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Capítol VII 

 

  Actuacions al litoral català 

 
VII. 1 Introducció 

 
Les regeneracions de platges són les principals obres de protecció costanera que s’han 

dut a terme al nostre litoral, és per això l’importància que té fer una revisió de les 

actuacions al llarg del temps per tal de reflectir la seva efectivitat front als problemes 

exposats al capítol anterior. 

 

Hem analitzat prèviament la problemàtica generalitzada que ha donat peu a l’execució 

d’aquestes obres, però seria addient conéixer la particularitat de cada tram on s’ha actuat 

per tal de poder fer un anàlisi més detallat i espècific. 

 

Cal destacar que les regeneracions més importants que s’han dut a terme al nostre 

litoral, en quant a volums es tracta, són les de la costa del barcelonés i el tarragonès, és 

per això que ens centrarem en aquests sectors del litoral. 
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VII. 2 Actuacions al Maresme 

 
Aquest seguit d’actuacions es poden agrupar ja que van enfocades a resoldre un mateix 

tipus de problema caracteritzat fonamentalment per l’existència de ports barrera que 

impedeixen el transport longitudinal i per la carència d’aportaments continentals, 

procedents del Tordera i de les rieres adjacents. 

 

El tram del Maresme ha estat subjecte de diverses pertorbacions degut a l’intervenció de 

l’home des del segle XIX com són les abundants construccions a peu de costa, de xarxes 

de transport i de comunicació, així com la reducció dels aportaments sedimentaris per 

part del riu Tordera i les rieres adjacents degut a activitats extractives a la 

desembocadura del riu i a la canalització i desviament de petits cursos fluvials, etc... 

 

L’impacte més important que ha patit aquest tram ha estat la construcció del port 

d’Arenys acabada l’any 1956, que actúa com a barrera interceptant l’aportació de 

sediments cap al sud (no només la del Tordera, sinó la que circula al llarg de la costa) i 

que modificava la dinàmica litoral generant una acumulació a llevant del port. Com a 

conseqüència es pateix un intens procés d’erosió agreujat pels forts temporals que es 

donen.  

 

D’altra banda, la platja inmediatament al sud del contradic del port també va progresar, 

però de forma més reduïda, a l’abric que li va proporcionar el port. Podríem dir que la 

construcció del port va independitzar les platges a ponent d’aquest de les situades al 

nord-est en quant a disponibilitat de sediment (Villares, 1999) [36]. 

 

Al 1967 es millora el tram de la carretera Nacional II pel pas d’Arenys de Mar i es 

guanya terreny reduïnt la platja per a ampliar la carretera i s’emplaça una escollera per 

tal de protegir la via férrea existent. A més a més a la dècada dels 80 es construeix la 

doble via de ferrocarril, fet que redueix encara més l’espai disponible de la platja, 

remarcant més l’impacte sobre aquesta, i augmenta la vulnerabilitat de les estructures 

existents (Villares, 1999) [36]. 

 

Per tal de protegir les infraestructures de primera línia de costa i retenir la sorra es 

construeixen onze espigons al 1965. Aquestes actuacions van ser força qüestionades, ja 
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que tot i l’efectivitat dels espigons per a la defensa de les estructures ferroviàries aquests 

no van ser útils per a retenir els sediments. D’altre banda la construcció del ferrocarril 

va suposar l’establiment de fàbriques a les inmediacions d’aquest que ocuparen i 

degradaren l’espai (Villares, 1999) [36]. 

 

A partir d’aquí es va començar la defensa amb escolleres longitudinals, obra que encara 

va agreujar més la situació i va extendre la seva erosió. El resultat final fou la creació de 

zones completament vulnerables amb espais molt petits de platja, esxceptuant el llevant 

del port de Premià i del Masnou. La situació en aquests trams era pitjor que en el 

d’Arenys, Caldetes i St. Vicenç, ja que com a mínim en aquests els espigons retenien 

uns mínims de sorra, mentre que als anteriors la disponibilitat de sediment era encara 

més escassa (Villares, 1999) [36]. 

 

Referent a la reducció de les aportacions del riu Tordera, aquest era una de les principals 

fonts de sediments de la costa del Maresme. Per això en disminuïr els seus aportaments 

tot el tram del Maresme es va veure afectat però va ser la platja de Malgrat, més propera 

a la desembocadura, la que manifestà primer les conseqüències de les seves reduccions. 

Així doncs, la problemàtica es va extendre a tota la costa del Maresme, ja que quan un 

riu deixa d’incorporar sediment a la dinàmica litoral porta implícit una disponibilitat 

menor de material a mobilitzar al llarg del litoral. Cal remarcar que el Tordera no és 

l’única font d’ingressos en aquest tram, també hi ha diverses rieres com la de Sta. 

Susanna, la d’Arenys, etc..., però les seves aportacions són molt menors en comparació 

amb les del Tordera (Villares, 1999) [36]. 

 

Per tant, al tram de Malgrat la problemàtica fonamental és la reducció de sediments i 

vindrà condicionada per la manca d’aportaments del Tordera, ja que és el tram més 

proper a la desembocadura del riu, mentre que als trams d’aigües avall- Arenys, Premià, 

Masnou, Montgat (veure Figura 32)- la problemática és l’efecte barrera dels ports 

esportius. El problema es repeteix i estèn al llarg de la  costa degut a la construcció de 

nous ports al llarg del litoral (veure capítol V). 
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Figura 32.  Tram costaner del Maresme (ICC, 2003) [74]. 

 
Originàriament es tractà el problema mitjançant la construcció d’obres dures i no va ser 

fins als anys 70 que canvià la política de protecció costanera, convertint-se aquest tram 

en el primer del nostre litoral en el que es vàren substituïr aquestes obres dures per 

solucions toves. 

 

A la Taula 9 es presenten les diferents aportacions realitzades al tram. Les alimentacions 

més importants, en quant a volums,  són les que es vàren fer l’any 1986 i 1987. Els 

primers trams a alimentar al 1986 van ser Malgrat, amb un aportament de 1.080.000 m3. 

Al 1987 cal destacar les alimentacions dels trams Mataró- Premià de Mar i Premià–

Montgat amb 2.044.000 m3 cadascuna. També cal destacar al 1992 l’alimentació del 

tram Arenys de Mar-Balís amb un aportament de 3.457.400 m3. 

 

La resta d’alimentacions són de volums menors i compleixen la funció de manteniment 

i que en molts casos ni tan sols s’ha redactat el projecte, degut a que són obres 

d’emergència enfocades a suplir un dèficit temporal, com pot ser una tempesta que 

arrassa la platja just abans de l’època estival. 
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Lloc de regeneració Any Tipologia 
d’alimentació 

Volum aportat 
(m3) 

ml de platja 
regenerada 

Malgrat1  1986 1ª Alimentació 1.080.000 22003 

Arenys de Mar1 1986 1ª Alimentació 11.926 20003 

St. Vicenç de Montalt1 1986 1ª Alimentació 25.000 24003 

St. Vicenç de Montalt-
Caldes1 

1987 1ª Alimentació 23.063 12003 

Mataró-Premià de Mar1 1987 1ª Alimentació 2.044.000 88003 

Premià de Mar-Montgat1 1987 1ª Alimentació 2.044.000 80003 

Premià de Mar-Montgat2 1988 Recàrrega 245.000 80003 

Premià de Mar-Montgat2 1991 Recàrrega 160.000 80003 

Arenys de Mar-Balís 1 
1992 1ª Alimentació 3.457.400 45003 

Malgrat 2 
1993 Recàrrega 183.000 1.2783 

Premià de Mar1 
1993 Recàrrega 610.450 12003 

Masnou-Montgat1 
1994 Recàrrega 478.699 16003 

Mataró2 
1994 1ª Alimentació 1.000.000 25003 

Malgrat2 
1994 Recàrrega 1.000.000 22003 

TOTAL 
  12.362.538 ˜ 26.0003 

Taula 9.Característiques de les operacions de regeneració al Maresme. 
1 Projectes inventariats. 2 Projectes no inventariats 3mesures fetes a escala amb mapa de l’ICC (ICC, 

