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Capítol III 

 

    Alimentació de platges. Elements bàsics 
 

 

En aquest capítol es descriuen els aspectes bàsics d’una obra d’alimentació artificial de 

platja i es realitza una classificació segons diferents criteris. D’altra banda es tracten els 

aspectes relacionats amb el seu disseny com són les fonts d’obtenció del material de 

regeneració i els impactes induïts que origina la seva extracció. 

 

III.1 Introducció 

 

L’alimentació de platges és un tipus de protecció costanera de carácter dinàmic que es 

basa en emplaçar sediment directament sobre una línia de costa sovint en procés erosiu.  

 

En general, l’objectiu d’una regeneració és rehabilitar una platja que careix d’un 

supliment natural de sediment.  

Una altre dels objectius primordials és protegir les estructures i infraestructures dels 

riscos litorals, com poden ser els riscos induïts per l’erosió en la línia de costa, per 
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l’efecte dels temporals o bé per l’ocupació humana de zones que són a l’abast dels 

temporals.  

 

A vegades l’alimentació artificial té com a objectiu principal bé cobrir una determinada 

demanda turística o bé proporcionar beneficis recreacionals a la població, donat que la 

platja és un dels principals atractius per al turisme de la costa i alberga des de finals de 

primavera fins a principis de tardor centenars de milers de persones que busquen oci en 

les sorres. 

 

D’altra banda les aportacions artificials recuperen espais litorals sorrencs i per tant 

poden ser considerades com a mantenidores d’un determinat tipus d’hàbitat.  

 

III.2 Tipus d’alimentació 

 

Existeixen diferents criteris per a classificar una alimentació artificial, que tal i com s’ha 

vist, són el resultat dels diferents objectius que aquest tipus d’obra vol assolir. 

 

De forma general es parla d’alimentacions artificials emergides o submergides segons el 

lloc d’emplaçament de la sorra aportada. El darrer cas, l’emplaçament submergit, 

consisteix en vessar el material en la berma de la zona infralitoral, on pugui ser 

transportada cap a la platja mitjançant l’acció de l’onatge. El problema principal 

d’aquest sistema és que crea bancs de sorra de forma antinatural, que desetabilitzen 

encara més l’ecosistema, fent- lo més vulnerable a llarg plaç a l’acció de nous temporals. 

 

Respecte l’emplaçament emergit es poden diferenciar tres grans tipus d’acord amb els 

objectius principals a cobrir i són: 

l’alimentació en duna 

l’alimentació en platja 

l’alimentació en capçalera 

 

Un projecte d’alimentació en duna  té com a objectiu preveure el colmatament i 

l’erosió del rerapaltja per a unes condicions determinades d’onatge i de nivell d’aigua. 

Aquest pot incloure tant el reforç d’una duna preexistent, mitjançant l’addició 

d’elevació o de secció, com la construcció d’una duna allà on no existia prèviament.  



III.Alimentació de platges. Elements bàsics 

 17 

 

Les dunes són barreres valuoses i efectives contra l’inundació i l’atac de l’onatge, és per 

això que són un component molt important del projecte de regeneració. A més a més, 

protegeixen a residències, animals i cultius dels vents i inundacions produïdes per les 

tempestes. 

 

Durant aquests fenòmens les dunes poden desaparèixer substancialment. Això pot ser 

causat pel transport del material de la duna cap a la zona infralitoral o avantplatja, tal i 

com s’il.lustra a la Figura 1, o bé perquè tant els sediments que conformen la duna com 

els que conformen la platja siguin escombrats per l’acció de l’onatge en processos 

d’ultrapassat. 

 

 
Figura 1. Moviment del material dunar cap a la zona infralitoral i terminologia utilitzada per a definir la 

zona costanera (CEM, 2002) [1].   
 

 

 

Els paràmetres de disseny fonamentals d’una duna són l’alçada de la cresta, l’amplada i 

les pendents laterals; per tal d’estimar- los ens podem basar en les característiques de les 

dunes naturals veïnes. L’alçada de la cresta ha d’estar per sobre el límit de l’envestida 

de l’ona pels diferents tipus de tempestes de la regió i a l’hora de sel.leccionar 

l’amplada de la cresta de la duna i els pendents laterals s’haurà de tenir en conte la 

resposta del material de reompliment (CEM, 2001) [34].  
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Tot i la seva importància, aquests ecosistemes han estat severament deteriorats per 

l’home que ha degradat aquests espais arrancant i aniquilant la vegetació existent. 

Alhora s’han considerat molts cops dipòsits d’extracció de sorra, utilitzada 

posteriorment per a la construcció. Aquesta activitat ha el.liminat molts kilòmetres de 

cordons protectors i amb la destrucció d’aquests s’ha incrementat el potencial de danys 

sobre la costa davant diversos riscos naturals. 

