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RESUM 
 

 
L'alteració de la dinàmica sedimentària al llarg del litoral català produïda per la presència dels ports ha 

generat, per un costat, l'aparició de problemes d'aterrament que afecten l'explotació d'aquestes instal�lacions i, per 
un altre, l'erosió costanera de les platges situades a ponent d'elles. Aquest és un patró de comportament 
sedimentari que es repeteix al llarg de la costa catalana, però que s’identifica de manera notable en l’entorn dels 
ports esportius de la comarca del Maresme. Davant la gravetat de la situació, l’elevada freqüència d'aparició dels 
problemes esmentats a la costa catalana (i en especial a la del Maresme) i la dificultat de coordinar i gestionar per 
separat les actuacions correctores, la Generalitat de Catalunya ha optat per dissenyar un pla de gestió del 
sediment als ports de la seva competència en el que s'optimitzen les operacions d'extracció i abocament de sorra 
de tal manera que es doni solució a tots dos problemes: els aterraments de les bocanes i les erosions de les 
platges de l’entorn. 

 
Dintre d'aquest marc, el principal objectiu de la present tesina és el de determinar si les obres relacionades 

amb la gestió del sediment (dragatges i abocaments) en les immediacions del port de Premià de Mar han complert 
amb els objectius pels quals van ser dissenyades. En essència, el treball consisteix en analitzar el comportament 
de les obres executades i determinar la interacció de les actuacions amb les zones properes a les rases de dragat 
i als dipòsits d'abocament a llevant i a ponent dels ports considerats, respectivament. En funció del comportament 
observat, es podran replantejar els volums de sediment que cal dragar i abocar, així com altres característiques 
de les obres com ara la localització i/o les dimensions de les zones d'extracció i abocament. 

 
El procediment a seguir per tal d’assolir els objectius establerts consta fonamentalment de tres passos. En 

primer lloc, cal conèixer quines són les característiques de l’àmbit d’estudi, quins són els antecedents i el context 
de les actuacions a analitzar i quins són els criteris considerats en la seva definició. Després, s’ha d’analitzar la 
dinàmica litoral de la zona per tal de poder calibrar la formulació que permeti estimar les taxes de transport 
longitudinal. Es determinaran unes taxes netes corresponents a una tendència d’evolució a llarg termini per tal de 
poder calibrar les formulacions adients i, així, disposar d’una eina de treball amb la que estimar el transport de 
sediments en funció de l’onatge incident. Per últim, s’hauran de comparar les batimetries disponibles i intentar 
explicar els canvis observats a partir de les estimacions realitzades anteriorment. Serà necessari comprovar si les 
suposicions realitzades permeten explicar el comportament real de les zones de dragatge i abocament, i trobar les 
diferències amb les hipòtesis dels projectes inicials. 

 
Es tracta, per tant, d’un anàlisi exhaustiu del comportament previst abans de l’execució de les obres a 

l’entorn analitzat i també del comportament observat a posteriori. Aquesta tesina és, doncs, una eina destinada a 
valorar si les previsions realitzades a l’inici reflecteixen el que veritablement ha esdevingut, i també destinada a 
aportar nous criteris en els que basar els futurs projectes. En definitiva, aquest treball té la pretensió d’atorgar a 
l’administració competent en la matèria nous estris amb els que prendre decisions relatives a la gestió del 
sediment a la costa del Maresme. Concretament, les constants que permeten estimar les taxes de transport a la 
zona d’estudi han resultat vàlides per explicar el comportament de les rases dragades i de les zones d’abocament, 
i també per conèixer la quantitat de sediment que s’acumula en les immediacions del port de Premià de Mar. 

 
L’administració encarregada de la gestió del sediment en l’entorn del port de Premià de Mar disposa d’una 

nova eina per conèixer la necessitat de transvasament i d’alimentació de platges a la zona i per predir el 
comportament de les seves actuacions. 
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ABSTRACT 
 

 

The alteration of the sediment dynamics along the Catalan coast produced by the presence of the ports has 
generated, on the one hand, the appearance of problems of accumulation that affect the exploitation of these 
infrastructures and, on the other hand, the erosion of the beaches placed in the west. This pattern of the sediment 
balance is repeated along the Catalan coast, but it’s notably identified in the region of Maresme. The gravity of the 
matter, the high frequency of appearance of the mentioned problems in the Catalan coast (and especially in 
Maresme) and the difficulty of coordinating and managing the corrective dredge activities separately, force 
Generalitat de Catalunya to design a plan of management of the sediment in the ports of its competence. In this 
plan the operations of extraction and beach nourishment are optimized in such a way that solution is given to both 
problems: the accumulations of the ports’ entrances and the erosion of the beaches in the west. 

