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Capítol VIII 
 
 

Resum i Conclusions 

 
 

Una de les tècniques de defensa de costes més extesa al litoral català durant les últimes 

dècades ha estat l’alimentació de platges, de tal manera que s’ha aportat a la costa un 

volum considerables de material (de l’ordre de 19.000.000 m3) per a intentar combatre 

els processos d’erosió que pateixen moltes de les platges del nostre litoral. 

 

En primer lloc s’han tractat els aspectes bàsics d’una alimentació de platges des del punt 

de vista tècnic: les tipologies d’alimentacions més freqüents, els diferents dipòsits 

d’extracció del material, les metodologies per al seu disseny i les principals variables a 

control.lar, així com les tècniques emprades per a dur aquest seguiment. L’objectiu 

d’aquesta part de l’anàlisi és presentar de forma compacta els elements a tenir en conte 

a l’hora d’analitzar les característiques especifiques de les alimentacions a Catalunya. 

 

A continuació s’ha caracteritzat la dinàmica costanera del nostre litoral i s’han 

presententat les diferents tipologies de problemes existents donat que aquests 

determinen la tipologia d’actuacions a realitzar al litoral. 
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 S’ha fet un inventari dels paràmetres tècnics de les operacions realitzades al litoral 

català, com són els volums aportats, els anys d’aportació, les tipologies més usuals 

d’alimentació, el tipus de sediment aportat, la mida d’aquest, les distàncies mitges 

recorregudes des del dipòsit a la platja a regenerar i el cost per metre cúbic del 

sediment. 

 

A partir de l’anàlisi de les dades tècniques de les diferents alimentacions7 s’ha arribat a 

les següents conclusions: 

 

• Segons les dades de que es disposa, al litoral català s’han invertit un total de 

19.000.000 m3, dels quals 14.000.000 m3 s’han vessat al litoral barceloní, 

5.000.000 m3 al litoral tarragoní i una quantitat inferior al mil.lió de metres 

cúbics a la costa Brava, amb un cost total que supera els 90.000.000 €. 

 

• Les mides utilitzades per a les alimentacions del litoral català oscil.len entre 0.2 

mm i 1.5 mm, sent la mitjana de 0.4 mm; la mida mitjana utilitzada al litoral 

barceloní és de 0.5 mm, mentre que l’utilitzada al litoral tarragoní són dos els 

tamanys més freqüents, 0.7 mm i <0.5 mm. 

 

• Les fonts d’alimentació més utilitzades per aquestes regeneracions han estat les 

procedents de dipòsits marins, amb una proporció del 60%. De forma secundària 

s’han fet servir els dipòsits terrestres, on es pot destacar per aquest tipus de 

material de reblert el litoral de Tarragona. 

 

• La tipologia d’alimentació més comú al litoral català és l’alimentació en platja 

(en un 95% dels casos). Això es deu al tipus de problemàtica costanera en la que 

l’erosió està principalment asociada a l’existència d’un gradient de transport 

longitudinal al llarg de la platja. La resta dels casos són del tipus duna artificial, 

que consistí bàsicament en una obra al Trabucador i a Castelló d’Empúries. 

 

 

 
7 poden faltar dades d’alguna alimentació per no estar inventariat en origen 

 



VIII. Resum i conclusions 

 130 

• Del total d’operacions d’alimentacions realitzades (de les que s’han pogut 

obtenir dades), el 73 % es corresponen amb alimentacions inicials, mentre que el 

27 % restant són alimentacions de recàrrega. 

 

•  Si això ho convertim a volums, el 82 % del volum vessat és de 1ª alimentació 

mentre que el 18 % correspon al de recàrrega . Això deu a diferents causes: 

 

- Les primeres alimentacions que s’han executat han estat dissenyades 

amb vida útil més llarga que el temps cobert en l’anàlisi. 

- 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. 

- S’ha invertit en primeres alimentacions però aquestes no s’han 

recarregat. 

 

• La distància mitjana recorreguda des dels dipòsits marins a les platges a 

regenerar és de 9 Km, sent la distància mitjana per al cas del litoral barceloní de 

8 Km i per al litoral tarragoní de 14 Km. 

 

• Sobre el preu del m3 de sorra utilitzada a les alimentacions a Catalunya 

influeixen diferents variables que es troben interrelacionades entre elles; 

aquestes són: les fonts de sediment utilitzades, els volums aportats, les distàncies 

recorregudes i el temps. 

 

• 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.  

 

• 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 (de l’ordre de 12 €/m3). La variable 

volum és una de les principals a l’hora de determinar el preu final. 
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• En fer l’anàlisi de dos variables combinades, com són la distància i el volum, es 

pot observar que a volum constant, en augmentar la distància, el cost unitari 

augmenta i si mantenim la distància constant i disminuïm el volum, el cost 

unitari també augmentarà. 

 

• A partir de l’actualització de preus al llarg del temps, no s’ha observat una 

tendència definida, fet que sembla indicar una certa estabilitat en els costos 

(incloent l’IPC) i que són el volum i la distància els paràmetres més importants. 

 

• De cara a optimitzar el tipus d’alimentació realitzada a les nostres costes, un dels 

punts que seria fàcilment millorable i que facilitaria aquest treball consistiria en 

la realització i manteniment d’una base de dades que inclogui les variables que 

es mostren a l’inventari de l’annex 1 i els períodes de vida per al qual han estat 

dissenyades aquestes obres. Això permetria fer un anàlisi més realista del que 

han suposat aquest tipus d’obra i si han estat rentables per a la societat. 

 

• De cara al posible esgotament de les fonts de sorra existents així com de les 

restriccions d’ús per qüestions ambientals, cal buscar noves possibles fonts 

d’alimentació que siguin respectuoses amb els ecosistemes que ens envolten i 

que alhora siguin sostenibles. Seria interessant enfocar aquest aspecte en 

materials que provinguin del reciclatge. 

 

• Per últim caldria preguntar-se fins a quin punt les actuacions realitzades han 

complert les funcions per a les que van estar dissenyades. Per a poder contestar a 

aquesta pregunta hauríem d’haver complert les recomanacions esmentades 

(l’el.laboració de la base de dades junt amb l’incorporació de la vida útil per la 

qual han estat dissenyats el projectes) incloent alhora una monitorització del 

comportament de la costa, fet que s’ha anat imposant amb el temps. 

  