 

Hem de tenir en conte que la recuperació natural de les dunes és un procés molt lent, i 

quan el dany és sever, és imperatiu subsidiar aquest procés accelerant la seva 

reconstrucció. La restauració de les dunes ha estat dirigida cap al desenvolupament de 

noves tècniques d’estabilització com són l’identificació d’espècies de plantes addients 

per a estabilitzar la sorra, i els sistemes d’empalissada. Aquestes mesures 

d’estabilització són relativament econòmiques i dónen lloc la reducció de les pèrdues de 

volum del projecte degudes al transport pel vent. 

 

L’ús de l’empalissada provoca una regió de poca velocitat del vent, que permet la 

deposió dels grans de sorra en moviment. Aquesta tècnica és útil per a crear, augmentar 

i estabilitzar dunes. L’empalissada s’instal.la normalment en fileres simples o múltiples 

aliniades i paral.leles a la linia de costa o perpendiculars a la direcció del vent 

predominant i a una distància suficientment llunyana de la cresta de la berma per tal de 

no estar exposada als atacs de l’onatge. A la Figura 2 es mostra un exemple a Castelló 

d’Empúries. 

 
Figura 2. Estabilització de les dunes mitjançant vallat a Castelló d’Empúries (MOPU, 1988) [35].  
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Aquest ús presenta avantatges respecte la plantació de vegetació , ja que l’empalissada 

es pot instal.lar durant qualsevol estació de l’any, i és inmediatament eficaç així que la 

sorra es comença a dipositar. Tot i això, és necessari la seva estabilització amb 

vegetació, ja que aquesta la retindrà i impedirà l’alliberament de la sorra. 

 

Conseqüentment els objectius a complir dels dos sistemes són diferents i 

complementaris: el sistema d’empalissat és útil per tal d’acumular sorra, mentre que 

plantar vegetació l’estabilitza. 

 

L’estabilització de la duna mitjançant l’establiment de vegetació no tan sols permet 

l’estabilitat de la superfície de la sorra, sinó que també produeix una regió de poca 

velocitat del vent, fet que provoca que els grans de sorra en moviment es dipositin i 

s’acumulin. Un cop la duna aconsegueix solidificar-se, serveix d’assentament d’un gran 

número d’espècies d’animals, incloent crustacis, rèptils i aus.  

 

La vegetació associada a les dunes consisteix principalment en herbàcees com 

l’Sporobulus viginicus, Spartina patens, i la Canavalia maritima i el raïm de platja, 

Coccoloba uvífera. Les primeres plantes en colonitzar la duna, són les herbàcees de 

tipus halòfites, les quals són resistents al desplaçament de la sorra, l’escassetat d’aigua i 

a l’elevada salinitat.  

 

Un dels avantatges més grans de la plantació de vegetació en les dunes és que aquesta 

s’autorepara quan es fa malbé; però tot i això en estar sotmeses a canvis naturals i 

antropogènics, l’estabilització de les dunes mitjançant vegetació es fa difícil. A més a 

més les noves plantes requeriràn una fertilització periòdica els primers dos anys i que es 

reguin els primers mesos, per tal que s’assentin bé. 

 

Cal tenir en conte que si les dunes existents s’estabilitzen amb empalissada i vegetació 

és important protegir- les minimitzant el tràfic a través d’aquestes, ja que tant la 

circulació de vianants o de vehicles les perjudicarà. Per tant, en el disseny del projecte 

s’ha de subministrar estructures per caminar per sobre el sistema i control.lar l’accés de 

vehicles.  
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L’alimentació en platja consisteix en vessar un determinat volum de sorra a la zona 

més somera de la platja i esperar que l’acció remodeladora de l’onatge distribueixi el 

sediment de manera que s’assoleixi el perfil d’equilibri, sent el seu objectiu principal  

generar superficie (CEM, 2001) [34]. 

 

La berma és el resultat de l’acció de l’onatge en empènyer el sediment cap a terra durant 

les oscil.lacions del nivell del mar. Una platja pot presentar bermes a alçades superiors a 

la més propera a la línia de costa i aquestes poden romandre com a escarpaments, 

generats per l’erosió de la berma inferior durant tempestes. 

 

Els paràmetres de disseny fonamentals d’una berma són l’alçada, l’amplada i la 

pendent. La berma que es dissenya és normalment a la mateixa alçada que la natural o 

lleugerament més elevada. Si es troba a una alçada inferior a la de la berma natural no 

serà eficient i es pot innundar durant períodes de tempestes, mentre que si l’alçada és 

superior a la natural, donarà lloc a una platja amb una pendent més abrupte i es 

formaràn escarpaments que poden interferir en l’ús recreacional i sobre la fauna i flora. 

 

Per al disseny de l’alçada de la berma és fonamental determinar l’alçada natural prèvia 

als temporals; això es pot fer examinant els estudis dels perfils de la platja existents, les 

condicions històriques de l’emplaçament i tenint en conte que les bermes es formen 

naturalment sota condicions d’onatge de baixa energia i es desenvolupen millor a finals 

d’estiu.  