 
In this framework, the main goal of the present study is to determine if the works related with the 

management of the sediment (dredge activities and beach nourishment) around the port of Premià de Mar have 
accomplished the goals for which they were designed. In essence, the study consists in analyzing the behaviour of 
the executed works and determining the interaction of the activities with the zones nearby to the dredged ditches 
and the nourished beaches. Depending on the observed behaviour, the volumes of sediment which it is necessary 
to dredge will be able to be reconsidered, as well as other characteristics of the works like the location and/or the 
dimensions of the zones of extraction and nourishment. 

 
The established procedure in order to attain the goals consists fundamentally in three steps. In first place, it is 

necessary to know which the characteristics of the studied area are, which the antecedents and the context of the 
activities are and which the considerate criteria are. Afterwards, the coastal dynamics of the zone has to be 
analyzed in order to be able to calibrate the formulation that allows estimating the rates of longshore sediment 
transport (LST). Some LST net rates corresponding to a long-term evolution will be determined in order to be able 
to calibrate the suitable formulations and, thus, have a tool to estimate the LST rates depending on the incidental 
waves. Finally, the disposable batimetries will have to be compared and it will be necessary to attempt to explain 
the changes observed from the estimations carried out formerly. It will be necessary to check out if the 
assumptions carried out allow to explain the real behaviour of the dredged ditches and nourished beaches, and to 
find the differences with the hypotheses of the initial projects. 

 
Therefore, this study is an exhaustive analysis of the foreseen behaviour before the execution of works in the 

analyzed area and also of the behaviour observed later. Then, this monograph is a tool destined to valuing if the 
forecasts carried out at the beginning reflect what truly has happened, and also destined to bringing new criteria 
for future projects. In short, this work has the pretension of conceding to the competent administration in the 
subject new utensils to take away decisions related to the management of the sediment in the Maresme beaches. 
Specifically, the constants that allow estimating longshore sediment transport in the area of study have been valid 
to explain the behaviour of the dredged ditches and the nourished beaches, and also knowing the amount of sand 
trapped by the port of Premià de Mar. 

 
The regional administration entrusted of the management of the sediment has a new tool to know the need of 

sand bypassing and beach nourishment in the area and to predict the behaviour of its executed works. 
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CAPÍTOL 1. Introducció 
 
 
1.1. Introducció 

 
 
El litoral de Catalunya presenta una gran diversitat de morfologies, tot i la seva curta 

extensió en comparació amb la totalitat de la costa mediterrània; i és que s'hi poden trobar 
grans longituds de platges sorrenques acompanyades d’alts sortints rocallosos. Com a 
conseqüència d’aquesta diversitat, s’acostuma a dividir la costa catalana en dos grans blocs 
diferenciats: la Costa Daurada i la Costa Brava. La primera d'elles està constituïda 
fonamentalment per platges de sorra (litoral de Tarragona i Barcelona); mentre que la segona, 
formada pel litoral gironí, presenta un gran nombre de cales i penya-segats. Alguns autors 
parlen a les seves obres de la Costa del Llagostí, a la zona sud del Delta de l’Ebre; però no 
presenta trets morfològics diferencials respecte les altres dues. 

 
L'estudi que es durà a terme en aquesta tesina centra el seu anàlisi al Maresme, comarca 

catalana situada al nord de Barcelona, concretament entre el riu Besòs i La Tordera. Es 
caracteritza per posseir una línia de costa d'una alta rigidesa provocada per la presència de les 
infraestructures que va ser necessari construir anys enrera per tal d'establir les comunicacions 
entre les diverses poblacions que s'estenien al llarg de la comarca barcelonina. A més, es 
tracta d’una zona que, per la seva proximitat a la Ciutat Comtal, té una elevada densitat de 
població i una intensa presència de l'activitat turística i, conseqüentment, la necessitat de 
disposar de nombrosos ports esportius i llargues platges amb marcada funció lúdica amb els 
que respondre a les demandes dels seus habitants i visitants. 

  
Així doncs, el front litoral del Maresme combina l'existència de platges baixes sorrenques i 

alguns sortints rocallosos amb importants vies de comunicació paral�leles a la costa com la 
línia ferroviària entre Barcelona i Blanes i la carretera N-II. A aquestes circumstàncies se'ls ha 
d'afegir la presència de cinc instal�lacions portuàries de caràcter esportiu capaces d'albergar 
en total més de 4.000 embarcacions. 

