
Descripció del projecte

Nom platja de Roses Any 1987

Característiques L'objectiu principal és aconseguir una platja estable que reuneixi les 
condicions idònies per a l’ús recreatiu, mitjançant l’obtenció de 35.500 m2 
sobre els existents, degut a que el moll vertical  provoca un onatge reflexat 
que arrossega la sorra cap a St. Margarida i d’altra banda la construcció del 
canal de St. Margarida havia fet retrocedir la costa 20 m.   
Per tal de dur-ho a terme es vac onstruïr un espigó que permetés el 
recolzament i la formació d’una platja a la zona protegida, suprimint el 
caràcter reflexant del moll i es va aportar sorra.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m)

Ample mínim de la platja a generar (m)

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) 0.5

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 2.38

σ 0.88

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M 0.71

σ 1.03

Volums d'aportació

Volum (m3) 130.000

Sediment, forma i lloc d'extracció sorres  procedents  de les platges de Castelló d’Empúries i 
Empuria Brava

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 2000

Pressupost

Total (€) 696.175,5 Execució per contrata (€) 959.051,4

Regeneració estricte (€) 288.6 € /m3 2,22

Factor de realimentació 1.02 Factor de reompliment 1/7

Tipus en berma

Identificador 1



Descripció del projecte

Nom Malgrat de Mar Any 1986

Característiques L'objectiu del projecte és l'el.liminació de l’espigó que fa de barrera, produïnt 
l’efecte d’erosió progresiva cap al SW en bloquejar la corrent sedimentaria 
provinent del NE, i aportar sorra per a paliar aquest efecte.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m)

Ample mínim de la platja a generar (m)

Característiques sedimentàries

Mida (mm) 0.55 Mida (mm) 0.5

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 0.78

σ 0.51

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M 1.029

σ 0.708

Volums d'aportació

Volum (m3) 1.080.000

Sediment, forma i lloc d'extracció extracció de sorra marina situada davant del port d'Arenys 
(D), mitjançant dragues de succió de fons.

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 2200

Pressupost

Total (€) 2.389.044,432 Execució per contrata (€) 3.007.044,432

Regeneració estricte (€) 2.300.400 € /m3 2.13

Factor de realimentació 1.50 Factor de reompliment 1/2

Tipus en berma

Identificador 2



Descripció del projecte

Nom Platja de la Musclera (Arenys de Mar) Any 1986

Característiques el projecte es basa en  la construcció d'un dic submergit de 150 m per tal que 
actui com a  barrera al retrocés de les sorres i en el dragat de sorres de la 
platja del Cabaió, a llevant del port d'Arenys.
L'objectiu és crear una protecció pels elements existents a primera línea de 
mar (carretera, ferrocarril) així com generar superfície de platja.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m)

Ample mínim de la platja a generar (m)

Característiques sedimentàries

Mida (mm) 0.55 Mida (mm)

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 1.25

σ 0.75

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M 1.21

σ 0.86

Volums d'aportació

Volum (m3) 11.926

Sediment, forma i lloc d'extracció Es dragà sorra de la platja del Cabaió a llevant del port 
d'Arenys

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 2000

Pressupost

Total (€) 118.384,374 Execució per contrata (€) 149.164,314

Regeneració estricte (€) 40.073,124 € /m3 3,36

Factor de realimentació 1.02 Factor de reompliment 2/3

Tipus en berma

Identificador 3



Descripció del projecte

Nom Tram Port d'En Balís-Arenys de Mar Any 1992

Característiques L'objectiu del projecte és reformar un projecte previ que havia rigiditzat la 
costa  i permetre de la platja un espai continu i no obstaculitzat mitjançant la 
desaparició dels onze espigons preexistents. Per tal de dur-ho a terme 
s'enderrocaren les escolleres dels espigons de protecció i es van recol·locar al 
peu del talús de l'escollerat del passeig.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m) 2,5

Ample mínim de la platja a generar (m)

Característiques sedimentàries

Mida (mm) 0.55 Mida (mm) 0,55

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 1.25

σ 0.75

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M 1.21/0.82

σ 0.86/0.92

Volums d'aportació

Volum (m3) 3.457.400

Sediment, forma i lloc d'extracció Dragat de sorra procedent dels dipòsits submarins D i B, 
situats davant els ports d'En Balís i d'Arenys 
respectivament.