2003) [30].– Dades no disponibles 
 

En total, des del 1986, s’han invertit 12.362.538 m3 de sediment al Maresme, sent 

aquest aportament molt important en els anys 1986, 1987 i 1992, i reduïnt-se 

notablement a partir  d’aquest últim . A més a més des de l’any 1994 no consta cap 

projecte d’alimentació. A la Figura 33 s’han analitzat 14 dades que mostren l’evolució 

de dels volums aportats  amb els anys. 
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Figura 33.Evolució dels volums aportats al Maresme amb el temps  

 
Les quantitats que s’observen a partir del 1992 corresponen, la gran majoria, a 

recàrregues de sediment a localitats prèviament actuades. 
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Durant el període 2000-2001 i com a conseqüència dels temporals s’ha executat obres 

d’emergència al tram de Premià de Mar i actualment hi ha en marxa l’execució del 

projecte de regeneració dels trams Masnou- Premià-Vilassar amb una aportació total de 

1.000.000 m3, però aquest encara està en fase d’estudis previs per a passar l’avaluació 

d’impacte ambiental. 

 

VII.3 Actuacions a Barcelona ciutat i la costa del Llobregat 

 

En aquest tram del litoral l’objectiu principal, més que compensar la manca de volum 

existent és la creació de platja a tota la façana marítima. Per tant s’ha de tenir en conte 

que no només existeix la necessitat d’aportar sediment, sinó que calen les condicions 

necessàries per a mantenir la sorra aportada. 

 

És per això que el cost del metre linial de platja en aquest tram serà superior al del 

Maresme, doncs en el seu càlcul queden comptabilitzats no només els volums vessats 

sinó a més a més les obres de protecció d’escolleres necessàries per a la seva retenció. 

 

Al tram de Barcelona ciutat la morfologia del litoral ha estat condicionada per la 

construcció del port i per les obres que es dugueren a terme entre el port i Badalona.  

 

Ja al segle XV, es van prolongar succesivament els dics del port de Barcelona, que van 

barrar el transport litoral en direcció cap al Delta del Llobregat i van suposar el retrocés 

de la costa en la zona més propera a la desembocadura; a la banda de la Barceloneta es 

produí un fort creixement sedimentari que es recolzava en les obres del port (Novóa, 

1990) [75]. 

 

On avui hi ha les platges de Nova Icaria, Bogatell, i Mar Bella es trobaven els barris del 

Camp de la Bota , Sant Martí de Provençals i de la Mina i era una zona totalment 

degradada per la indústria i destinada a llençar els abocaments -donat que al 1859 el plà 

Cerdà condicionà a que l’indústria s’assentés fora de la ciutat-. A més a més, a meitats 

del segle XIX, es va construir la primera línia férrea Barcelona-Mataró, que contribuí al 

deteriorament de la franja marítima (Novóa, 1990) [75]. 

 



VII. Actuacions al litoral català 

 99 

A mitjans del segle XIX degut a la prolongació de la platja de la Mar Bella cap al sud, 

s’assenten edificis sobre els terrenys guanyats al mar que contribuïren a consolidar la 

Barceloneta com a barri d’oci per a la gent de la ciutat. Però tot i la utilització de la 

platja, als anys 60 era un focus de contaminació, degut a les aigües residuals que 

s’abocaven al mar a través de diversos col.lectors; això constituïa una font directa 

d’infeccions i malalties (Novóa, 1990) [75]. 

 

No va ser fins a l’arribada dels Jocs Olímpics, al 92, que Barcelona va patir un canvi en 

el front marítim. Es va dotar la ciutat d’infraestructures que des de feia anys s’havien fet 

imprescindibles i es va transformar la façana marítima en una zona d’esbarjo i 

residencial, dotada de zones verdes i platja. Es va soterrar la via del tren i es desplaçaren 

els polígons industrials fóra de la ciutat (Villares, 1999) [36]. 

 

Un dels condicionants més grans  per a la remodelació d’aquest tram  de costa va ser la 

construcció de la nova xarxa de col.lectors que donaren sortida a les aigües de les 

diverses conques del plà de Barcelona. El traçat dels col.lectors era perpendicular a la 

línia de costa i delimitava unes cel.les on quedarien enmarcades les platges. Per a les 

aigües residuals es va realitzar un col.lector interceptor, paral.lel a la costa per recollir 

els abocaments del Besós, amb els qual l’àrea de la platja va quedar sanejada i així 

s’evitaren les innundacions de la zona (Villares, 1999) [36]. 

 

La presència d’aquests col.lectors perpendiculars a la costa propiciava aplicar solucions 

intermitges, és a dir una combinació de les solucions “dures” i les “toves”, de manera 

que recolzant-se en aquestes obres i completant- les amb espigons submergits, es vàren 

crear platges obertes (veure Figura 34), amb el menor impacte visual possible (Villares, 

1999) [36]. 
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Figura 34. Façana marítima de les platges de Barcelona (Aeroguía del litoral de Catalunya, 1995) [37]. 
 

Va ser a partir de l’any 1986 quan començaren les obres de remodelació del litoral de 

Barcelona amb la construcció d’un seguit d’obres rígides, que generaren una 

compartimentalització de les noves platges, i l’aportament d’un volum total de 

1.963.670 m3 encarregat de recuperar 4000 metres linials de platja. Els primers projectes 

en executar-se vàren ser el de les platges del Poble Nou, on a part de la construcció de 

dos dics en prolongació dels desaigües i la d’un dic exempt submergit es van invertir un 

total de 423.051 m3. 

 

Al 1987 es va fer el projecte entre C/Bogatell i C/Prim on es van prolongar tres dics als 

desaigües de Bogatell, Ginebra i Prim i es van aportar 415.509 m3. Al 1988 es va 

executar el projecte de les platges de la Nova Icaria, Bogatell i la Mar Bella, on també 

s’hi van construïr espigons en prolongació dels col.lectors que hi desembocaven al tram 

i es van aportar 101.465 m3 i al 1990 es va dur a terme el projecte de la platja de la 

Barceloneta on a més a més de l’aportació d’un total de 177.167 m3 s’hi van fer obres 

complementàries, com dics emergits i submergits a peu de platja. 
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Posteriorment s’ha executat un seguit de recàrregues, al 1991 i al 1998, en aquests trams 

amb petits volums de sediments. A la Taula 10 següent s’adjunten el volums aportats 

per a la generació de les platges del litoral de Barcelona: 

 

Lloc de regeneració Any Tipologia 
d’alimentació 

Volum aportat (m3) ml de platja regenerada 

platges del Poble Nou 1986 1ª Alimetació 423051 
30001 

C/Bogatell- Prim 1987 1ª Alimetació 415506 
35001 

Nova Icària-Bogatell i 
Mar Bella 1988 

1ª Alimetació 
101465 

30001 

platja de la 
Barceloneta 1990 

1ª Alimetació 
177167 

9001 

platja del Bogatell 1991 Recàrrega 69000 
8001 

platja de la 
Barceloneta 1991 

Recàrrega 
69000 

6501 

platges de Barcelona 1991 Recàrrega 308481 
40001 

platges de Barcelona 1998 Recàrrega 400000 
40001 

TOTA L   1.963.670 
4500 

 
Taula 10. Llistat de volums aportats a les regeneracions de platges de Barcelona 

1 mesures fetes a escala amb mapa de l’ICC (ICC, 2003) [30]. 
 