 

En els casos on la platja existent té un dèficit de sorra, degut a la reducció o a 

l’el.liminació d’una font de sediments, l’elevació natural de la berma es pot estimar fent 

sevir perfils de platges adjacents que no hagin estat afectats pels temporals i que 

estiguin exposades a onatges similars i als mateixos nivells d’aigua. Com a últim recurs, 

si no hi ha perfils disponibles per a determinar l’alçada de la berma es pot estimar el 

límit d’acció de l’onatge en cond icions de baixa energia (sense tenir en conte l’efecte 

dels temporals) i de les marees per establir el disseny de l’alçada. 
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El perfil de la berma es pot obtenir tant a partir de perfils que representen una platja que 

no ha estat afectada per temporals o bé a la tardor, entre 1:100 a 1:150 o en funció de la 

mida de grà (CEM, 2001) [34], tal i com s’observa a la Taula 2: 

 

Taula 2. Tabulació de les pendents de la berma en funció de la mida de grà ( CEM, 2001) [34].  
 

Tal i com hem vist el resultat a esperar serà en funció de la mida de sediment que hi 

col.loquem, és a dir, si el sediment és de mida major que el nadiu, parlarem de 

regeneració amb perfil tancat, mentre que si aquest és de mida menor o igual, parlarem 

de regeneració amb perfil obert. 

 

Els aspectes constructius seràn ben diferents , ja que així com en el primer cas el perfil 

intersectarà amb la superfície a una alçada menor que la de tancament (veure Figura 3) , 

en el segon cas no intersectarà (veure Figura 4) i en conseqüència ens veurem obligats a 

col.locar algún element de contenció. 

 

                          
 

Figura 3. Regeneració amb perfil tancat (CEM, 2001) [34].  
 

 

Mida de grà (mm) Pendent superior Pendent inferior 

D50<0.2 1:20 a 1:15 1:35 a 1:20 

0.2< D50<0.5 1:15 a 1:10 1:20 a 1:15 

D50>0.5 1:10 a 1:7.5 1:15 a 1:10 



III.Alimentació de platges. Elements bàsics 

 22 

 
 

 Figura 4. Regeneració amb perfil obert (CEM, 2001) [34].  
                                                  

La sel.lecció de l’amplada de la berma de disseny depèn de l’objectiu del projecte i està 

sovint limitada per factors econòmics, aspectes mediambientals o preferències locals. 

Molts cops es treballa amb models numèrics que avalúen la resposta de la platja als 

temporals en funció de l’amplada de la berma i que mostren les variacions estacionals 

d’aquesta. 

 

Aquestes variacions de la berma es tradueixen en variacions cícliques del relleu, així 

durant l’època de temporals, que coincideix amb l’hivernal, predominen els períodes 

d’erosió, mentre que l’estiu coincideix amb un període de recuperació; això fa que es 

parli del perfil d’hivern i del perfil d’estiu, degut a que de forma general són aquestes 

estacions de l’any les que porten episodis d’alta i baixa energia des del punt de vista 

hidrodinàmic. Les diferencies entre ells són que el perfil d’hivern es caracteritza per 

presentar perfils cóncaus i barres ben desenvolupades a l’avantcosta mentre que el 

d’estiu presenta certa acreció en traslladar-se les barres terra endins donant lloc a una 

berma més ample (Villares, 1999) [36]. 

 

Per tal de presentar una protecció addicional contra les tempestes es poden fer servir  

bermes de temporal amb simultaneïtat amb les naturals. Aquestes bermes estàn 

projectades a una alçada superior que les naturals i situades terra endins de la cresta de 

la berma natural. L’objectiu és impedir que l’acció de l’onatge erosioni la duna durant 

les tempestes d’ intensitat superior a les que es donen habitualment. El criteri de disseny 

és igual que el de la berma, però tenint en conte que l’elevació de la cresta d’una berma 

de tempesta ha d’establir-se basant-se en el nivell de l’aigua i en l’envestida de l’ona 

associada a les tempestes de les que estem protegint la platja. 
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L’alimentació en capçalera consisteix en emplaçar un volum aigües amunt d’una cel.la 

litoral i esperar que el material es redistribueixi al llarg de tota la platja seguint la 

dinàmica litoral. 

 

Aquesta tipologia d’alimentació és addient en llocs on el transport predominant és 

longitudinal, ja que per contra només s’alimentaria el tram de la cel.la més proper a 

l’emplaçament. A més a més hem de considerar que per tal de que aquest sediment 

s’incorpori a la dinàmica del medi ha de passar un cert temps i per tant els resultats no 

seràn inmediats.  

 

III.3. Actuacions combinades 

 

Una alimentació artificial, en la majoria dels casos, resulta ser una obra efímera i per 

tant en el seu disseny intervé de forma molt directe el temps o la vida útil de l’obra. És 

per això que un aspecte molt comú és fer servir diferents tipus d’obres d’escollera per 

tal d’augmentar el temps de recàrrega i reduïr els costos periòdics de l’alimentació.  