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 4450

Pressupost

Total (€) 7.186.018,506 Execució per contrata (€) 9.987.847,122

Regeneració estricte (€) 6.389.293,68 € /m3 1.84

Factor de realimentació 1.02/1.02 Factor de reompliment 0.6/0.2

Tipus en berma

Identificador 4



Descripció del projecte

Nom Tram Caldes-Sant Vicenç de Montalt Any 1987

Característiques El projecte es basa en l'alimentació i la construcció de recintes tancats 
mitjançant dics paral·lels a la costa, submergits i espigons, de tal manera que 
evitin que el mar s'endugui la sorra acumulada i que atrapin les sorres que 
queden en suspensió després dels temporals en conjunció amb una recàrrega 
artificial, així com crear una protecció pels elements existents a primera linea 
de mar (carretera, ferrocarril).

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m)

Ample mínim de la platja a generar (m)

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm)

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M

σ

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M

σ

Volums d'aportació

Volum (m3) 23.063

Sediment, forma i lloc d'extracció Sediment dels jaciments i pedreres terrestres de sauló 
properes a la zona.

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 1200

Pressupost

Total (€) 118.179,534 Execució per contrata (€) 148.906,212

Regeneració estricte (€) 111.117,534 € /m3 4,83

Factor de realimentació Factor de reompliment

Tipus en berma

Identificador 5



Descripció del projecte

Nom Sant Vicenç de Montalt Any 1986

Característiques El projecte es basa en l'alimentació i la construcció de recintes tancats 
mitjançant dics paral·lels a la costa, submergits i espigons, de tal manera que 
evitin que el mar s'endugui la sorra acumulada i que atrapin les sorres que 
queden en suspensió després dels temporals en conjunció amb una recàrrega 
artificial, així com crear una protecció pels elements existents a primera linea 
de mar (carretera, ferrocarril).

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m)

Ample mínim de la platja a generar (m)

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm)

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M

σ

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M

σ

Volums d'aportació

Volum (m3) 25.000

Sediment, forma i lloc d'extracció Sediment dels jaciments i pedreres terrestres de sauló 
properes a la zona.

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 2400

Pressupost

Total (€) Execució per contrata (€)

Regeneració estricte (€) € /m3

Factor de realimentació Factor de reompliment

Tipus en berma

Identificador 6



Descripció del projecte

Nom Tram Mataró- Premià de Mar Any 1987

Característiques El projecte es basa en la regeneració de la platja mitjançant el dragat en mar 
lliure (de fons mitjos de 7-18 m) i un transport de 3-6 Km amb el posterior 
vessant al tram.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m) 1,5

Ample mínim de la platja a generar (m) 50

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) >0,4

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 1,15

σ 1,15

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M 1,029

σ 0,708

Volums d'aportació

Volum (m3) 2.044.000

Sediment, forma i lloc d'extracció Sediment sorrós procedent dels dipòsits submarins davant 
de Premià i Vilassar (A), mitjançant l'utilització  d’una 
draga de succió d’arrossegament que impulsi la sorra a 
terra a través de canonades flotants o submergides

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 8800

Pressupost

Total (€) 4.607.402,70 Execució per contrata (€)

Regeneració estricte (€) 4.371.675,36 € /m3 2.13

Factor de realimentació 1,229 Factor de reompliment 1/2

Tipus en berma

Identificador 7



Descripció del projecte

Nom Tram Premià de Mar Any 1993

Característiques L'objectiu d'aquest projecte és la recàrrega dels trams després de la gran 
aportació de sorres  al 1986 a Montgat, Masnou, Malgrat i Premià amb 
l'aportació d’un volum de sediments suficients per a regenerar un tram de 
1.278 ml de la platja a ponent del port de Premià.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m)

Ample mínim de la platja a generar (m)

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) 0.42

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 1.15

σ 1.15

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M 1.9

σ 0.77

Volums d'aportació

Volum (m3) 610.450

Sediment, forma i lloc d'extracció sorra homogènia extreta del dipòsit marí davant del t.m 
de Premià de Mar mitjançant dues dragues de succió.