Tal i com es pot apreciar a la Figura 35, on s’analitzen 8 dades, les aportacions més 

grans que s’han fet són als anys 1986, 1987 i 1991, coincidint les primeres amb els 

primers projectes de regeneració que es feien al litoral de la ciutat de Barcelona i les 

últimes amb l’arribada dels Jocs Olímpics del 1992. Durant el període 1994 -1998 hi ha 

un buit, durant el qual no s’ha fet cap inversió i al 1998 es realitza l’última recàrrega de 

la que es té constancia amb un volum total de 400.000 m3. 
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Figura 35.Evolució dels volums aportats a Barcelona amb el temps 
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Recentment s’han dut a terme diverses obres d’emergència al litoral de Barcelona com a 

conseqüència de l’acció dels temporals del 2001-2002 amb sorra procedent de 

l’opertura del port de Premià, de Mataró i del Masnou. 

 

Actualment es preveu la regeneració de les platges de Gavà i Viladecans, com a 

conseqüència de la desviació del riu Llobregat en ampliar-se el Port de Barcelona. El 

port creixerà cap al sud i degut a la pèrdua de sediment que aquest actuació comportarà, 

el BOE obliga a adoptar la mesura de que el propi port corretgeixi l’impacte mitjançant 

una alimentació i a que ell mateix financiï l’obra. Es preveu un aportament de 3.000.000 

m3 de sediment procedent de la llera del riu i de la zona guanyada. 

 

VII.4 Actuacions al Garraf 

 
Les actuacions que s’han dut a terme en aquest sector tenen el mateix objectiu que les 

realitzades al tram de Barcelona, generar platja. Aquest tram no rep un volum suficient 

per formar platges i aquesta manca de recepció es deu fonamentalment a que els penya-

segats del Garraf actúen com a barrera, retenint part de la càrrega sòlida litoral i 

motivant l’acreció continuada de la platja de Castelldefels. A tot això s’ha de sumar la 

reducció de superfície disponible degut a l’ocupació del domini públic. Per tant les 

obres realitzades consistiràn bàsicament en l’alimentació artificial acompanyada 

d’estructures rígides que retinguin aquests sediments. 

 
Figura 36.Tram costaner del Garraf (ICC, 2003) [74]. 

 
Al tram de Sitges (veure Figura 36) les obres executades començaren al 1983 i 

consistiren en la creació d’un camp d’espigons paral.lels i perpendiculars a la costa i en 

petites aportacions de sediments. En concret, el primer projecte es donà a la platja de 
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Sitges i consistí en la construcció de quatre espigons perpendiculars a la costa i tres 

paral.lels i en l’aportació de 25.271 m3. Els projectes que el succeïren eren similars: la 

construcció de dics exempts complementats amb illes interiors a la platja de St. Sebastià 

(Sitges), la construcció d’un dic submergit a la platja d’Aiguadolç (Sitges), l’execució 

de dos dics exempts a la platja de Ribes Roges (Vilanova i la Geltrú), tal i com 

s’observa a la Figura 37 i la posterior demolició al 1994 d’espigons a la platja de Sitges 

i construcció d’un nou dic. Totes elles regenerades amb volums que sumen un total de 

404.244 m3 el qual es mostra junt amb els anys d’aportació, els metres linials de platja 

regenerats i la localització de la recàrrega a la Taula 11. 

 

 
Figura 37. Vista parcial de la platja de Ribes Roges després de la regeneració de l’any 1984 (MOPU, 

1988) [35]. 
 

 
Lloc de regeneració  Any Volum aportat (m3) ml de platja 

regenerada 

platja de Sitges 1983 25271 
21001 

platja de St. Sebastià 1984 52000 
12001 

Ribes Roges 1984 139425 
12001 

Ribes Roges 1986 166900 
12001 

Aiguadolç 1987 20648 
12001 

TOTAL  404.244 
6000 

Taula 11. Llistat de volums aportats a les regeneracions de platges del Garraf. 
1 mesures fetes a escala amb mapa de l’ICC  (ICC, 2003) [30]. 

 

A continuació s’adjunta la Figura 38 que mostra, amb un total de 5 dades, l’evolució de 

l’aportació de sediments al llarg dels anys a la costa del Garraf i on es pot observar que 

les quantitats aportades són força petites en relació a les del 1984 i al 1986. 
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Figura 38. Evolució dels volums aportats al Garraf amb el temps 

 
VII.5 Actuacions a la costa Daurada 

 
En quant al tram de la Costa Daurada, el procés erosiu que afecta aquest tram s’ha degut 

bàsicament a la interrupció del transport longitudinal produïda pels ports de Segur de 

Calafell i Coma-Ruga, i pel seu efecte embornal, així com per la menor aportació de 

sediments per part del riu Foix i de les altres rieres existents. 

 

Tal i com s’ha explicat al capítol anterior, la problemàtica generada al litoral tarragoní 

pels ports de Segur de Calafell i Coma-Ruga radica en que actúen com a atenuadors de 

l’onatge provocant la disminució de la capacitat portant de sediment i generant que 

aquest es dipositi.  D’aquesta manera es genera un hemitòmbol, que ràpidament 

evoluciona a tòmbol  que no només dóna peu a una platja amb una morfologia 

incòmoda per l’usuari, sinó que provoca també que  aigües avall del port hi hagi una 

forta regressió, ocasionada per l’efecte embornal del port. Aquesta regressió va acabar 

amb la platja del Francàs, on abans de la regeneració de 1993, el mar s’acostava 

perillosament a les cases de primera línia de costa, i ja envaïa l’espai ocupat pels jardins 

(Villares, 1999) [36]. 

 

En quant a les aportacions d’origen continental, aquestes provenien bàsicament del riu 

Foix i d’altres rieres del tram com la de Cunit, la de la Cobertera, la de la Bisbal i la del 

Francàs que tenen un caràcter discontinu, com correspon a un règim de pluges 

mediterrani. Però donat que al 1929 es construí, molt a prop de la desembocadura, un 

embassament al riu Foix, actualment ja no fa aportacions significatives. L’altra possible 

font de material (en aquest cas per deriva litoral) la van constituir les platges a ponent 

del massís del Garraf, ja que aquesta costa té una estructura compatible amb un 
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transport selectiu a través d’ella. De fet, es van identificar ma terials a les platges de la 

Costa Daurada que per la seva mineralogia havien de procedir del riu Llobregat, però la 

presència des de 1950 del Port de Vilanova i la Geltrú va reduïr els aports d’aquesta font 

(CEDEX, 1979) [73]. 

 

La primera regeneració que es va dur a terme al litoral tarragoní va ser al 1988 a la 

platja del Miracle, a Tarragona on s’hi van aportar un total de 154.660 m3 per a 

regenerar 850 metres linials de platja. Però va ser l’any 1993 que es va donar un gran 

increment en l’aportació de volums amb l’execució dels projectes a la platja de l’Arenal 

i sobretot amb els projectes de regeneració de Calafell, El Vendrell i Roda de Barà que 

reberen una alimentació de 1.843.132 m3 (veure Taula 12). Al 1994 també es van donar 

aportaments importants com els de la platja d’Altafulla, el Miracle, la platja de Cambrils 

i la del Cristal, amb un volum que ascèn als 1.644.214 m3. En total s’aportà un volum de 

5.239.700 m3. A la Figura 39 i a la Figura 40 s’adjunta un mapa de situació de les 

platges regenerades del tram de la Costa Daurada entre Vilanova i Salou i Salou –

L’Ampolla respectivament. 