 
Aquest conjunt rígid i amb importants interrupcions de la dinàmica litoral per la presència 

dels ports es veu immers en una profunda problemàtica agreujada per l'escassetat de 
sediment a la zona. Les principals fonts de subministrament de material sedimentari a la franja 
litoral, rius i rieres, han patit durant molts anys els efectes de la construcció de preses, 
endegaments, canalitzacions,... així com de l’extracció d’àrids de les seves lleres. Tot aquest 
conjunt d'intervencions han provocat una reducció dels volums de sediments que transporten 
els rius i les rieres fins a la costa, reduint per tant la quantitat de sediments aportada a les 
platges del Maresme de manera natural. 

 
La rigidesa de la costa, les interrupcions que suposen els ports i l'escassetat de sediment 

fan que la major part de les platges del Maresme estiguin sotmeses a una clara tendència 
erosiva. També s’ha considerat com a significatiu l’efecte erosiu que té en les platges 
l’augment del nivell del mar, encara que al mar Mediterrani aquest efecte no sigui 
extraordinàriament important. Últimament, s’està apuntant al canvi climàtic com un dels 
principals causants d’aquest increment del nivell mig del mar.   
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Tot un seguit d’agents que en combinar-se fan que la tendència erosiva en certs punts de 

la costa es vegi fortament agreujada. Aquesta pèrdua de material és la que acaba provocant la 
desaparició total de certs trams de platja; trams on les administracions competents es veuen 
obligades a col�locar obres de defensa (murs i revestiments, habitualment) per tal de protegir 
les infraestructures situades darrera seu. És també la que deixa a poblacions senceres sense 
ample de platja suficient per què els seus banyistes puguin gaudir de l'època estival o per què 
els seus passeigs marítims tinguin una protecció natural i segura davant de l'acció dels 
temporals. 

 
A més d'aquesta problemàtica genèrica característica de costes sorrenques, en la zona 

objecte d'estudi tenen lloc unes afeccions a la dinàmica litoral amb una repercussió molt 
visible. I és que amb un transport longitudinal predominant de nord-est cap a sud-oest, els 
ports existents representen punts d’inflexió en la morfologia costanera ja que produeixen 
importants fenòmens d’acreció a llevant de les instal�lacions i greus erosions a ponent. Aquest 
és un patró que es repeteix en els cinc ports existents en la comarca del Maresme: port 
d'Arenys de Mar, port Balís, port de Mataró, port de Premià de Mar i port de El Masnou. 

 
 

 
 

Figura 1. Esquema del comportament morfodinàmic a la comarca del Maresme 
Font: Treballs previs de l’ICM per al projecte Beachmed-e 

 
 
Però, a part d’afectar el transcurs natural dels sediments, els ports es veuen perjudicats 

per la seva pròpia influència, doncs part del material transportat acaba acumulant-se en les 
seves bocanes i canals d’accés com a conseqüència de la difracció de l'onatge. Amb el pas del 
temps, aquest fenomen acaba provocant un aterrament dels canals de navegació a l'entrada 
del port, amb els conseqüents problemes per a les embarcacions. En alguns casos, els efectes 
poden arribar a ser tant significatius que el port es pot veure obligat a tancar l'accés. 

 



CAPÍTOL 1. Introducció 
 

 
15 

 
 
 

 

Figura 2. Imatges que reflecteixen els problemes a l’entorn del port de El Masnou 
Font: Servei de Ports. DPTOP. Generalitat de Catalunya 

 
 
Aquesta combinació de condicionants acaba esdevenint una alternança al llarg de la costa 

del Maresme entre platges molt amples a llevant dels ports recolzades sobre els seus dics 
d'abric, altres platges estretes i molt inestables amb una clara tendència erosiva, diverses 
infraestructures necessitades de protecció front l'acció erosiva del mar i uns ports afectats per 
l'acumulació de sediments en el seu entorn. 

 
L'alta rigidesa de la costa i el conjunt de condicionants físics que la formen són difícilment 

transformables, de manera que resulta inevitable prendre mesures que corregeixin els 
impactes que s'estan produint. Així, per tal de pal�liar les afeccions dels ports sobre la dinàmica 
litoral i sobre la seva pròpia funcionalitat, es plantegen mesures correctores com el bypass 
artificial o la recirculació de material acumulat. Són actuacions que consisteixen 
fonamentalment en extreure material d'aquelles zones on es produeix una acumulació 
excessiva amb la finalitat de fer-lo arribar de manera artificial a d'altres indrets on els fenòmens 
d’erosió són els predominants. D'aquesta manera és possible reduir els efectes negatius 
d'acumulacions i erosions excessives i recuperar, almenys en part, la dinàmica litoral alterada 
per la presència dels ports. 