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 1278

Pressupost

Total (€) 933.991,56 Execució per contrata (€) 1.386.654,744

Regeneració estricte (€) 933.991,56 € /m3 1.53

Factor de realimentació 1.75 Factor de reompliment 2

Tipus en berma

Identificador 8



Descripció del projecte

Nom Tram Premià de Mar - Montgat Any 1987

Característiques El projecte consistí en una alimentació total a tot el tram, junt amb una obra 
d’escollera (espigó) per tal d’impedir l’aterrament del port de Premià amb 
sorra de la platja i l’acondicionament i eixamplament del moll del port del 
Masnou per a les operacions de trasvàs.
L'objectiu principal és que les platges satisfaguin a demanda existent per a ús 
lúdic.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m) 0,4

Ample mínim de la platja a generar (m) 25

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) 0,4

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 1.15

σ 1.15

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M 1.25

σ 0.88

Volums d'aportació

Volum (m3) 2.044.000

Sediment, forma i lloc d'extracció Sorra mitjana/gruixuda quarsífera  de color grogós-
vermellós extreta dels dipòsits de Vilassar de Mar (A) i 
Premià de Mar mitjançant l'utilització d’una draga de 
succió d’arrossegament

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 8000

Pressupost

Total (€) 4.588.973,094 Execució per contrata (€) 5.782.106,1

Regeneració estricte (€) 4.354.188,66 € /m3 2,13

Factor de realimentació 1.03 Factor de reompliment 1

Tipus en berma

Identificador 9



Descripció del projecte

Nom Masnou-Montgat Any 1994

Característiques L'objectiu principal és suplir un dèficit de sediment d'una alimentació prèvia 
executada al 1986, mitjançant el vessament d'un volum de sorres per a 
regenerar 1600 ml de platja.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m)

Ample mínim de la platja a generar (m)

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) 0.42

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 1.15

σ 1.15

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M 1.9

σ 0.77

Volums d'aportació

Volum (m3) 478.699

Sediment, forma i lloc d'extracció sorra homogènia extreta del dipòsit marí situat davant el 
t.m de Premià de Mar mitjançant  una draga de succió de 
fons

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 1600

Pressupost

Total (€) 991.853,358 Execució per contrata (€) 1.402.976,574

Regeneració estricte (€) 942.079,632 € /m3 1,968

Factor de realimentació 1.75 Factor de reompliment 2

Tipus en berma

Identificador 10



Descripció del projecte

Nom C/Bogatell-C/Prim Any 1987

Característiques L'objectiu és reformar, estabilitzar i possibilitar el desguàs de la xarxa de 
sanejament de Barcelona creant platges obertes amb el menor impacte 
possible.
Això es va dur a terme mitjançant la construcció de tres dics submergits en 
prolongació dels desaigües Bogatell-Ginebra-Prim coronats a la cota 3.00. 
L'obra es divideix en: Tram Ginebra-Bogatell, amb un dic  de 119m (+/-0), 
Tram Somorrostro, amb un dic  d'escollera de 250m i tram Mar Bella, amb un 
dic paral.lel a la costa de longitud 145 m  i d'escollera.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m)

Ample mínim de la platja a generar (m) 45

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) <0.5

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 0.324

σ 1.86

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M -0.29

σ -2.03

Volums d'aportació

Volum (m3) 415.509

Sediment, forma i lloc d'extracció sorres amb baix contingut en contxes i llims extretes d'un 
dipòsit submarí situat davant el t.m de Vilassar de Mar 
(àrea A) mitjançant una draga de succió autoportadora

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 3500

Pressupost

Total (€) 7.752.932,724 Execució per contrata (€)

Regeneració estricte (€) 1.782.533,61 € /m3 4,29

Factor de realimentació 1.15 Factor de reompliment 0 Estable

Tipus en berma

Identificador 11



Descripció del projecte

Nom platges del Poble Nou Any 1986

Característiques L'objectiu és la recuperació del tram Barceloneta-Poble Nou, situat entre els 
col.lectors del C/ Ginebra i Bogatell.
Per tal de dur-ho a terme es van construïr dos dics en prolongació dels 
desaigës del C/Bogatell i Ginebra, i un dic exempt submergit davant l'avinguda 
Carles I, tal que permetès la formació d'un tòmbol. Tot això amb la conjunció 
de l'aportament de sorres.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m)