 

 
Figura 39. Tram de la costa Daurada entre Vilanova i la Geltrú i Salou (ICC, 2003) [74]. 
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Figura 40. Tram de la costa Daurada entre Salou i l’Ampolla (ICC, 2003) [74]. 

 
 

Lloc de regeneració Any Tipologia 
d’alimentació 

Volum 
aportat (m3) 

ml de platja 
regenerada 

platja del Miracle1 1988 1ª Alimentació 154.660 850 
Platja de les Delícies (St. Carles de 

la Ràpita) 2 1988 
1ª Alimentació 

13.500 
- 

Platja de Pixavaques2 1988 1ª Alimentació 4.000 - 
Platja adosada al passeig marítim de 

St Carles de la Ràpita2 1990 
1ª Alimentació 

6.500 
- 

platja de Maricel1 1990 1ª Alimentació 26.384 300 
Platja de St. Lucia (t.m El Perelló) 1 1990 1ª Alimentació 20.000 500 

Platja d’Altafulla1 1991 1ª Alimentació 164.680 800 
platja a ponent del port de St. Carles 

de la Ràpita1 1992 
Recàrrega 

33.030 
1.500 

Platja de la Marquesa (Delta de 
l’Ebre) 1992 

1ª Alimentació 
265.000 

5000 

Platja a llevant del port de 
l'Ampolla1 1993 

1ª Alimentació 
20.000 

200 

Tram de Cunit-port Coma-Ruga1 1993 1ª Alimentació 1.450.000 
TramComa-Ruga-Roc de St. Caietà 1993 1ª Alimentació 1.050.000 

Tram de St. Caietà-Platja Llarga1 1993 1ª Alimentació 125.000 

 
12.000 

platja de l'Arenal2 1988 1ª Alimentació 37.800 600 
platja de l'Arenal1 1993 Recàrrega 218.132 600 

platja dels Avellaners (L'Ampolla) 1 1993 1ª Alimentació 24.800 200 
platja d'Altafulla1 1994 1ª Alimentació 282.607 800 
platja del Miracle1 1994 1ª Alimentació 146.000 850 

platja de Llevant ( Cambrils) 1 1994 1ª Alimentació 703.000 3.000 
platja del Cristall1 1994 1ª Alimentació 460.000 2.000 
platja d’Altafulla1 1994 Recàrrega 52.607 800 

TOTAL   5.239.700 ˜24.400 
Taula 12. Llistat de volums aportats a les regeneracions de platges del litoral tarragoní. 

1 Projectes inventariats. 2 Projectes no inventariats – Dades no disponibles 
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A la Figura 41 es pot apreciar, amb un total de 9 dades, com l’aportació de sediments és 

força constant des del 1988 fins al 1992, i que a partir del 1993 i fins al 1994 es dóna un 

increment de volums notable que correspon a les regeneracions citades. A partir del 

1994 no es té cons tància de que s’hagi dut a terme cap actuació. 
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Figura 41. Evolució dels volums aportats a la Costa Daurada amb el temps  

 
VII. 6 Actuacions a la costa Brava 

 
Degut a la morfologia que presenta el litoral gironí, la seva dinàmica està relacionada 

amb platges encaixades en badia que conserven el volum de material i que pateixen 

basculaments en funció de l’incidència de l’onatge. 

 

Les obres marítimes més rellevants construïdes en aquest litoral són el port de Palamós, 

el port de l’Estartit, les marines d’Empúria Brava, Sta. Margarida i el port de Roses. 

 

El port de Palamós funcionà des de la seva construcció com a un important embut de 

material sedimentari, modificant notablement l’onatge que actuava sobre la platja i 

provocant un basculament de la mateixa cap el port, degut al sentit d’incidència dels 

temporals i a l’efecte difractor del mateix port. Aquestes modificacions van motivar les 

obres de defensa, espigons i escollerat longitudinal, a la zona de major ocupació 

(CEDEX, 1979) [72]. 
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El port de l’Estartit, en estar situat just a l’extrem septentrional de la unitat, provoca una 

alteració de caràcter local, sense que la resta de la unitat es vegi afectada de forma 

notable, sent l’única alteració la seva actuació com a dren de material sedimentari 

(CEDEX, 1979) [72]. 

 

Abans de l’emplaçament de les marines d’Empúria Brava, Sta. Margarida i el port de 

Roses, els basculaments que patia la línia de platja es produïen amb completa llibertat, 

però actualment, la presència d’aquestes obres sembla haver introduït modificacions 

(CEDEX, 1979) [72]. 

 

La construcció de les marines d’Empúria Brava  i de Sta. Margarida va tenir lloc entre 

els anys 1965 i 1973 i fins l’any 1965 les variacions de la línia de platja no tenien una 

tendència definida, donant-se avanços i retrocessos de forma indiscriminada. A partir 

d’aquest últim any als trams situats just al nord de la marina d’Empúria Brava, esisteix 

una tendència contínua a l’erosió amb un retrocés important de la línia de platja i pel 

contrari, als trams sud de la mateixa, l’acreció és pràcticament general (CEDEX, 1979) 

[72]. 

 

La contribució de l’aportament sedimentari prové principalment dels rius Ter, Daró, 

Fluvià i Muga i de les rieres de Ridaura, Calonge i Aubí, sent la contribució d’aquestes 

últimes intermitent ja que es troben normalment anegades de material de platja a la seva 

desembocadura i únicament les avingudes trenquen el cordó sorros (CEDEX, 1979) 

[72]. 

 

Els rius Fluvià i Muga tenen una eficàcia petita, fet que ho demostra la poca pendent 

dels seus cursos d’aigua en la mateixa plana, sent el volum de sediment capaç 

d’incorporar-se a les platges practicament nul. D’altra banda els altres rius i rieres que 

desemboquen al tram tampoc han de ser gaire importants com a fonts de sediments, 

donat les dimensions de la seva conca (CEDEX, 1979) [72]. 

 

Es té constància de que entre el 1987 i 1990 es van fer quatre regeneracions al litoral 

gironí a les platges de Roses, Riells, St. Antoni de Calonge i Castelló d’Empúries, però 

només està disponible el projecte de la primera i conseqüentment no es podrà dur a 

terme un anàlisi d’aquest tram. A  la  Figura 42 i a la Figura 43 s’adjunta la situació de 
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les localitats regenerades entre el Cap de Creus i L’Escala i Aiguafreda i Platja d’Aro 

respectivament (CEDEX, 1979) [72]. 

 
Figura 42.  Tram de la costa Brava entre el Cap de Creus i l’Escala (ICC, 2003) [74]. 

 

Les obres en aquest sector són de gran diversitat i reuneixen dos dels tres tipus 

d’alimentacions emergides que hem classificat anteriorment al capítol II (alimentació en 

platja i en duna), així com actuacions combinades. A les platges de Roses i St. Antoni 

de Calonge es van dur a terme obres rígides en conjunció amb aportaments de sorres: a 

Roses es construí un espigó que va servir com a recolzament de 130.000 m3, mentre que 

a St. Antoni de Calonge (veure Figura 44) un cop construïts els tres dics exemptes i 

veure el seu resultat s’afegiren dos dics perpendiculars a la costa i s’alimentà la platja 

amb 120.000 m3.  
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Figura 43. Tram de la costa Brava entre Aiguafreda i Platja d’Aro (ICC, 2003) [74]. 