 

En alguns casos l’alimentació es realitza conservant obres rígides ja existents (veure 

Figura 5), com és l’exemple dels revestiments d’escollera del Maresme i en d’altres les 

estructures que ja es trobaven prèviament poden tenir un efecte negatiu sobre la platja, 

llavors s’haurà de considerar la seva destrucció. 

 
Figura 5. Platja de Caldetes abans i després de la regeneració, on s’observa la conjunció d’obres rígides 

amb solucions toves (Villares, 1999) [36].  
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Tot i que el mètode ha estat a vegades satisfactori, també ha desencadenat problemes, ja 

que aquestes estructures bloquegen el camí natural dels fluxes d’aigua que distribueixen 

la sorra, alterant així el balanç sedimentari i desencadenant processos d’erosió, aigües 

avall de la barrera, alterant-se així el perfil natural (veure Figura 6). El cas encara 

s’agreuja més quan l’efecte és acumulatiu, degut a l’existència al llarg de la línia de 

costa de més instal.lacions d’aquest tipus.  

 

Sentit del transport

Acumulació

Erosió

 
Figura 6. Efecte d’una barrera sobre la dinámica litoral a Cullera, Valencia (Aeroguía del litoral de 

Catalunya, 1995) [37]. 
 

En general una obra d’alimentació pot anar acompanyada per: 

 

Espigons 

 

Són estructures linials perpendiculars a la costa que s’extenen des de la platja fins a la 

zona infralitoral somera. La finalitat principal és atrapar i retenir  sorra que es mou en 

direcció longitudinal, així com control.lar l’erosió costanera i protegir el 

desenvolupament dels projectes costaners. Tenen la capacitat per a control.lar el relleu 

en problemes locals d’erosió mitjançant la compartimentalització del front litoral i 

l’estabilització de la linia de costa. Es poden construïr en grups, o camps, que 

consisteixen en una sèrie d’estructures espaiades en intervals al llarg d’un segment de 

costa per a retenir material o com una estructura individual per a assegurar una 

terminació efectiva del projecte d’alimentació.  
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Però aquestes estructures produeixen un efecte pantalla sobre les corrents de deriva 

litoral, donant lloc a la descàrrega de gran part del material suspès i transportat per 

aquestes corrents, amb el seu conseqüent dèficit un cop que l’obstacle és superat per les 

corrents tal i com es pot veure a la  Figura 7. D’altres vegades condicionen les entrades i 

sortides de fluxes a ports, desembocadures, etc... o bé poden provocar erosió en costes 

en les que no existeix una deriva litoral important, especialment quan es construeixen 

dics d’embocadura en ports, bocanes, o desembocadures fluvials (Andrés, J., Gracia, F., 

2002 ) [38]. 

 

En cel.les litorals on existeix una direcció predominant del transport longitudinal, un 

espigó situat centralment dins la cel.la pot accentuar l’erosió de la linia de aigües avall. 

Per tant, s’ha d’evitar aquesta ubicació a no ser que l’impacte aigües avall sigui definit i 

mitigat o bé que facilitin el trasvàs de sediment a les linies de costa adjacents (Andrés, 

et al, 2002 ) [38]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Figura 7. Efectes de la construcció d’espigons sobre els  
processos d’erosió costanera ( Andrés et al., 2002 ) [38] . 

 

Els espigons poden ser linials, en forma de T , de L invertida i fins i tot de Y. Es tracta 

d’estructures que inclouen una secció paral.lela a la linia de costa que actúa bloquejant i 

difractant l’energia de l’onatge abans assoleixi la linia de costa. Els espigons en forma 

de T milloren els estàndards mitjançant la reducció dels corrents de resaca adjacents a 

l’espigó que bloquegen el moviment avantcosta de la sorra adjacent a l’estructura. Els 
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espigons en forma de T i L són especialment útils per a protegir les extensions 

costaneres on les forces de mobilització inclouen corrents mareals o d’onatges i on els 

objectius del projecte estàn centrats en la compartimentalització i estabilització de la 

linia de costa més que en incrementar l’amplada de la platja (Andrés et al., 2002 ) [38]. 

 

Així doncs, aquestes estructures s’ofereixen com a obstacles a la deriva litoral, per a 

captar els sediments que aquesta conté. Per tal de retenir suficient quantitat de sorra, la 

construcció ha de començar amb un, sempre a l’extrem més llunyà de la procedència de 

la corrent. Quan ha captat suficients sediments i ha generat platja, s’haurà de construïr 

un altre aigües amunt i així successivament ( veure Figura 8 ). Però el resultat és un 

camp d’espigons, amb un gran impacte visual, socialment rebutjat i d’eficàcia dubtosa, 

perquè amb prou feines retenen sediments i amb freqüència els desvien aigües a dins, 

traslladant en definitiva el problema a sotamar (André set al., 2002 ) [38]. 

 

Figura 8. Camp d’espigons i funcionament (Andrés et al., 2002 ) [38]. 
 