Ample mínim de la platja a generar (m)

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) 0.2

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 2.64

σ -4.00

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M -0.29

σ -2.03

Volums d'aportació

Volum (m3) 423.051

Sediment, forma i lloc d'extracció sediment procedent de cantera a una distància de l'obra 
de 15-20 Km i amb unes reserves superiors a 100.000 m3

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 3000

Pressupost

Total (€) 7.105.734 Execució per contrata (€) 8.953.295,052

Regeneració estricte (€) 1.497.603,954 € /m3 3,54

Factor de realimentació 1.04 Factor de reompliment 1/20

Tipus en berma

Identificador 12



Descripció del projecte

Nom Nova Icària-Bogatell-Mar Bella Any 1988

Característiques L'objectiu és reformar, estabilitzar i possibilitar el desguàs de la zarxa de 
sanejament de Barcelona, creant platges obertes amb el menor impacte 
possible, així com acondicionar i millorar la zona de reblerts antics que 
ocupava les noves platges.
Això es va dur a terme mitjançant la construcció d'espigons on hi 
desemboquen els col.lectors . Es va millorar la zona de reblerts, a la zona de 
llevant de l'espigó de Bogatell i al nordest de la dàrsena del port de la Vil.la 
Olímpica a través d'un vessament de sorres.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m)

Ample mínim de la platja a generar (m)

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) <0.5

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 2.64/0.32/0.3

σ -4.00/1.86/1.

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M 1.25

σ 0.88

Volums d'aportació

Volum (m3) 101.465

Sediment, forma i lloc d'extracció sorra  extreta del dipòsit marí situat davant el t.m de 
Premià de Mar mitjançant  una draga de succió 
autoportadora

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 3000

Pressupost

Total (€) 324.267,948 Execució per contrata (€) 447.492,036

Regeneració estricte (€) 320.629,4 € /m3 3,16

Factor de realimentació 1.04/1.60/1. Factor de reompliment 0.05/3/3

Tipus en berma

Identificador 13



Descripció del projecte

Nom Platja de Bogatell Any 1991

Característiques L'obectiu principal és compensar l'absència d'alimentació natural de la platja  
de la Barceloneta, així com regenerar la platja en la seva totalitat a l'espera 
dels Jocs Olímpics del 1992.
Això es va dur a terme mitjançant el dragt de sorres i transport a la zona de 
vessament, situada a la platja del Bogatell

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m)

Ample mínim de la platja a generar (m)

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) 0.55

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 0.324

σ 1.86

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M 1.21

σ 0.86

Volums d'aportació

Volum (m3) 69.000

Sediment, forma i lloc d'extracció sorra mitjana/gruixuda dels dipòsits marins situats 
adavant del t.m de Premià de Mar i Vilassar (dipòsit A) 
mitjançant una draga de succió d'arrossegament.

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 800

Pressupost

Total (€) 217.080 Execució per contrata (€) 299.049,408

Regeneració estricte (€) 215.280 € /m3 3.12

Factor de realimentació 1.50 Factor de reompliment 3

Tipus en berma

Identificador 14



Descripció del projecte

Nom platja de la Barceloneta Any 1990

Característiques L'objectiu principal és l'obtenció d'una platja estable que reuneixi les 
condicions idònies per a l'ús recreatiu.
Això es va dur a terme mitjançant l'aport de sorra i l'execució d'obres rígides 
complementàries com dics emergirs i submergits a peu de platja

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m)

Ample mínim de la platja a generar (m)

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) 0.55

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 0,12

σ 2,35

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M -0,29

σ -2,03

Volums d'aportació

Volum (m3) 177.167

Sediment, forma i lloc d'extracció sorres amb baix contingut en contxes i llims extretes d'un 
dipòsit submarí situat davant el t.m de Vilassar de Mar 
(àrea A) mitjançant una draga de succió autoportadora

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 900

Pressupost

Total (€) 2.965.761,864 Execució per contrata (€)