 

 
Figura 44. Vista aèrea de les defenses longitudinals a St. Antoni de Calonge, Palamós (MOPU, 1988) 

[35]. 
 

A la platja de Riells, una de les més concurregudes del terme municipal de l’Escala, es 

va optar per l’alimentació total mentre que a Castelló d’Empúries es va reforçar el cordó 

dunar mitjançant la fixació de vegetació i l’emplaçament de dues empalissades, la 

primera amb la finalitat de guanyar terreny al mar i la segona amb la finalitat de crear 

una duna artificial que treballi per a la consolidació de la platja.  
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VII. 7 Fonts d’alimentació 

 
Tal i com hem comentat al capítol II les fonts d’obtenció del material per a l’ús 

d’alimentació artificial de platges són diverses i al nostre litoral provenen de dipòsits 

fluvials, terrestres, marins, i de material artificial (matxuqueig). 

 

En aquest capítol són objecte d’anàlisi els dipòsits d’ús més freqüent així com l’estat 

actual d’aquests i  la mida del sediment utilitzat per a les regeneracions. 

 

Pel que respecte al tram de Barcelona, dels projectes inventariats, un 59% de les platges 

es van alimentar amb dipòsits marins, 18 % amb de material excedent de platges, 9% 

amb material de pedreres, 9% amb aports parcials de material procedent de les fonts 

esmentades abans (veure Figura 45). El 5% correspon a dipòsits de diferents origens 

terrestres, que en aquest cas representa una única alimentació on es va fer servir com a 

font els dipòsits sorrossos terrestres situats a la zona d’excavació de Diagonal Mar.  

 

Els dipòsits d’extracció del tram del Maresme es van sotmetre a un estudi previ que rep 

el nom de “Campaña de Sondeos y toma de muestras submarinas en la costa, frente a 

Caldes de Estrach. Barcelona, 1990 ” (MOPU, 1990) [31]. Aquests són tres i 

corresponen a les zones situades al front de la platja de St. Joan de Vilassar, Mataró-

Caldetes i Caldetes-platja del Cabaió. També existeix un dipòsit al front del t.m de 

Premià de Mar que no s’inclou en aquest estudi però d’on es va treure material 

d’alimentació, Per tant es pot dir que la zona d’extracció de la que es tenen dades es 

troba entre el port de Premià de Mar i Arenys de Mar, té un total de 17 Km i es troba 

entre batimetries de –10 i -30 m. A la Taula 13 s’adjunten les característiques dels 

dipòsits utilitzats per a les regeneracions del litoral barceloní 
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Figura 45. Zones d’obtenció de sediment per la regeneració de la costa barcelonina. 

 

A continuació es descriuen les característiques més destacables dels dipòsits: 

 

 D50 mig 
(mm) 

Espesor 
(m) 

% Mig 
recuperable 

% m.o Superficie 
aproximada(m2) 

Volum 
previsible 

mínim (m3) 

Platja de St. Joan de 
Vilassar 
(Àrea A) 

0.57 1.60 86 0.3-0.7 1.520.000 2.432.000 

Platja de Mataró- 
Caldetes (Àrea B) 

0.56 1.30 90 0.4-1.8 720.000 936.000 

Platja de Mataró- 
Caldetes (Àrea C) 

0.54 1.20 91 0.4-1.8 740.000 888.000 

Platja Caldetes- Platja 
del Cabaió (àerea D) 

0.5 1 94 0.2-0.8 2.415.000 2.515.000 

Platja de Premià de 
Mar6 

- 2 - - 1.200.000 2.400.000 

Taula 13.Característiques del dipòsits marins utilitzats per a regenerar les platges de Barcelona (MOPU, 
1990) [31]. –Dades no disponibles. 

 

Aquestes reserves eren especialment pràctiques per a regenerar les zones del Maresme i 

de Barcelona perquè la mida era molt similar o superior a la que presentava la platja 

abans de la seva intervenció i per tant es podia tenir una idea de quina seria la resposta 

de la platja front els temporals més característics i del temps de residència del sediment. 

A més a més la sorra es transportava mitjançant dragues de succió de fons, fet que 

permetia l’emplaçament directe sobre la superficie a regenerar i les distàncies a recórrer 

eren relativament curtes. 

 
 
 
6Dipòsit no inclòs a l’estudi “Campaña de Sondeos y toma de muestras submarinas en la costa, frente a 
Caldes de Estrach” 
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Si cubiquem el total del volum previsible mínim que sumen els dipòsits inclosos a 

l’estudi, la quantitat ascèn a 9.171.000 m3 i si sumem el volum segons els projectes 

disponibles extret d’aquests dipòsits el resultat és de 11.364.843 m3. Aquesta dada es 

pot deure a dos motius: bé que el volum que es va estimar als dipòsits era inferior a 

l’existent o bé que les àrees d’extracció s’han ampliat o s’han explotats nous dipòsits 

entre Badalona i el riu Tordera dels quals no es disposa informació. 

 

Si fem un recull de dades dels volums extrets dels dipòsits inventariats s’obtenen els 

resultats observats a la Taula 14: 

 

Localitat Any Volums aportats 
segons projecte(m3) 

Dipòsit marí 
d’extracció 

Balís -Arenys 1992 3457400 
Arenys (D) i Port d’en 

Balís (B) 
Premià 1993 610450 Premià 

Masnou-Montgat 1986 478699 Premià 
Bogatell-Prim 1987 208662 Vilassar (A) 

Nova Icària-Bg, Mar 
Bella 1988 101465 Premià 

Bogatell1 1991 69000 Vilassar (A) o Premià  

Barceloneta 1990 177167 Vilassar (A) 
Barceloneta1 1991 69000 Vilassar (A) o Premià 

Platges de Barcelona 
 (Barceloneta, Nova 
Icària, Bogatell, Mar 

Bella) 1992 400000 Premià 
Sitges 1994 625000 Premià 

Malgrat1 1986 1080000 Arenys (D) 
Premià-Montgat1 1987 2044000 Premià o Vilassar (A) 

Mataró-Premià de Mar1 1987 2044000 Premià o Vilassar (A) 
Taula 14. Inventari de regeneracions i fonts utilitzades al litoral barceloní 

1 projectes on no s’especifica la font, però que s’han triat per proximitat  
 

A la zona del Garraf el material d’alimentació que predomina és el provinent de 

l’acreció de platges a l’abric de Port Ginesta i del Port Esportiu de Vilanova i la Geltrú 

així com de canteres properes a la zona. El fet de que es faci servir molt poca quantitat 

de material de regeneració submarí és deguda a que els dipòsits de la zona presenten 

sorra de granulometria molt fina i a que l’ús de material de la zona del Maresme té un 

cost molt elevat degut a la distància entre la platja a regenenerar i el dipòsit. 

 

Entre les platges que han servit com a fonts d’alimentació destaquem: la platja del 

Cabaió, a llevant del port d’Arenys, d’on es van extreure 11.926 m3 al 1986, la platja de 

les Botigues, recolzada a Port Ginesta d’on es van extreure 25.271 m3  al 1983 i 20.648 
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m3 al 1987 i la bocana del port de Vilanova i la Geltrú on al 1984 i 1986 es va extreure 

139.425 m3 i 166.900 m3 respectivament. Cal destacar que l’ús d’aquesta font sempre 

genera problemes entre els municipis que tenen la sorra i els que la volen fer servir, ja 

que es veu en la seva utilització l’extracció d’una propietat. 