 
En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya a través del Servei de Ports està portant a 

terme un seguit d'actuacions en l'entorn de les instal�lacions portuàries del Maresme, per tal 
d'aconseguir que l'execució any rere any d'aquestes suposi el restabliment de la dinàmica 
sedimentària i eviti les acumulacions de sediments en les bocanes i canals d'accés. 
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1.2. Objectius 

 
 
L'alteració de la dinàmica sedimentària al llarg del litoral català produïda per la presència 

dels ports ha generat, per un costat, l'aparició de problemes d'aterrament que afecten 
l'explotació d'aquestes instal�lacions i, per un altre, l'erosió costanera de les platges situades a 
ponent d'elles. Aquest és un patró de comportament sedimentari que es repeteix al llarg de la 
costa catalana, però que s’identifica de manera notable en l’entorn dels ports esportius de la 
comarca del Maresme.  

 
Davant la gravetat de la situació, l’elevada freqüència d'aparició dels problemes esmentats 

a la costa catalana (i en especial a la del Maresme) i la dificultat de coordinar i gestionar per 
separat les actuacions correctores, la Generalitat de Catalunya ha optat per dissenyar un pla 
de gestió del sediment als ports de la seva competència en el que s'optimitzen les operacions 
d'extracció i abocament de sorra de tal manera que es doni solució a tots dos problemes: els 
aterraments de les bocanes i les erosions de les platges de l’entorn. 

 
Dintre d'aquest marc, el principal objectiu de la present tesina és el de determinar si les 

obres relacionades amb la gestió del sediment (dragatges i abocaments) realitzades fins el 
moment en les immediacions dels ports del Maresme (El Masnou i Premià de Mar, 
principalment) han complert amb els objectius pels quals van ser dissenyades. En essència, el 
treball consisteix en analitzar el comportament de les obres executades i determinar la 
interacció de les actuacions amb les zones properes a les rases de dragat i als dipòsits 
d'abocament a llevant i a ponent dels ports considerats, respectivament. En funció del 
comportament observat, es podran replantejar els volums de sediment que cal dragar i abocar, 
així com altres característiques de les obres com ara la localització i/o les dimensions de les 
zones d'extracció i abocament. 

 
L’assoliment de l’objectiu principal de la tesina comporta la consecució d’altres objectius 

secundaris per tal de completar un anàlisi detallat de tot el procés de disseny del pla de gestió 
de sediments en l’entorn dels ports objecte d’estudi. 

 
En primer lloc, resulta fonamental conèixer les característiques de la zona a estudiar per tal 

de tenir una idea general de la seva morfologia, la seva evolució i el seu comportament front 
l’onatge incident. També és necessari contextualitzar les obres a analitzar i fer un buidat de les 
hipòtesis de partida dels projectes que defineixen les diferents actuacions dutes a terme. Així 
doncs, es persegueix realitzar un anàlisi de les hipòtesis sobre la dinàmica sedimentària local i 
el comportament previst utilitzades per dissenyar les operacions de dragatge i abocament als 
ports considerats. 

 
Per poder-les contrastar posteriorment amb les hipòtesis dels projectes inicials, cal estimar 

les taxes de transport longitudinal que es donen a la zona d’estudi. Es determinaran unes 
taxes netes corresponents a una tendència d’evolució a llarg termini per tal de poder calibrar 
les formulacions adients i, així, disposar d’una eina de treball amb la que estimar el transport 
de sediments en funció de l’onatge incident. 

 
 
 



CAPÍTOL 1. Introducció 
 

 
17 

 
 
Un altre dels objectius a assolir és el de determinar el comportament de l’àrea d’estudi a 

partir de l’anàlisi de l'evolució de la batimetria en les immediacions dels ports considerats 
després de les operacions de dragatge i d’abocament de sediment; és a dir, realitzar un anàlisi 
tant de l’evolució de la rasa dragada com de la del dipòsit de sediment abocat. Per tal que 
l’anàlisi de les actuacions sigui complet, resulta imprescindible conèixer el clima d’onatge 
durant el període de seguiment de les obres i poder, així, calcular les taxes de transport que 
se’n deriven.  