Regeneració estricte (€) 552.761,04 € /m3 3.12

Factor de realimentació 1.02 Factor de reompliment 1 Estable

Tipus en berma

Identificador 15



Descripció del projecte

Nom platja de la Barceloneta Any 1991

Característiques L'objectiu principal és compensar l'absència d'alimentació natural de la platja 
de la Barceloneta, que degut a que es troba entre el dic del C/Ginebra i 
l'espigó de recolzament del dic de l'E del port autònom de Barcelona, es 
produeix per efecte de la dinàmica litoral  una erosió a ponent del dic del C/ 
Ginebra deguda a la direcció N-S del transport net de sediments.
Per tal de suplir aquest dèficit es van aportar sorres marines.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m)

Ample mínim de la platja a generar (m)

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) 0.5

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 0.12

σ 2.35

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M 1.21

σ 0.86

Volums d'aportació

Volum (m3) 69.000

Sediment, forma i lloc d'extracció sorra mitjana/gruixuda dels dipòsits marins situats 
adavant del t.m de Premià de Mar i Vilassar (dipòsit A) 
mitjançant una draga de succió d'arrossegament.

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 900

Pressupost

Total (€) 217.080 Execució per contrata (€) 299.049,408

Regeneració estricte (€) 215.280 € /m3 3.12

Factor de realimentació 1.75 Factor de reompliment 3

Tipus en berma

Identificador 16



Descripció del projecte

Nom platges olímpiques de Barcelona Any 1992

Característiques L'objectiu principal és la realimentació parcial de les platges de Barcelona 
davant de l'imminent arribada dels Jocs Olímpics del 1992.
Això es va dur a terme mitjançant la construcció d'un espigó de pas del marge 
esquerra del diapasó del C/ Ginebra i es netejà i acondicionà la superfície seca 
de totes les platges. A més a més es va vessar sediment a les platges de 
Bogatell, Nova Icària i Mar Bella.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m)

Ample mínim de la platja a generar (m)

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) 0.45-0.55

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 0.324/0.12/2.

σ 1.86/2.35/-4.

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M 1.25

σ 0.88

Volums d'aportació

Volum (m3) 308.481

Sediment, forma i lloc d'extracció sorra  extreta del dipòsit marí situat davant el t.m de 
Premià de Mar mitjançant  una draga de succió 
autoportadora

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 4000

Pressupost

Total (€) 1.928.228,892 Execució per contrata (€) 2.956.328,124

Regeneració estricte (€) 1.351.275,63 € /m3 4.38

Factor de realimentació 1.5/1.75/-/1 Factor de reompliment 3/3/-/3

Tipus en berma

Identificador 17



Descripció del projecte

Nom platges de Barcelona Any 1998

Característiques L'objectiu és mantenir i conservar les platges de Barcelona. Per això es va 
haver de procedir a la recàrrega de sorres granítiques provinents del dragat 
marí alhora que s'aixecaren obres de defensa que tractaven de fixar les sorres 
a la platja.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m)

Ample mínim de la platja a generar (m)

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) 0.57

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 2.64/0.324/0.

σ -4/1.86/2.35/

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M

σ

Volums d'aportació

Volum (m3) 400.000

Sediment, forma i lloc d'extracció sorres sorres marines extretes de la zona d'excavació de 
Diagonal Mar, entre 6-9 m de profunditat

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 4000

Pressupost

Total (€) 1.386.627,288 Execució per contrata (€) 1.978.439,814

Regeneració estricte (€) 1.346.986,818 € /m3 3,12

Factor de realimentació Factor de reompliment

Tipus en berma

Identificador 18



Descripció del projecte

Nom platja de Sitges Any 1983

Característiques L'objectiu principal és mantenir i alimentar la platja de Sitges mitjançant la 
construcció de 8 illes artificials que compartimentalitzaren la costa i l'inversió 
de sorres. En aquesta platja s'havia actuat prèviament entre 1947-48, on es 
féren dos espigons d'escolleres. Al 1955 es feu un tercer espigó a ponent del 
de la Ribera i al 1967 un quart a Mª Teresa. Posteriorment es van fer 3 
espigons perpendiculars a la costa  fins el denominat port de Terramar i al 
1977 es feren dics paral.lels a la costa situats als extrems dels espigons junt 
amb l'aportació de sorres.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m)

Ample mínim de la platja a generar (m)