 

Les mides més freqüents amb les que s’han alimentat les platges del litoral barceloní es 

mostren a la  Figura 46, on s’analitzen 20 dades, i oscil.len entre D50 0.57-0.3 mm, sent 

la més usual la compresa entre 0.5-0.57 mm amb una proporció del 50 %. Les platges 

del Maresme i de Barcelona s’han alimentat amb sediment de D50 0.5-0.4 mm mentre 

que les del Garraf amb sediment de D50 0.3-0.2 mm; això es deu a que s’ha fet servir 

sorra de mida semblant a la que hi havia prèviament a la platja i la distribució 

granulomètrica al Garraf presenta un D50 inferior a la resta d’aquest litoral. 

50%

20%

30%
0.5-0.57 mm

0.4 mm 

<0.4 mm

 
Figura 46.Distribució de les mides de sediment utilitzades per a l’alimentació de les platges del litoral 

barceloní 
 
Pel que fa les fonts d’obtenció del material al litoral tarragoní tal i com s’aprecia a la 

Figura 47, amb un total de 20 dades analitzades, tenim que un 53% correspon a material 

de pedreres i un 33% a material de dipòsits marins i la resta és material d’origen 

terrestre provinent del matxuqueig i de dipòsits fluvials.  

 

Els dipòsits marins que s’han fet servir per a les alimentacions són els situats a la zona 

entre Vallcarca i el port d’Aiguadolç a Sitges, els quals han estat sel.leccionats a partir 

de dades sísmiques, geològiques i biològiques i presenten batimetries entre –15 i –20 m. 

També cal destacar el dipòsit situat al front del t.m de Mont Roig, fet sevir per a les 

regeneracions de  les platges del Cristall i l’Arenal. Tot i això,  aquest últim dipòsit 

conté Posidònia, fet que ha limitat molt l’extracció de material. 
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Figura 47. Distribució dels dipòsits utilitzats  per a l’alimentació de les platges del litoral tarragoní 

 

A la Taula 15 es descriuen les característiques més destacables dels dipòsits de del 

Garraf : 

 D50 mig 
(mm) 

Espesor 
(m) 

Superficie 
aproximada(m2) 

Volum 
previsible 

mínim (m3) 

Port d’Aiguadolç 
(Àrea A) 

0.17 1.5 2.666.666 4.000.000 

Cova del  Pebre (Àrea 
B) 

0.39 1.8 555.555 1.000.000 

Pta. Ferrosa (Àrea C) 0.18 2 

Cala Morisca (Àerea 
D) 

0.52 1 

 
 

1.333.333 

 
 

2.000.000 

Taula 15. Característiques del dipòsits marins de la zona entre Vallcarca i Aiguadolç (MOPTMA, 1994) 
[32]. 

 
Si fem un reconte dels volums explotats per a l’alimentació de platges de les que tenim 

dades es pot observar que s’ha fet servir 2.625.000 m3 dels dipòsits del Garraf, quedant 

un stock de 4.375.000 m3. Tal i com es pot observar a la Taula 16, l’àrea B està 

exhaurida i la suma dels volums dels dipòsits C i D que s’han fet servir dóna un total de 

1.981.144 m3 respecte 2.000.000 m3 que tenia el dipòsit inicialment. Cal dir que la zona 

de reserva més gran , l’àrea A, romàn amb un total de 4.000.000 m3 que encara no han 

estat explotats. 
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Localitat Any Volums aportats 
segons projecte 

Dipòsit marí d’extracció 

Cunit-Comarruga 1993 1.450.000 
Cova del Pebre (B)? 900.000 m3 
i Pta. Ferrosa (C)? 550.000 m3 

Comarruga-Roc de Sant 
Caietà 1993 1.050.000 

Pta. Ferrosa (C) ? 875.473 m3 i 
Cala Morisca (D) ? 530.671 m3 

St. Caietà-Platja Llarga 1993 125.000 
Cova del Pebre B? 100.000 m3 i 

Cala Morisca D? 25.000 m3 
Platja del Cristall 1994 460.000 Mont-Roig 
Platja de l’Arenal 1993 218.132 Mont-Roig 
Taula 16.Inventari de regeneracions i fonts utilitzades al litoral Tarragoní (MOPTMA, 1994) [32]. 

 
Tot i així en aquest sector ha predominat l’aportació de material extret de pedreres, de 

les quals no es té dades sobre la seva localització, però si que es pot dir que comparant 

les dades dels preus del metre linial de sorra extreta de cantera respecte el del sediment  

procedent de dipòsits marins surt molt més cara l’extracció dels primers dipòsits que de 

l’últim. Això es pot deure a que els dipòsits es trobin lluny de la zona d’abocament del 

material i per tant s’hagin de recórrer distàncies grans que incrementin el cost de 

l’explotació.  

 

Cal remarcar que l'àrid és un material que, a causa de la competència i per ser dins d'un 

mercat més o menys homogeni pel que fa a qualitat, es ven a un preu força ajustat al 

cost de producció. Així doncs, petits increments del cost del transport en els punts de 

consum poden originar una repercussió econòmica dins el cicle d'explotació, ja que el 

transport incrementa el cost del producte en un 30-40%, o fins i tot un 50%, del cost 

total (www.gremiarids.com, 2003) [76]. 

 

Respecte les mides de grà més freqüents a les regeneracions de tarragona que s’adjunten 

a la Figura 48, on s’analitzen 20 dades, podem dir que hi ha un ventall de mides força 

ample que oscil.la entre 0.4 i 20 mm de les quals les mides més freqüents són les de 0.7 

mm i les <0.5mm amb un 30 % cadascuna. Un fet a destacar és l’utilització de mides 

més grans en aquest sector respecte al litoral barceloní assolint-se la mida còdol. 
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Figura 48. Distribució de les mides de sediment utilitzades per a l’alimentació de les platges del litoral 

tarragoní 
 

Si fem un anàlisi global de totes les mides de sediment que s’han fet servir per alimentar 

el litoral català s’obtenen les dades que es poden observar a la Figura 49, on s’analitzen 

un total de 41 dades: 

42%

24%

7%

15%

5% 7%
<0.5 mm

0.5mm

0.6mm

0.7mm

0.9mm

>1.5mm

 
Figura 49. Distribució de les mides de sediment utilitzades per a l’alimentació de les platges del litoral 

català  
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A la Figura 50 es mostra la proporció dels dipòsits, amb un total de 42 dades,  d’on s’ha 

tret el material d’alimentació: 

46%

12%

30%

7% 5%

dipòsits marins

platges adjacents

pedreres

diferents origens
terrestres

barreja de dipòsits

 
Figura 50. Distribució de les fonts utilitzades per a l’alimentació de les platges del litoral català  

 
Tal i com es pot observar a la Figura 50, els dipòsits que s’han fet servir en major 

proporció per a l’alimentació de platges al litoral català són els marins, amb un 60%, 

seguits dels dipòsits de pedreres, amb un 30% i la proporció restant amb dipòsits 

fluvials, de matxuqueig i procedents de l’aportament parcial dels anteriors dipòsits. 

 

En total, s’ha invertit al litoral català un volum aproximat de l’ordre de 19.000.000 m3, 

d’on 14.000.000 m3 s’han vessat al litoral barceloní i 5.000.000 m3 al litoral tarragoní i 

una quantitat inferior al mil.lió de metres cúbics al litoral gironí amb un cost total que 

supera els 90.000.000 €. 

