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L’objectiu d’aquest annex és presentar, d’una manera resumida, l’informació més rellevant dels 

projectes d’alimentació que es van posar a la disposició a les Demarcacions de Costes, en total 29. 

Cal remarcar que manquen dades, degut a que molts projectes no incorporaven les dades d’aquest 

camp o bé estaven inclomplerts. 

 

Per tal de dur-ho a terme s’ha realitzat una fitxa estàndard que conté set camps a omplir:  

 

1. Descripció del projecte 

2. Dimensions físiques de la platja  

3. Característiques sedimentàries 

4. Volums d’aportació 

5. Tipologia d’alimentació 

6. Monitoreig 

7. Pressupost 

 

Dins el primer camp hi ha quatre caselles a omplir: l’identificador (que és únic i numèric, i permetrà 

la localització de la regeneració als mapes dels sectors de Catalunya que s’adjunten a l’annex 2) , el 

nom de la platja on es va executar l’obra, l’any d’execució i les característiques fonamentals (on 

s’inclouen els antecedents de la zona on es preveu l’execució del projecte,  l’objectiu del mateix i 

les característiques fonamentals d’aquest). 

 

El segon camp, dimensions físiques de la platja, inclou la longitud de la platja a regenerar (en 

metres), la cota de la berma fins on actuar (en metres) i l’ample mínim de la platja a regenerar (en 

metres).  

 

El tercer camp, les característiques sedimentàrie s, concentra els principals paràmetres estadístics 

dels sediments nadius i els de préstec. S’inclou la mida del sediment (en mm), que correspon al D50 , 

la moda (M) i la desviació estàndard (s). Aquests dos últims ens permetràn el càlcul dels factors de 

realimentació i de reompliment mitjançant els àbacs de James i les expressions analítiques que es 

presenten al capítol IV d’aquesta memòria. Cal tenir en conte que alguns projectes inclouen 

actuacions a diverses platges i per tant, els paràmetres característics dels sediments nadius poden 

variar. En aquests casos aquests paràmetres s’adjunten separats per un barra i corrresponen per 

ordre d’aparició al nom de la platja en el primer camp.  
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El quart camp, els volums d’aportació, incorpora els volums aportats (en m3) segons projecte a la 

platja a regenererar i una segona casella on s’especifica el tipus de sediment, la forma d’extracció 

(en el cas que siguin dipòsits marins), el tipus de dipòsit i la seva localització. 

 

El cinquè camp, la tipologia d’alimentació, inclou el tipus d’alimentació que s’ha executat (en el 

nostre litoral el 95% de les alimentacions han estat en platja i la resta en duna; el nostre inventari no 

inclou cap alimentació en duna). També dóna l’opció de triar entre dos botons en funció de si el 

projecte és de primera alimentació o bé si es tracta d’una recàrrega. 

 

El sisè camp, el monitoreig, dóna l’opció de triar entre dues caselles en funció de si es tenen dades 

sobre si el projecte ha dut un seguiment o no. 

 

L’últim camp, el del pressupost, inclou quatre caselles: el cost total del projecte (en €), el cost 

d’execució per contrata  (en €), el preu de la regeneració estrictament parlant (en €), ja que com 

s’ha comentat aquest tipus de projectes van acompanyats molts cops de la construcció d’estructures 

rígides i per últim també s’inclou el preu del m3 de sediment (en €/m3). 

 