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) 0.3

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 1.9

σ 0.77

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M

σ

Volums d'aportació

Volum (m3) 25.271

Sediment, forma i lloc d'extracció sorres de la platja de les Botigues (15.000m3) junt amb 
sediments de canteres

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 2100

Pressupost

Total (€) 307.611,486 Execució per contrata (€) 307.814,526

Regeneració estricte (€) 98.954,16 € /m3 3.915

Factor de realimentació Factor de reompliment

Tipus en berma

Identificador 19



Descripció del projecte

Nom platja de Sitges Any 1994

Característiques L'objectiu principal és regenerar la platja situada davant el nucli urbà de Sitges 
que té una gran demanda turística, així com augemntar la superfície mitja de 
la platja.
Per tal de dur-ho a terme es van demoldre espigons, construïr un nou dic, 
remodelar la façana i es vàren guanyar 150.000 m2 al mar de platja nova 
mitjançant l'aportació de sorres aconseguint-se una superfície nova de paltja 
de 185.000 m2

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m) 2,5

Ample mínim de la platja a generar (m)

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) 0.43

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 1.90

σ 0.77

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M 1.05

σ 0.90

Volums d'aportació

Volum (m3) 625.000

Sediment, forma i lloc d'extracció extracció de sorra silícia extreta del dipòsit marí situat 
davant el t.m de Premià de Mar mitjançant  una draga de 
succió fons

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 2100

Pressupost

Total (€) 3.626.990,706 Execució per contrata (€) 5.130.378,348

Regeneració estricte (€) 2.294.126,94 € /m3 4,54

Factor de realimentació 1 Factor de reompliment 1/5

Tipus en berma

Identificador 20



Descripció del projecte

Nom Platja de St. Sebastià (Sitges) Any 1984

Característiques L'objectiu és la regeneració d'una platja situada al nucli urbà de Sitges de gran 
ús turístic i augmentar la superfície de la platja.
Per tal de dur-ho a terme es van construïr dics exemptes complementats amb 
illes interiors i es van invertir sorres al tram de ponent. En aquest tram la 
disponibilitat de sorres és escassa, tot i que es vàren construïr 7 espigons en 
el tram Terramar-Fragat; els 4 espigons de llevant va donar resultat mentre 
que la resta no funcionaren.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m)

Ample mínim de la platja a generar (m)

Característiques sedimentàries

Mida (mm) 0.25 Mida (mm) 0.25

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 2.52

σ 0.53

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M 1.84

σ 0.46

Volums d'aportació

Volum (m3) 52.000

Sediment, forma i lloc d'extracció sorra provinent de canteres properes a la zona i 17.000 
m3 procedent d'un petit jaciment situat al Garraf (davant 
el port esportiu de Sitges)

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 1200

Pressupost

Total (€) Execució per contrata (€)

Regeneració estricte (€) € /m3

Factor de realimentació 1 Factor de reompliment 1/5

Tipus en berma

Identificador 21



Descripció del projecte

Nom platja d'Aiguadolç (Sitges) Any 1987

Característiques L'objectiu és regenerar la platja situada a les inmediacions del nucli urbà 
d'Aiguadolç i a llevant del port d'Aiguadolç.
Això es va dur a terme mitjançant la construcció d'un dic submergit de 90.20 
m de longitud i l'aportació de sorres de la platja de les Botigues.
En aquest tram la disponibilitat de sorres és escassa, tot i que es vàren 
construïr 7 espigons en el tram Terramar-Fragat; els 4 espigons de llevant va 
donar resultat mentre que la resta no funcionaren.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m)

Ample mínim de la platja a generar (m) 20

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm)

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M

σ

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M

σ

Volums d'aportació

Volum (m3) 20.648

Sediment, forma i lloc d'extracció sorra extreta de la platja de les Botigues, a 2 Km, entre 
Garraf i el límit del t.m de Sitges. En aquesta platja hi ha 
un exedent de sediment degut al recolzament del port 
Ginesta.