 

Si fem una anàlisi del percentatge de platges que han estat alimentades per primer cop 

respecte les que s’han recarregat s’obtenen els resultats de la Figura 51, on s’analitzen 

48 dades : 

73%

27%

1ª Alimentació

recàrrega

 
Figura 51. Percentatge de platges que han estat alimentades per primer cop respecte les recàrregues 

 
 

 



VII. Actuacions al litoral català 

 119 

I si comparem els volums totals que s'han aportat com a primera alimentació i recàrrega 

tenim, amb un total de 48 dades, que (veure Figura 52): 

82%

18%

1ª Alimentació

Recàrrega

 
Figura 52. Percentatge del volum que ha estat invertit per alimentar per primer cop respecte l’invertit a 

les recàrregues  
 
Per tant, la proporció de platges alimentades per primer cop és superior a les 

regenerades, així com els volums aportats a les primeres regeneracions són majors que 

els utilitzats per a les recàrregues.  

 

D’aquestes dades es poden fer diverses interpretacions:  

 

• Les primeres alimentacions que s’han executat han estat dissenyades amb vida 

útil més llarga que el temps cobert en l’anàlisi -com a exemple tenim 

l’alimentació de Segur de Calafell, que es va fer per a un T= 20 anys- (MOPT, 

1993) [26].  

• La pèrdua de material a la zona alimentada és inferior al previst.  

• Les obres d’alimentació s’han fet ajudades d’obres complementàries que 

asseguren l’estabilitat del reompliment- com a exemple tenim tota la costa del 

litoral barceloní-.  

• S’ha invertit en primeres alimentacions però no s’han recarregat-com a exemple 

tenim trams com Premià-Montgat-. 

 

Les platges on s’han donat més recàrregues són les del litoral barceloní, al Maresme i a 

la costa de Barcelona ciutat. Això podria ser degut a que aquestes platges van ser les 

primeres en alimentar-se, fet que podria implicar que hagin coplert el període de 

funcionalitat, i a més a més el sediment d’aportament és de mida inferior al litoral de 

Tarragona, el que implica que el temps de residència és menor. 



VII. Actuacions al litoral català 

 120 

 
VII. 8 Factors que influeixen en el cost 

 

En aquest apartat s’analitza la variabilitat del preu unitari del m3 de sediment amb els 

diferents factors que poden influir sobre ell, com són la distància a la que es troba el 

dipòsit del lloc de regeneració, el volum aportat i el pas del temps sobre el preu unitari 

del m3.  

 

Per tal de fer el tractament de les dades dels preus recollits a l’inventari, s’ha actualitzat 

els preus dels costos del m3 dels projectes dels diferents anys fins desembre del 2001. 

Això s’ha dut a terme mitjançant el sistema de càlcul IPC-2000 que actualitza les rendes 

d’anualitats completes. 

 

Per això es segueix el procediment aplicant els valors de l’IPC obtinguts a partir de les 

dades oficials publicades per l’INE (www.ine.es, 2003) [33] mitjançant la fòrmula: 

 

Renda actualitzada = renda inicial* (IPC mes final/IPC mes inicial) 

 

 

L’objectiu principal és uniformitzar els preus tenint en conte les variacions a l’IPC al 

llarg del temps, per tal de poder fer- los comparatius. 

 

Les distàncies dels dipòsits marins a les platges a alimentar que s’observen a la taula 

són aproximatives, donat que tant la zona d’alimentació com la d’extracció són molt 

extenses i en conseqüència són una mesura “mitjana” de la distància entre ambdós 

zones, i s’han calculat mitjançant les coordenades UTM dels dipòsits i de les platges.  

 

Com a eina principal pel càlcul s’ha fet servir els plànols que contenen la cartografia 

dels dipòsits de la costa del Maresme extrets del projecte “Campaña de Sondeos y toma 

de muestras submarinas en la costa, frente a Caldes de Estrach. Barcelona” (MOPU, 

1990) [31] i del Garraf, extrets de “Informe final de los trabajos de control de la obra 

de dragado y regeneración de las playas de Calafell, El Vedrell y Roda de Barà” 

(MOPTMA, 1994) [32] adjuntats a l’annexe 3. Aquests incorporen una malla 
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1000*1000 que defineix les coordenades i adjunten la batimetria. Les coordenades de 

les platges s’han determinat a partir de les dades de l’ICC (www.icc.es, 2003) [30]. 

  

A la Taula 17 i a la Taula 18 es presenten les dades dels anys d’alimentació, dels 

volums aportats , dels dipòsits d’extracció, de la distància mitjana recorreguda i del preu 

del m3 per a les diferents zones analitzades.  

 

D’altra banda es presenta un anà lisi d’aquestes dades a la Figura 53, Figura 54, Figura 

55, i a la Figura 56, on es mostren els valor actualitzats respecte el temps, la distància 

recorreguda i el volum d’aportament distingint els dipòsits d’origen marí dels d’origen 

terrestre i l’efecte combinat de la distància amb el volum d’aportament. 

 

En terme mig, la distància és de 9 Km, tot i que existeix un cas extrem en que és de 55 

Km (a Sitges, l’any 1994). Si mirem per trams, la distància mitjana al cas del litoral 

barceloní és de 8 Km i al litoral de Tarragona és de 14 Km. 

 

Les dades que tenim dels volums ens mostren que la suma dels volums aportats en 

dragat és superior a la suma dels volums terrestres i que la majoria de recàrregues 

realitzades amb material terrestre són de poca magnitud respecte les altres. 

 

D’altra banda el preu mig de les alimentacions realitzades amb material de dragat és de 

4 €/m3 i el de les realitzades amb material d’origen terrestre és de 7 €/m3. També cal 

destacar que els projectes que requereixen volums petits per a la seva regeneració (de 

l’ordre de 10.000 o 40.000 m3) suposen un cost del m3  unitari més elevat que els 

projectes on s’inverteixen volums grans. Aquest és el cas de projectes com St. Llúcia, 

l’Ampolla, Sitges on els preus oscil.len entre 10 o 12 €/m3 i difereixen el doble de la 

mitjana del cost unitari. 

 

Per tant el cost del m3 de sediment està directament relacionat amb el volum que 

s’aporta, ja que és molt car portar la draga per alimentar poc sediment. Tot i això a les 

regeneracions petites del Maresme aquest tret no s’observa degut a que probablement en 

executar-se les obres d’aquest tram del litoral, la draga no es va dur expressament per 

una única regeneració, sinó que aprofità el viatge d’una obra que requereria un volum 
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major i de pas es regenerà un sector adjacent (veure Taula 17 ). Si no fós així els preus 

serien desorbitats i no sortiria a conte regenerar amb sorra marina aquest tram.  

 

Localitat Any Volums 
aportats 
segons 

projecte (m3) 

Dipòsit marí 
d’extracció 

Distancia 
mitja 

recorreguda 
(km) 

Preu del 
m3 

Balís -Arenys1 1992 3457400 
Arenys (D) i Port 

d’en Balís (B) 
3 2.49 

Premià1 1993 610450 Premià 1.5 1.97 
Masnou-Montgat1 1994 478699 Premià 6 2.43 

Bogatell-Prim1 1987 208662 Vilassar (A) 18 7.74 
Nova Icària-Bg, 

Mar Bella1 1988 101465 Premià 
16 5.41 

Bogatell/ 
Barcelonta1 1991 138000 

Vilassar (A) o 
Premià  

18 4.43 

Barceloneta1 1990 177167 Vilassar (A) 19 4.72 
Platges de 
Barcelona 

 (Barceloneta, 
Nova Icària, 

Bogatell, Mar 
Bella) 1 1992 400000 Premià 

16 5.91 

Sitges1 1994 625000 Premià 55 5.62 
Malgrat1 1986 1080000 D 18 4.02 

Premià-Montgat1 1987 2044000 
Premià o Vilassar 

(A) 
5.5 3.84 

Mataró-Premià de 
Mar1 1987 2044000 

Premià o Vilassar 
(A) 