 
Per últim, la tesina té la finalitat de comparar els resultats observats i modelats amb aquells 

que van ser previstos en el projectes originals. Aquesta comparació és la que permetrà 
determinar si les hipòtesis formulades en el disseny de les obres van ser les adequades i si les 
actuacions es van definir de la manera correcta. En el cas d’un resultat negatiu, l’objectiu últim 
serà el d’establir unes noves hipòtesis en les que basar els càlculs i uns criteris adaptats a la 
realitat observada per tal de definir les actuacions futures. 

 
Es tracta, per tant, d’un anàlisi exhaustiu del comportament previst abans de l’execució 

d’obres d’aquest tipus a l’entorn analitzat i també del comportament observat a posteriori. És, 
doncs, una eina destinada a valorar si les previsions realitzades a l’inici reflecteixen el que 
veritablement ha esdevingut, i també destinada a aportar nous criteris en els que basar els 
posteriors projectes. 

 
En definitiva, aquest treball té la pretensió d’atorgar a l’administració competent en la 

matèria nous estris amb els que prendre decisions relatives a la gestió del sediment a la costa 
del Maresme. 
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1.3. Contingut 
 
 

La present tesina consta d’una memòria estructurada en set capítols. 
 
En el segon capítol es desenvolupen un seguit d’apartats en els que s’analitzen en 

profunditat els antecedents, la situació prèvia a les obres que es pretenen estudiar. Es descriu 
en detall l’àmbit objecte d’estudi, els seus condicionants, la seva morfologia i la seva evolució 
entre d’altres característiques. També es posen en context les actuacions relacionades amb la 
gestió del sediment, doncs resulta interessant conèixer quin ha estat el seu origen i el seu 
desenvolupament. I, per últim, es fa un buidat de les hipòtesis de partida de tots aquells 
projectes que integren el pla de gestió del sediment. 

 
El tercer capítol conté, per un costat, la determinació de les taxes de transport calculades a 

partir de l’evolució morfològica de la costa i, per un altre, el calibratge de les formulacions que 
permetran estimar les taxes de transport longitudinal per a diferents condicions d’onatge. És, 
doncs, un capítol en el que, sense entrar en l’estudi del comportament específic de les 
actuacions realitzades al Maresme, es vol analitzar la dinàmica sedimentària de la costa per 
poder comparar després els resultats amb les consideracions que s’hagin fet al respecte en 
d’altres projectes. 

 
Al capítol quart l’anàlisi se centra específicament en les obres relacionades amb la gestió 

del sediment a la costa del Maresme que es pretenen estudiar. Allà es comparen batimetries, 
s’analitza l’onatge incident i s’estimen taxes de transport en els períodes considerats amb la 
finalitat de poder comparar més endavant aquests resultats amb les hipòtesis realitzades en 
els projectes inicials. 

 
En el cinquè capítol correspon a les conclusions i és en el que es comparen els resultats 

modelats i observats amb els previstos segons les hipòtesis dels projectes. D’aquesta 
comparació s’haurien d’extreure les hipòtesis que realment porten a una previsió encerta del 
comportament de les obres, així com els criteris de definició de les futures actuacions que 
s’hauran d’executar en l’àmbit d’estudi. 

 
Per finalitzar l’estudi, es reuniran en el capítol sisè les referències bibliogràfiques i en el 

setè els agraïments. 
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CAPÍTOL 2. Antecedents 
 
 
2.1. Descripció de la zona d’estudi 

 
 
La costa 
 
La franja litoral catalana s’estén des de les Terres de l’Ebre (desembocadura del riu Sènia) 

fins el cap de Portbou amb una longitud de costa de 780km (segons el Pla de Ports). A 
Catalunya hi ha un total de dotze comarques litorals: el Montsià, Baix Ebre, Baix Camp, 
Tarragonès, Baix Penedès, el Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, la Selva, Baix 
Empordà i l’Alt Empordà. 

 
En tot aquest recorregut costaner hi ha una gran diversitat de paisatges i morfologies 

litorals. A mesura que canvia l’orientació de la línia de costa es troben característiques ben 
diferents en relació a la forma i composició de la franja litoral. Això és degut al fet que al 
canviar aquesta orientació, canvia el règim d’onatge, el règim de vents i el règim de corrents 
submarines que incideixen sobre cada tram. Així, es poden trobar costes accidentades com el 
Cap de Creus, la Costa Brava (de Begur a Blanes) o el Garraf, molt pròximes a llargs trams de 
platja com els de l’Empordà, Pals, el Maresme, Castelldefels, el Baix Penedès o el Tarragonès. 