• Dics exempts  

 

Són estructures lineals d’avantcosta orientades més o menys paral.leles a la linia de 

costa, amb la que no tenen connexió sòlida. Poden haver estat construïdes com a 

estructures individuals contínues o segmentades en sèries de seccions curtes amb buits. 

L’objectiu és la protecció del litoral reduïnt l’energia de l’ona que assoleix la linia de 

costa a través de la dissipació, reflexió, i difracció de l’onatge (Andrés et al., 2002) [38]. 
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Quan el contingut en suspensió de la deriva és suficient, si el dic està ben orientat i les 

seves dimensions són les adeqüades, es pot generar rera seu una platja, aprofitant el 

fenòmen de difracció de l’onatge (veure Figura 9). En resum, aquest consisteix en que 

força les ones a que l’envoltin, amb el que divergeixen les seves ortogonals, augmenten 

el recorregut, perden velocitat i per tant, dipositen el sediment (Andrés et al., 2002) 

[38]. 

 

Els dics exempts poden estar emergits, semisubmergits o completament submergits. 

A vegades convé que la seva cota de coronació no emergeixi, per a reduïr l’impacte 

visual, fet que obligarà, per altre banda, a una correcta senyalització.  

 

El dic exempte aconsegueix amb més facilitat crear platja rera seu, si els seus dos 

extrems es disposen de forma arrodonida, ja que generen així una espiral logarítmica a 

l’onatge, que l’obliga a envoltar (Andrés et al., 2002 ) [38]. 

 

 

 
Figura 9. Abric i acumulació a sotamar causat  per un dic exempte (Andrés et al., 2002 ) [38]. 

 
 

En comparació amb els espigons, que proporcionen protecció mitjançant la limitació del 

moviment del sediment al llarg de la linia de costa, els dics exemptes es poden dissenyar 

per a permetre el moviment continuat del transport longitudinal a través de l’àrea 
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projecte, reduïnt alhora impactes adversos a les platges aigües avall. Tot i això, com en 

els espigons, si el material de reompliment no és emplaçat a l’hora de la construcció de 

l’estructura, llavors qualsevol increment de sediment al sotavent és sediment rebutjat de 

les platges aigües avall, que es pot esperar que s’erosioni (Andrés et al., 2002) [38]. 

 

Tot i això la construcció d’aquestes estructures està limitada a linies de costa pobres en 

sediments caracteritzades per un onatge de baixa energia (Andrés et al., 2002) [38]. A 

més a més té elevats costos de construcció i manteniment i una capacitat limitada per a 

predir i compensar els fenòmens relacionats amb l’erosió de les platges adjacents. Per 

tant, aquestes estructures s’han de fer servir només després d’un estudi rigurós dels 

efectes que poden tenir en l’àrea del projecte i sobre les platges adjacents. 

 

 

III.4 Obtenció del sediment de regeneració 

 

El sediment que es fa servir per a les alimentacions artificials pot ser de diferents 

origens, tamanys i formes. En general es podria dir que el material de préstec es pot 

dividir en dos en funció del seu origen, natural o artificial, tal i com es mostra a la 

classificació adjunta: 

 

                                   Dipòsits fluvials 

• natural            Dipòsits terrestres (sauló) 

                                   Dipòsits marins   

 

 

                                  Material de matxuqueig 

• artificial 
                                  Altres materials (vidre) 

 

 

El material que s’extreu dels dipòsits marins  és pel seu cost i característiques és el que 

s’ha fet servir més en les alimentacions al nostre litoral. Aquests dipòsits es troben a la 

plataforma continental, en general en forma de bancs de sorra i contenen normalment 
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grans volums de sediment amb característiques uniformes i amb poca o gens argil.la o 

llim. 

 

Aquests dipòsits es poden excavar mitjançant el dragatge dissenyat per a operar en 

condicions de mar obert i es bombegen directament a la platja, però hem de tenir en 

conte que l’efecte de dragatge té conseqüències importants, tal i com veurem a l’apartat 

següent, que poden afectar tant a les comunitats establertes als llocs d’extracció, com als 

de deposició i és per això que es considera realitzar un estudi d’impacte ambiental1  

(CEM, 2001) [34]. 

 

El material de préstec terrestre  o sauló és el resultat de l’existència d’activitat minera 

que ens  subministra sorra comercial i grava.  

 

Un factor important a tenir en conte és que l’ús de material terrígen implica menys cost 

de mobilització i menys problemes mediambientals i relacionats amb el temps que l’ús 

de sediments marins. Tot i això la capacitat de producció terrígena és comparativament 

baixa i les distàncies a recórrer relativament llargues i per tant el cost per unitat de 

volum del material emplaçat pot excedir d’aquell extret de les zones submergides. En 

general, el material terrígen és més rentable en projectes on el cost de l’exploració i la 

mobilització, relatius al cost de l’alimentació, són una gran part del conjunt de les 

despeses (CEM, 2001) [34]. 