5 3.24 

Cunit1 1993 1.450.000 

Cova del Prebre 
(B) i Pta. Ferrosa 

(C) al Garraf 

16.5 3.79 

Comarruga/ Roda 
de Barà1 1993 1175000 

Cova del Prebre 
(B), Pta. Ferrosa 

(C)  i Cala 
Morisca (D) al 

Garraf 

27 4.18 

Cristal2 1994 46.000 Mont-Roig 9 - 
Arenal2 1993 218.132 Mont-Roig 9 - 

Taula 17. Caracteristiques fonamentals dels projectes d’alimentació realitzats amb sediment d’origen 
marí inventariats al litoral català 

1 Projectes inventariats  2 Projectes no inventariats - Dades no indicades al projecte 
 
 

A continuació s’adjunta la Taula 18 on es poden observar els volums aportats al llarg 

del anys extrets de dipòsits terrestres dels projectes inventariats. No ha estat possible 

mesurar les distàncies en molts dels projectes degut a la manca d’informació, però per 

les dades que tenim és visible el comentat anteriorment, com menys volum requerit 

major cost del m3. 
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Lloc regeneració Any Volums 
aportats 

(m3) 

Lloc d’extracció Distancia (Km) Preu del m3 

Roses1 1987 130.000 platges 16 3.98 
Sitges 1 1983 25.271 pedrera - 9.67 

S. Sebs (Sitges) 1 1984 52.000 marí/canteres - - 
Vilanova1 1984 139.425 platja 2 5.16 
Arenys1 1986 11.926 platja 2 6.34 

St. Vicenç1 1986 25.000 pedrera - - 
Caldes –St. 

Vicenç1 
1987 23.063 pedrera  8.69 

Poble Nou1 1987 423.051 pedrera 20 6.39 
Aiguadolç1 1987 20.648 platja 27 7.57 
St Llúcia1 1990 20.000 cantera - 10.95 

Trabucador2 1992 265.000 platja 0 4.58 
Ampolla1 1993 20.000 cantera - 11.92 
Platges de 
Barcelona1 

1998 400.000 Dipòsit de sorra 
marina situat  
Diagonal Mar 

- 3.44 

Taula 18. Caracteristiques fonamentals dels projectes d’alimentació realitzats amb sediment d’origen 
terrestre inventariats al litoral català 

1 Projectes inventariats  2 Projectes no inventariats   - Dades no indicades al projecte 
 

 

El preu per m3 d’una alimentació és funció de diferents variables entre les quals 

destaquem les fonts de sediment utilitzades, els volums aportats i les distàncies 

recorregudes. El temps és un indicador de les variacions del cost en igualtat de 

condicions, és a dir uniformitzat a una data actual,  de les operacions realitzades 

d’alimentació de platja. 

 

Totes aquestes variables afecten al preu final i provoquen que els preus unitaris per a 

cada projecte no siguin intercomparables entre sí, en la mesura en que cadascún es veu 

afectat per una variable. A la Figura 53, Figura 54 i a la Figura 55 es presenta el valor 

actualitzat respecte el temps, distància recorreguda i el volum d’aportament 

respectivament. 
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Figura 53.Evolució del cost unitari en €/m3 amb el temps (25dades) 
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Figura 54. Evolució del cost unitari en €/m3 amb la distancia (20 dades) 
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Figura 55.Evolució del cost unitari en €/m3 amb el volum (25 dades)  
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Les dades obtingudes presenten una gran dispersió i això dóna lloc a que la seva 

interpretació sigui complexa. Tot i això de les comparacions realitzades, la relació més 

apreciable és la del volum, on s’observa una tendència exponencial que implica que a 

menor volum major cost i viceversa. 

 

A la Figura 56 es presenta l’anàlisi de dos variables combinades, la distància i el volum, 

respecte el cost unitari en €/m3 per tal de remarcar l’efecte d’ambdós. A grans trets es 

pot observar que a volum constant, si augmentem la distància, el cost unitari augmenta i 

si mantenim la distància constant i disminuïm el volum, el cost unitari augmentarà. 
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Figura 56. Evolució de la distancia(Km) / volum (m3) amb el cost (€/m3). (20 dades)  

 

 

VII. 9 Tipologies d’alimentació al litoral català 

 
Tal i com s’ha vist als capítols anteriors el litoral català presenta un dèficit important de 

sediment amb l’agravant de que a les últimes dècades s’ha rigiditzat la costa amb 

barreres antròpiques que han permès l’estancament i retenció del mateix. Això ha 

donant peu a l’existència de platges estretes que requereixen regenerar-se contínuament 

si és que es vol mantenir un ample reclamat per l’usuari. Per aquest motiu l’objecte 

prioritari de les alimentacions que s’han dut a terme ha estat la generació de superficie a 

curt termini. A més a més l’altre gran objectiu de les alimentacions és compensar erosió 

pel que el sediment ha d’estar disponibles per a la dinàmica litoral. 

 



VII. Actuacions al litoral català 

 126 

És evident que amb la diversitat de tipologies plantejades al capítol II hom es pregunti 

la limitació a l’ús de l’alimentació en platja. Això està directament relacionat amb 

l’objectiu que es vol assolir amb aquesta obra. En el nostre cas és prioritaria la creació 

de superficie a curt termini i al mateix temps que el sediment estigui disponible per a la 

dinàmica litoral en aquells casos on es plantegi la compensació de pèrdues de sediment 

per erosió costanera. 

 

Observant la Figura 57, on s’analitzen 41 dades, s’aprecia que la tipologia d’alimentació 

més comú al nostre litoral és en platja, representant aquesta un 95% de totes les 

alimentacions realitzades, donat que és la tipologia adequada per a tals propòsits. Les 

restants han estat en duna, tot i que limitades. 

 

95%

5%

Alimentació en platja
Alimentació en duna

 
Figura 57. Tipologies d’alimentació realitzades al litoral català  

 

L’alimentació en duna té com a fita primordial la protecció de les estructures adjacents 

front al rebasament i inundació de la platja i per tant aquest no és l’objecte principal a 

complir a la nostre costa. Sí que és cert que se n’han fet al nostre litoral – com a 

exemple tenim la barra del trabucador i la regeneració del cordó dunar a Castelló 

d’Empúries- però en llocs on ja existien prèviament aquests ecosistemes.  

 

Dur a terme alimentacions en duna a la resta del litoral no tindria sentit ja que la major 

part està molt antropitzat i té a les seves inmediacions passejos marítims reforçats amb 

escolleres que ja fan la funció de protecció. A més a més seria difícil generar i mantenir 

aquests ecosistemes en platges massivament concorregudes. 
 

Altres tipologies d’alimentació, com l’emplaçament submergit, no complirien els 

objectius que es vol assolir, ja que el sediment emplaçat seria distribuït en adaptar-se a 
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la dinàmica del medi i això no es donaria en un marge de temps curt. A més a més, per 

les condicions de la dinàmica litoral específica del mediterrani, per a que aquest tipus 

d’aportament fós eficient haurien de ser sorres perquè s’incorporéssin ràpidament al 

litoral. 

 

Degut a que la dinàmica sedimentària dominant del nostre litoral segueix un transport 

longitudinal net relativament elevat, en moltes zones del litoral seria factible realitzar 

alimentacions en capçalera. Aquesta alimentació estaria enfocada per aquells casos on 

es vulgui compensar una pèrdua de material i on la dinàmica litoral sigui la responsable 

de la redistribució del sediment al llarg de la costa. Però aquesta tipologia tampoc 

compliria el propòsit descrit, atès que el sediment s’incorporaria a la dinàmica al llarg 

d’un cert temps. 

 