 
 

 
 

Figura 3. Fotomuntatge amb diverses morfologies costaneres del litoral català 
Font: Elaboració pròpia 
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Port de Premià de Mar 

Port de Mataró 

Port de El Masnou 

Port Balís 

Port  
d’Arenys de Mar 

Aquesta tesina pretén centrar el seu estudi en l’àmbit comprés entre els rius Besòs i  La 
Tordera, més concretament en l’entorn del port de Premià de Mar. Es tracta, doncs, de la 
comarca del Maresme, la qual està constituïda per 50km de costa fonamentalment de platges 
estretes i d’aigües sobtadament profundes degut a la presència de la falla costanera. Són 
platges de sorres gruixudes provinents dels materials granítics d’erosió del sector nord de la 
serralada litoral. 

 
El perfil de costa en aquest tram rep el nom de costa de Llevant i comprèn des de Malgrat 

fins el turó de Montgat. Es tracta d’una costa baixa amb grans platges, per la qual cosa resulta 
ésser una zona molt activa pel que fa a la dinàmica litoral. A més, la plataforma continental en 
aquest indret té un ample de fins a 12km (davant d’Arenys de Mar) i es caracteritza per estar 
plena de grans dipòsits sorrencs en forma de barres relictes. Entre el prisma infralitoral actual 
(30m) i fins la batimètrica de 100m de profunditat existeixen varies falques sedimentàries que 
formen diverses terrasses en el fons marí. Els sediments presents són bàsicament 
silicoclàstics amb una granulometria que varia de gruixuda a mitjana, essent sorres amb valors 
de diàmetre mitjà entre 0.40 i 0.60mm. Tot aquest conjunt de característiques fa que la 
mobilitat de sorra al llarg de totes les platges del Maresme sigui molt significativa. 

 
Els ports 
 
Però la sorra mobilitzada pels corrents litorals troba diversos obstacles en el seu camí. I és 

que a la zona del Maresme s’han construït en les darreres dècades fins a cinc ports esportius 
que modifiquen el camp d’onatges i constitueixen una barrera, de vegades parcial de vegades 
total, per al transport sedimentari del sector. La seva construcció va resultar la conseqüència 
evident d’un gran desenvolupament turístic de la zona, afegit a l’increment de població a la 
comarca derivat del desplaçament de famílies de la gran ciutat a pobles del seu entorn. 

 
A la següent figura apareix la ubicació dels diversos ports esportius dins la comarca del 

Maresme. A més, s’evidencien els fenòmens d’acreció a llevant de cadascun d’ells i d’erosió a 
ponent d’aquests que es comentaven en la introducció de la tesina. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. Vista aèria del Maresme en la que s’observen els cinc ports esportius existents. 
Font: Elaboració pròpia 
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Es tracta d’unes instal�lacions marítimes que al llarg de la seva existència han sofert 

problemes d’acumulació de sediments en les seves bocanes i dics de recer, per la qual cosa 
han hagut de realitzar ampliacions i modificacions de les seves plantes. Tot i aquestes 
actuacions, continuen patint els efectes derivats del fet de constituir barreres per al transport 
de sediments. 

 
A continuació es presenten les característiques principals del port de Premià de Mar, 

l’entorn del qual s’estudiarà en aquesta tesina. 
 
 

El port 

Tipus: Esportiu 

Població: Premià de Mar 

Província: Barcelona 

Coordenades: 41º 29' 1" N - 2º 20' 9" E 

Web:: www.marinapremia.com 

Dàrsena esportiva 

Concessionari: Club Nàutic Premià de Mar (Gestor: Marina Premià, SL) 

Adreça: Camí, Ral s/n (apartat de correus, 52)    08330 Premià de Mar  

Telèfon: +34 93 754 91 19     Fax: +34 93 754 91 18 

Adreça electrònica: info@marinapremia.com 
 

 
El port se situa al municipi del mateix nom a la comarca del Maresme, a llevant del nucli 

urbà, entre la Platja de Llevant i la Platja de Bellamar. Va ser construït en fases durant els anys 
1972 i 1975 pel Club Nàutic Premià. El 1991 van començar les obres d’ampliació del port, les 
quals es van aturar a causa de la suspensió de pagaments de l’empresa concessionària. 

 
Després de diverses pròrrogues concedides per la direcció general competent en matèria 

de ports per a concloure les obres, l’any 1998 el Club Nàutic Premià va presentar un projecte 
de remodelació de la zona de serveis del port esportiu, el qual es va aprovar l’octubre de 1999. 
El port està concessionat al Club Nàutic Premià tot i que està previst un canvi de titularitat. 