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 1200

Pressupost

Total (€) 165.883,038 Execució per contrata (€) 209.012,628

Regeneració estricte (€) 86.620,824 € /m3 4,195

Factor de realimentació Factor de reompliment

Tipus en berma

Identificador 22



Descripció del projecte

Nom platja de Ribes Roges Any 1984

Característiques L'objectiu fonamental és compensar l'absència d'alimentació natural de la 
platja i evitar que la línia d'erosió afecti la carretera, ja que aquesta platja 
patia un basculament produït pel port.
Això es va dur a terme amb la construcció de dos dics exemptes, un petit 
espigó a Sant Gervasi  i amb l'aportació de sorres de la bocana del port de 
Vilanova.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m)

Ample mínim de la platja a generar (m)

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) <0.5

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M

σ

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M

σ

Volums d'aportació

Volum (m3) 139.425

Sediment, forma i lloc d'extracció sorra procedent de la bocana del port on el basculament 
ha produït una forta acreció.

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 1200

Pressupost

Total (€) 472.306,008 Execució per contrata (€) 595.105,566

Regeneració estricte (€) 322.540,218 € /m3 2.313

Factor de realimentació Factor de reompliment

Tipus en berma

Identificador 23



Descripció del projecte

Nom tram Cunit-Port de Comarruga Any 1993

Característiques L'objectiu fonamental és satisfer la demanda estival de turisme augmentant la 
superfície de platja, així com tornar a la platja les característiques que al seu 
dia va tenir i afavorir el mecanisme dissipador d'energia i de resposta front als 
temporals.
Això es va dur a terme mitjançant una alimentació total.
El tram de costa havia estat sotmès a divereses alteracions degut a a les 
construccions de ports de Vilanova, Segur de Calafell i Comarruga  i els camps 
d'espigons a Cunit, que havien reduít la disponibilitat de sediment.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m) 1,5

Ample mínim de la platja a generar (m) 80

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) 0.39/0.18

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 2.22

σ 0.71

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M 1.24/2.21

σ 1.40/0.85

Volums d'aportació

Volum (m3) 1.450.000

Sediment, forma i lloc d'extracció sorres marines extretes de la zona de Cova del Pebre zona 
B) i de la zona de Vallcarca (zona C)

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 7500

Pressupost

Total (€) 8.078.380,8 Execució per contrata (€) 11.426.869,644

Regeneració estricte (€) 4.222.663,2 € /m3 2.94

Factor de realimentació 1.07/1.09 Factor de reompliment 0.08/0.9

Tipus en berma

Identificador 24



Descripció del projecte

Nom Coma-Ruga a Roc de St. Caietà Any 1993

Característiques L'objectiu fonamental és satisfer la demanda estival de turisme augmentant la 
superfície de platja, així com tornar a la platja les característiques que al seu 
dia va tenir i afavorir el mecanisme dissipador d'energia i de resposta front als 
temporals.
Això es va dur a terme mitjançant una alimentació total.
El tram de costa havia estat sotmès a divereses alteracions degut a a les 
construccions de ports de Vilanova, Segur de Calafell i Comarruga  i els camps 
d'espigons a Cunit, que havien reduít la disponibilitat de sediment.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m) 1,5

Ample mínim de la platja a generar (m) 80

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) 0.18/0.52

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 2.22

σ 0.71

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M 2.21/0.85

σ 0.85/1.33

Volums d'aportació

Volum (m3) 1.050.000

Sediment, forma i lloc d'extracció sorres marines extretes de la zona de Vallcarca, Pta. 
Ferrosa i Cala Morisca (zones C i D).

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 4000

Pressupost

Total (€) 8.078.380,8 Execució per contrata (€) 11.426.869,644

Regeneració estricte (€) 3.408.300 € /m3 3,246

Factor de realimentació 1.09/1.02 Factor de reompliment 0.9/0.04

Tipus en berma

Identificador 25



Descripció del projecte

Nom St. Caietà-Platja Llarga Any 1993

Característiques L'objectiu fonamental és satisfer la demanda estival de turisme augmentant la 
superfície de platja, així com tornar a la platja les característiques que al seu 
dia va tenir i afavorir el mecanisme dissipador d'energia i de resposta front als 
temporals.
Això es va dur a terme mitjançant una alimentació total.
El tram de costa havia estat sotmès a divereses alteracions degut a a les 
construccions de ports de Vilanova, Segur de Calafell i Comarruga  i els camps 
d'espigons a Cunit, que havien reduít la disponibilitat de sediment.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m) 1,5

