 
- Mercuri 
- Cadmi 
- Plom 
- Coure 
- Zinc 
- Crom 
- Estreptococs 
- Coliforms fecals 

Agost del 2001 3 estacions exteriors al Port, 7 
interiors i 1 al riu Francolí 

A les aigües: 
- Terbolesa 
- Nutrients 
- Metalls pesats. 
- Clorofil·la 
- Oxígen dissolt 
- DBO5 
- Matèria en suspensió 
- Contaminació microbiològica. 
Als sediments: 
- Potencial red-ox 
- Matèria orgànica 
- Metalls pesats 
- Granulometria 

Abril/Octubre 2001-  
Maig 2002 

4 estacions de presa de dades, en 
cadascuna d’elles tres punts, a 
diferents profunditats 

- pH 
- Terbolesa 
-Conductivitat 
-Presència de nutrients 
- Hidrocarburs 
- Matèria en suspensió 
- DBO5 
- Oxigen dissolt 
- Metalls pesats 
- Clorofil·la 
- Paràmetres microbiològics 

Taula 4.8.1. Descripció de les campanyes de qualitat de sediments que constitueixen la base d’aquest estudi 
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Fig.4.8.1. Punts de recollida de mostres durant 

la campanya de mostres del Maig de 1993. 
 

A continuació, seguint la metodologia de l’apartat anterior, analitzem els resultats 
obtinguts per cadascun dels paràmetres analitzats: 
 
Granulometria 
 
En tots els estudis analitzats es comprova que dintre del Port el fons està format per 
sediments que segueixen una granulometria pròpia dels ports, on hi destaca la presència 
de fins (amb percentatges superiors al 75%, en tots els casos). En canvi, en les 
campanyes en què es van prendre mostres a l’exterior del Port, s’observa que hi 
predominen les sorres fines, cosa que significa que la granulometria és superior a la de 
dintre del Port. 
 
El fet que al Port hi hagi més fins que no pas a l’exterior té una explicació senzilla: la 
presència del riu Francolí. El riu aporta partícules fines, que en arribar al Port, i a causa 
de les condicions hidrodinàmiques que en ell es desenvolupen, sedimenten. 
 
Metalls pesats 

 
A totes les campanyes que es van dur a terme, es van analitzar les concentracions de 
Mercuri, Cadmi i Coure. Però, en el cas de la campanya del 1996, també s’analitzaren 
les concentracions de Plom, Zinc, Arsènic, Níquel i Crom.  

 
Si comparem les concentracions dels materials comuns, com són el Mercuri, el Coure i 
el Cadmi, podem apreciar-hi diferències significatives entre les zones interiors i 
exteriors del Port i els valors obtinguts per cadascun dels materials.  A l’exterior del 
Port, les concentracions de Cadmi i Coure al sediment són inferiors a les mesurades en 
les estacions interiors. En canvi, pel que fa al contingut de Mercuri, és del mateix ordre. 
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Afortunadament, les dades de les campanyes del 2001 mostren una millora significativa 
en front les del 1996. 
 
Matèria orgànica 

 
El valor mig de contingut de matèria orgànica és superior a les mostres superficials de 
l’interior del Port, que no pas a l’exterior, on el valor mesurat es correspon amb el valor 
representatiu del fons dels sediments litorals mediterranis. Aquest excés de matèria 
orgànica dintre del Port es pot explicar per la major eutròfia i producció de les aigües 
portuàries i per la menor taxa de renovació d’aquestes aigües. 
 
Olis i greixos 
 
A la campanya de 1993, en un punt situat a una antiga dàrsena, es va trobar una 
concentració d’olis i greixos molt per sota del límit utilitzat com a referència.  
 
A més, a 18 de les 40 mostres de sediments preses durant la campanya del 1996, es van 
observar valors superiors a aquest límit, amb una concentració preocupant. 
 
Un cop analitzats cadascun dels paràmetres que determinen la qualitat dels sediments, 
podem deduir-ne la inexistència de contaminació del sediment per metalls pesats, tant 
dintre com fora del Port. 
 
Encara més, si comparem els resultats de les diferents campanyes observem una 
disminució progressiva de la concentració de metalls pesats considerats. En canvi, pel 
que fa a la presència d’olis i greixos, es pot constatar un empitjorament de la qualitat del 
sediment. 