 
El recer el proporcionen un dic d’abric en forma de “L” amb dos trams de 220m i 400m, i un 

tram final corbat cap a la costa (de 160 m de llargada), i un petit contradic d’uns 200m. Les 
obres al port proporcionen una capacitat de 548 amarradors. Actualment es distingeixen 
clarament dues zones: portuària i àrea lúdica i de serveis. 

 
El port interfereix de manera important en la dinàmica litoral, provocant problemes 

d’acumulació de sediments a la platja de Llevant. Aquest fet ha empitjorat per les 
regeneracions del Maresme. Aquests sediments acumulats s’acaben desplaçant cap a la 
bocana provocant problemes d’operativitat. 

 
Malgrat disposar de Pla Especial, com ja s’ha esmentat, s’està estudiant una redistribució 

d’usos de la zona lúdica per tal de prioritzar els portuaris, el que permetria garantir amb més 
fiabilitat l’equilibri econòmic-financer del port i optimitzar-ne la gestió. La solució final adoptada 
serà essencial a l’hora de dimensionar els accessos, actualment molt precaris i en mal estat de 
conservació. 
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Altres estructures a la costa 
 
Però els ports no són les úniques instal�lacions existents en el litoral del Maresme, doncs 

també es poden trobar espigons i revestiments d’escullera que afecten i modifiquen de manera 
significativa la dinàmica sedimentària.  

 
Els espigons de defensa costanera són estructures habitualment flexibles i amb certa 

permeabilitat. Tot i això, produeixen el mateix efecte barrera que els ports encara que a petita 
escala (sempre en funció de les seves dimensions); és a dir, fan que s’acumulin sediments en 
una de les seves cares (la d’aigües amunt) i indueixen una major acció erosiva en el tram de 
costa situat aigües avall. 

 
Els revestiments d’escullera són obres de protecció de la costa que no sostenen els 

terrenys de l’intradós, sinó que només es recolzen sobre ell per tal de, amb el seu propi pes, 
suportar les accions de les onades. Aquest tipus d’estructura, com els murs, indueixen una 
major acció erosiva en el seu peu com a conseqüència de la reflexió de l’onatge i l’increment 
de l’alçada d’ona que se’n deriva. Per una altra banda, el fet de fixar un tram de la costa amb 
una estructura com aquesta fa que part del sediment no es mobilitzi i, per tant, es redueix 
l’aportació de material aigües avall. Ara bé, resulta una solució encertada quan existeix una 
infraestructura inamovible en primera línia de costa que cal protegir de l’acció de les onades. 

 
A la taula que s’adjunta a continuació d’aquestes línies s’inclouen les diferents 

infraestructures existents amb la seves corresponents característiques específiques sobre la 
tipologia i la ubicació. 

 
Infraestructura Tipus Situació 

Marina a la Platja de Blanes Port Blanes 

Punta de Sa Palomera Espigó llarg Blanes 

Protecció Pl. de Santa Susanna Sistema d’espigons (12 de curts) Santa Susanna 

Revestiment Pl. de Roca Grossa Revestiment Sant Pol de Mar 

La Punta Dics oblics Sant Pol de Mar 

Punta del Refugi Espigó curt Sant Pol de Mar 

Revestiment Pl. de la Murtra Revestiment Sant Pol de Mar 

Punta de l’Espigó Espigó llarg Canet de Mar 

Platja de les Barques Dic llarg corbat Caldes d’Estrac 

Passeig Marítim Revestiment i dic curt Sant Andreu de Llavaneres 

Club Nàutic Dic llarg corbat Mataró 

Revestiment Pl. de Cabrera Revestiment Cabrera de Mar 

Espigó de Llevant Dic llarg corbat Vilassar de Mar 

Espigó de Garbí Dic llarg corbat Vilassar de Mar 

Revestiment Platja de Ponent Revestiment i dic curt El Masnou 

Platja de Montgat Dic curt Montgat 

Revestiment Banys de Montgat Revestiment Montgat 
 

Taula 1. Principals infraestructures costaneres a l’àrea d’estudi (Maresme) 
Font: Estudi, definició i dimensionament del Servei de Dragatges de Catalunya 
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Evolució de la costa     