 

Els aspectes més negatius de l’ús d’aquests materials estàn relacionats amb els impactes 

visuals que generen, associats a la mineria i el transport, amb la problemàtica de les 

expropiacions o ocupacions i amb l’agravant d’estar bruts molts cops i acompanyats de 

quantitat de matèria orgánica (CIRIA/CUR, 1987) [2].  

 

Els dipòsits fluvials es poden trobar tant en antigues terrasses fluvials i marines, com en 

dipòsits de canal i en planes de rentat. Els problemes i avantatges són idèntics als dels 

dipòsits terrestres, tot i que cal destacar la limitació actual de disposició d’aquest 

material degut a la falta d’aportament de sediments pels rius, després de la seva 

regulació i construcció d’embassaments i presses. 

 
1 Fins als anys 90 no era necessari un estudi d’impacte ambiental si el volum extret era  < 500.000 m3. 
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A vegades el dipòsit d’extracció és la platja aigües amunt d’una barrera 

sedimentària, com és el cas d’un espigó o un port esportiu, que presenta un excedent de 

material factible a mobilitzar aigües avall de l’obstacle. Aquesta operació rep el nom de 

trasvassament2 i resulta econòmica, ja que la distància de transport és petita i la zona 

d’extracció no requereix un estudi ambiental.  A més a més no impliquen l’extracció 

d’una font nova de sediment, donat que no s’aporta material nou al sistema, i es 

contribueix a l’equilibri d’aquest.  

 

Aquestes operacions tenen com a objectiu restaurar el flux natural de sorra i consisteix 

bàsicament en “reciclar”, transportant mecànicament el sediment que tenim en excés a 

la platja aigües avall a la platja aigües amunt fortament erosionada. S’utilitza en llocs on 

la sorra d’un emplaçament erosionat es mou al llarg de la línia de costa i es diposita en 

una àrea més refugiada. 

 

Cal destacar que els dipòsits de sediments de les maresmes, badies, estuaris i llacunes 

darrera les illes barrera i fletxes o barres litorals s’han fet servir al passat com a material 

d’alimentació. Eren un material atractiu ja que estava protegit de l’onatge i es trobava 

normalment suficientment a prop del projecte per a permetre la transferència directa 

mitjançant el dragatge, fet que permetia el.liminar la necessitat de separar les operacions 

de transport i de transferència. Tot i això, el seu ús no representa una millora substancial 

en l’estabilitat de la platja, ja que generen geometries més suaus que requeriran una 

nova aportació de sediments en un menor temps. A més a més aquestes àrees són 

d’importància vital dins l’ecosistema costaner, ja que subministren material necessari 

per a que creixin aquests ecosistemes i són enormement sensibles a l’alteració 

mitjançant el dragatge (CEM, 2001) [34]. 

 

Per exemple els aigüamolls permeten control.lar les innundacions, ja que 

emmagatzemen l’aigua i la seva vegetació redueix la velocitat de circulació de les 

aigües de crescuda, contribueixen a la depuració natural de es aigües i ajuden a 

recarregar els aqüífers subterranis. També mantenen una gran riquesa biològica i 

presenten una font d’ingressos al turisme per a les zones colindants. 

 
2En anglès bypass, si és que el sediment és transportat aigües avall i backpass si és que aquest és 
transportat aigües amunt 
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En quant al material de matxuqueig cal dir que presenta un percentatge de material fí  

(inferior a 62 µm) força elevat que fa que sigui poc aconsellable des del punt de vista de 

l’usuari i presenta a més a més importants pèrdues en el moment de l’emplaçament i en 

conseqüència el volum final requerit és força superior a l’estimat.  

 

L’ús d’altres materials, com el vidre, s’han incorporat actualment en les alimentacions 

de platges. Aquest fet ha estat impulsat per la gran quantitat de vidre, provinent 

d’ampolles i parabrises, que es recicla annualment en molts païssos3. Els assajos 

realitzats amb aquests materials, un cop rodat i escalfat amb la finalitat de polir els 

extrems afilats, mostren que el perfil resposta i l’energia d’onatge reflectida és similar a 

l’obtinguda amb la sorra; és per això que s’ha presentat com a alternativa als dipòsits 

descrits anteriorment. L’inconvenient d’aquests materials és que sovint contenen aditius 

que poden ser nocius per la platja (Edge et al, 2002) [39]. 

 

II.5 Efectes i impactes induïts 

 

Els efectes mediambientals d’una regeneració de platges poden ser deguts a tres fases 

fonamentalment: dragatge del sediment, transport i deposició. Com a impactes més 

importants tenim, entre d’altres, el soroll, l’impacte visual, la turbolència, l’alliberament 

de nutrients, la modificació de la demanda biològica d’oxigen, els efectes i la 

modificació de la morfologia de fons.  