Ample mínim de la platja a generar (m) 80

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) 0.39/0.52

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 2.22

σ 0.71

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M 1.24/0.85

σ 1.40/1.33

Volums d'aportació

Volum (m3) 125.000

Sediment, forma i lloc d'extracció sorres marines extretes de la zona de Cova del Pebre zona 
B) i de la zona de Vallcarca (zona D)

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 500

Pressupost

Total (€) 8.078.380,8 Execució per contrata (€) 11.426.869,644

Regeneració estricte (€) 405.750 € /m3 3,246

Factor de realimentació 1.07/1.02 Factor de reompliment 0.08/0.04

Tipus en berma

Identificador 26



Descripció del projecte

Nom platges del Cap de St. Pere, L'esquirol i Maspujol Any 1992

Característiques L'objectiu principal és evitar l'estat regressiu de la platja, així com crear 
accessos a la platja i comunicar el trasdós d'aquesta i recuperar part del 
domini públic que ha estat ocupat per particulars.
Per tal de dur-ho a terme s'ha aportat sorra i s'han construït dos espigons, un 
a la part propera de la riera de Maspujols que servirà de recolzament al 
material d'aportació front al transport E-W i la'ltra a la zona més a llevant del 
tram, a 500 m. També es van crear nous accessos a les platges, així com un 
passeig peatonal.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m)

Ample mínim de la platja a generar (m)

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) 0.9

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M 1.75/1.2/0.53

σ 0.58/0.56/0.6

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M 0.068

σ 1.875

Volums d'aportació

Volum (m3)

Sediment, forma i lloc d'extracció àrid tipus sauló procedent de canteres properes a la zona

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m)

Pressupost

Total (€) Execució per contrata (€)

Regeneració estricte (€) € /m3

Factor de realimentació 1.75/1.20/0. Factor de reompliment 0.58/0.56/

Tipus en berma

Identificador 27



Descripció del projecte

Nom platja de Sta. Llúcia (t.m del Perelló) Any 1990

Característiques L'objectiu fonamental és recuperar la platja existent i crear-ne de nova 
afavorint al mateix temps el mecanisme dissipador d'energia que la mateixa 
suposa.
Per tal de dur-ho a terme es projecta un espigó junt al promontori sud de la 
costa en el que es realitzen les obres i es fa una alimentació inicial.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m) 1

Ample mínim de la platja a generar (m) 10

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) 3

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M

σ

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M

σ

Volums d'aportació

Volum (m3) 20.000

Sediment, forma i lloc d'extracció

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 500

Pressupost

Total (€) 291.667,772 Execució per contrata (€) 401.801,454

Regeneració estricte (€) 144.720 € /m3 7.236

Factor de realimentació Factor de reompliment

Tipus en berma

Identificador 28



Descripció del projecte

Nom platges a llevant del port de l'Ampolla Any 1993

Característiques L'objectiu fonamental és crear superfície de platja així com espai lliure al 
trasdós d'aquesta i millorar l'estat dels accessos per afavorir l'utilització de 
tothom, sense restricció alguna.
Per tal de dur-ho a terme es va projectar un dic de 90 m amb cota de 
coronació de +1.00 per sobre el nivell del mar i es va vessar sorra. Alhora es 
construï un passeig de 291 m de llarg i 3 m d'ample i amb miradors a la part 
central.

Dimensions físiques de la platja

Cota de la berma fins on actuar (m) 1

Ample mínim de la platja a generar (m) 15

Característiques sedimentàries

Mida (mm) Mida (mm) 1.5

Paràmetres estadístics

Sediment nadiu

M

σ

Sediment de préstec

Paràmetres estadístics

M

σ

Volums d'aportació

Volum (m3) 20.000

Sediment, forma i lloc d'extracció

Primera alimentació

Recàrrega

Tipologia d'alimentació Monitoreig

Sí

No

Longitud de la platja (m) 200

Pressupost

Total (€) 719.606,868 Execució per contrata (€) 1.017.883,914

Regeneració estricte (€) 184.800 € /m3 9,24

Factor de realimentació Factor de reompliment

Tipus en berma

Identificador 29