 

El soroll degut a les activitats de dragatge és particularment molest quan es dóna en 

àrees residencials, és per això que s’ha considerat molts cops reemplaçar les dragues de 

succió per un altre tipus de dragues, tot i que el cost s’incrementi. En les operacions de 

deposició no es genera un soroll extrem, només la presència de màquines excavadores i 

d’altre equip similar podrà destorbar àrees molt calmades. 

 

L’impacte visual provocat per l’equip de dragatge destorba àrees recreacionals i 

degenera paisatges, fent- los antiestètics.  

 

 
3Als Estats Units es llencen cada dia uns 110.000 m3 de vidre (Edge et al, 2002) [39].   



III.Alimentació de platges. Elements bàsics 

 32 

Durant la fase de deposició es pot generar pudor quan la sorra dragada es barreja amb 

torba o argil.la que conté grans quantitats de matèria orgànica. Tot i axò, degut als 

processos d’oxidació aquesta pudor és temporal; l’únic remei és sel.leccionar àrees on 

aquests mateials no siguin presents. 

 

Una de les conseqüències més criticades del dragatge és l’increment de la turbolència, 

que es deu a que les partícules són mobilitzades i posades en suspensió. Les partícules 

grolleres es tornen a dipositar ràpidament, però les més fines es mantenen en suspensió 

durant llarg temps, podent-se transportar llargues distàncies com a resultat de la seva 

baixa velocitat de caiguda en comparació amb les velocitats de les corrents prevalents 

(CIRIA/CUR, 1987)[2]. A més a més aquestes operacions solen coincidir en estats de 

mar tranquils i per tant l’energia existent en el medi no sol ser suficient com per reduïr 

la pols generada. 

 

L’increment del material en suspensió pot generar tant la reducció de la penetració de la 

llum, degut a la cobertura de certes àrees amb un nivell de material en suspensió, com la 

contaminació en la composició dels aliments per a certa fauna i danys en els òrgans 

respiratoris dels peixos i d’altres animals (CIRIA/CUR, 1987) [2]. 

 

La reducció de l’entrada de llum disminueix la producció primària de la fotosíntesis, i 

evita o postposa l’assentament d’organismes. A més a més les altes turbolències poden 

afectar als organismes retrassant el seu descens final i per tant fent- los subjectes d’una 

depredació.  

 

A més a més de l’impacte immediat degut a que les aigües es fan més tèrboles, les 

partícules tendiràn a sedimentar-se produint canvis en les condicions litològiques del 

fons marí i, indirectament, afectant la recolonització dels fons per les espècies 

bentòniques preexistents. Cal dir que aquestes espècies es troben actualment afectades 

per múltiples agressions: pol·lució del medi, pràctiques il·legals de pesca, dragatge de 

fons que ocupen les praderies, construcció d’obres d’infraestructura,... i que l’home amb 

la seva pràctica ha oblidat el valor ecològic d’aquestes, com és el cas de les praderies 

marines de fanerògames que no només representen un important valor ecològic per la 

riquesa dels seus ecosistemes sinó que també atenuen l’onatge i redueixen l’erosió. 
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Un altre impacte és l’alliberament de nutrients, com són el nitrogen i fósfor dels 

sediments, afavorit per les operacions de dragatge. Tot i que no sembla ser un problema 

a l’avantcosta, degut a la dispersió que causen les corrents i a la dil.lució, si que ho és 

quan el material de reompliment s’extreu d’àrees confinades a la zona interior de la 

platja. També cal tenir en conte que les operacions de dragatge són una font menor de 

nutrients, l’agricultura, les càrregues domèstiques, són més destructives (CIRIA/CUR, 

1987) [2].  

 

D’altra banda la demanda biològica d’oxigen (BOD) es veu sotmesa a modificacions 

als nivells inferiors quan es generen sots profunds en excavar material de préstec, que 

formen un embut per al material orgànic, i on es desenvolupen sovint condicions 

anaeròbies que es mantenen degut a una situació d’estratificació de temperatures en les 

capes d’aigua. En aquests casos el recobriment de la fauna és imposible i aquestes 

condicions anaeròbies en aigües somes amb altes temperatures poden generar malaties 

com el botulisme, que ha causat la mort de milers d’ocells (CIRIA/CUR, 1987) [2]. 

 

Durant la fase de dragat es destrueix la comunitat bentònica i la repoblació d’aquesta 

àrea dependrà de la magnitud de l’operació, del sediment nou en superfície, i de la 

qualitat de l’aigua. El lloc de préstec pot ser recolonitzat per organismes que han migrat 

d’àrees adjacents, però tot i això la població no serà de la mateixa magnitud i diversitat 

que l’anterior.  

 

Els animals amb mobilitat seràn els menys afectats per les operacions de préstec degut a 

la seva habilitat d’escapar de les àrees on es dónin les operacions i retornaràn o no en 

funció de les condicions del seu hàbitat. 

 

Les comunitats del fons marí en la majoria de platges d’elevada energia sobreviuen a 

canvis periòdics relacionats amb cicles d’erosió natural i acreció i tempestes, però les 

comunitats de la zona infralitoral es troben a un ambient més estable i són menys 

adaptables a aquestes pertorbacions.  

 

La Morfologia, hidrodinàmica i geohidrologia es veuràn sotmeses a modificacions 

durant la fase de dragatge és per això que una de les decisions bàsiques a prendre quan 

es draga material de préstec és triar entre la creació de sots profunds o el dragatge de 
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capes fines d’àrees extenses. A continuació es mostra la Taula 3 que presenta les 

avantatges i desavantatges de l’un i l’altre: 

 

 Avantages Desavantages 

 
 
 
 
 
 

Sots profunds 
aïllats 

 
 
 
 
- poca àrea afectada 
- baix efecte en els patrons de      
corrent i de l’onatge 

- grans canvis en la geomorfologia de l’àrea 
- canvis en els patrons de sedimentació 
- canvis en el material de fons 
- impediment per a la pesca 
- reducció de la penetració de la llum 
- disturbis en nivells impermeables 
- problemes d’estratificació amb les 

condicions anaeròbies en les parts profundes 
dels sots  

-     males condicions per al recobriment de fauna 
 
 
 
 

Extenses àrees  
dragades 

- petits canvis en la 
geomorfologia de l’àrea 

- bones condicions per al 
recobriment de la fauna 

- el dragatge es pot fer 
gradualment 

- el material de fons pot 
mantenir-se intacte 

 

 
 
- els patrons de corrent i d’onatge es poden 

veure afectats 
-     extensa àrea afectada 

Taula 3. Avantages i desavantatges de la modificació de la morfologia de fons (CIRIA/CUR, 1987) [2].  
 

Durant la fase de deposició és important tenir en conte els canvis sobre els patrons de 

corrent i d’onatge al llarg de la linia de costa i l’influència d’aquests sobre els 

processos d’erosió i sedimentació en zones adjacents.  

 

D’altra banda la deposició d’aquest material a la platja, prop de les dunes o murs, amb 

proporcions d’aigua salina, pot influïr en el règim de les aigües subterrànies, generant 

una intrusions salines. 

 

Durant la fase de transport els impactes seràn de caràcter temporal i els més importants 

seràn els visuals i els impediments en la navegació.  

 

Les operacions de dragatge i reompliment estàn exemptes de legislació al nostre país, 

però no obstant existeixen una sèrie de recomanacions ROM (MOPT, 1994) [40] on 

s’especifica el disseny i la planificació d’aquestes operacions. 

 

Aquestes recomanacions parlen de que abans de dissenyar qualsevol operació s’ha de 

disposar de les dades geotècniques del material a dragar, de la seva disposició 
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geomètrica i de l’efecte que tindràn les operacions de dragatge, transport i deposició 

sobre la qualitat resultant del sediment (MOPT, 1994) [40]. 

 

Un aspecte molt important a considerar és l’estabilitat de les pendents que s’originen en 

dragar l’emplaçament, l’estimació de les quals només és possible mitjançant 

l’observació del comportament del material durant les primeres fases del dragatge i 

d’experiències prèvies. A la Taula 4 es mostra, en termes generals, l’inclinació de les 

pendents que es fan servir a l’hora de dissenyar les operacions de dragatge en funció del 

tipus de sòl i l’estat de les aigües: 

 

Tipus de sòl Aigües calmades Zones amb moviment d’aigua 

Sorra fina 6 a 4H:1V 10 a 6H:1V 

Sorra grollera 4 a 3H:1V 6 a 4H:1V 

Sorra argilosa 3 a 2H:1V 4 a 3H:1V 

Taula 4. Pendents comuns de dragatge en funció del tipus de sòl i el moviment de les aigües (MOPT, 
1994) [40]. 

 
En el cas en que les operacions de dragatge siguin de gran magnitud, fet que provocarà 

l’augment de l’inestabilitat de les pendents, el càlcul de les pendents es farà considerant 

el factor de seguretat a curt plaç de 1.2 i a llarg plaç de 1.4 (MOPT, 1994) [40]. 

 

Les operacions de transport dels sediments marins del dipòsit fins la platja es fa 

mitjançant dragues, fet que representa diferents problemes, com la sel.lecció de la ruta 

addient, problemes geotècnics, efectes dinàmics, etc.. dels quals s’especifica les dades 

necessàries i els estudis previs a realitzar a la taula 4.10.1 del capítol 4.10 del ROM 0.5-

94 (MOPT, 1994) [40]. 

 

Cal tenir en conte que la millor època per a dragar i regenerar és a l’hivern, ja que 

s’evita l’interferència amb la posta de la fauna de la zona infralitoral i de l’avantcosta 

que es dóna entre la primavera i la tardor (CIRIA/CUR, 1987) [2].  

 

Durant els períodes de pre i post-construcció s’ha de dur a terme un seguiment adeqüat, 

tant dels paràmetres físics com biològics, per tal de valorar efectivament l’èxit del 

projecte i del recobriment de la comunitat biològica. 