 
Per tal de conèixer més de prop la realitat que envolta el port de Premià de Mar, s’ha 

considerat adequat afegir en aquest punt algunes de les característiques principals de les 
platges a llevant i a ponent d’aquesta infraestructura. En realitat es presenten dades de 
l’evolució de la costa en aquella zona entre 1977 i 1999, el que permet veure quina ha estat la 
influència de la construcció del port en primer terme i de la seva ampliació després. Aquestes 
dades corresponen a l’ “Estudi, definició i dimensionament del Servei de Dragatges de 
Catalunya”, en el qual van fer servir com a fonts fotogràfiques les següents documentacions: 

 
- 1977: Estudi de línia de costa del MOPU. 
- 1984-1987: mapes topogràfics de la costa de Tarragona i Girona (escala 1/5.000). 
- 1994: ortofotomapes de la costa catalana. 
- 1994-1997: mapes topogràfics de la costa de Barcelona (escala 1/5.000). 
- 1998-1999: mapes topogràfics de la costa catalana (escala 1/1.000) 

 
La campanya de mesures que es va dur a terme el febrer de 2002 va aportat informació 

relativa a les platges en l’entorn del port. La platja al nord-est d’aquest tenia una amplada total 
de 186 m, mesurada al costat de la tanca del club nàutic (possiblement el punt amb més 
amplada entre Barcelona i Blanes). Aquesta acumulació de sorra és sens dubte deguda al 
port, ja que més cap al NE la platja s’estabilitza en una amplada aproximada de 54 m. Al sud-
oest, la platja recolzada al nou contradic decreix ràpidament en amplada, passant dels 70 m a 
la sortida del pas sota la via del tren, a un mínim de 27 m abans de l’espigó entre les platges 
de Bellamar i Pla de l’Ós. A un segon espigó, entre les platges de Pla de l’Ós i de la 
Descàrrega, l’ample de sorra emergida desapareix completament. Aquestes mesures 
evidencien els fenòmens d’acumulació a llevant i d’erosió a ponent dels que ja s’havia parlat 
amb anterioritat. La següent figura mostra l’evolució de la línia de costa entre 1977 i 1999 i les 
mesures d’ample de platja efectuades al febrer de 2002. 

 
 

 
 

Figura 5. Evolució de la línia de costa i mesures preses a l’entorn del port de Premià de Mar (08 / 02 / 2002) 
Font: Estudi, definició i dimensionament del Servei de Dragatges de Catalunya 
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2.2. Contextualització 

 
 
Els fenòmens d’erosió de platges és un factor comú en el sistema costaner d’arreu del 

món. I és que es tracta d’un fenomen que es dóna de manera natural degut a la interacció de 
l’energia de les onades i els corrents amb els sediments existents. Però és l’acció antròpica la 
que altera la dinàmica sedimentària i provoca un increment dels volums erosionats en certes 
zones. Són molts els causants d’aquest agreujament de l’erosió, però destaquen la presència 
dels ports, la reducció del transport sòlid de rius i rieres per la presència d’endegaments i 
canalitzacions i per l’extracció d’àrids de les seves lleres, la retenció a les preses de part dels 
sediments que aporten els rius al mar i la pujada del nivell del mar. 

 
A la zona del Maresme i degut al gran desenvolupament turístic de la segona meitat del 

segle XX (especialment el darrer quart de segle), es van dur a terme les obres de construcció 
de diversos ports esportius. En l’actualitat, la comarca del Maresme disposa, com ja s’ha 
comentat anteriorment, de cinc ports esportius que es van construir com a conseqüència de 
l’augment de demanda d’amarradors a causa del desenvolupament turístic. Aquestes 
estructures marítimes han suposat clares barreres per al transport de sediments al llarg de les 
platges del Maresme, produint una seriosa reducció de l’aportació de material sorrenc a 
platges amb clara tendència a l’erosió. A més, la seva influència sobre l’onatge de la zona 
agreuja aquestes pèrdues de material i, fins i tot, acaba afectant el propi port, doncs la sorra es 
diposita a les seves bocanes. 

 
La morfologia de la zona litoral i prelitoral de Catalunya, especialment la de la comarca del 

Maresme, produeix un comportament molt característic de les conques hidrogràfiques 
existents en aquella franja. I és que l’arribada de temporals curts però molt intensos a la costa 
catalana provoquen fortes pluges que en combinació amb el forts pendents de la zona deriven 
en episodis torrencials. El gran nombre de rieres (veure figura de la pàgina següent) que 
envaeixen la costa del Maresme des de Blanes fins a Montgat, formen un conjunt d’elements 
capaços de transportar immenses quantitats d’aigua i sediments en intervals de temps 
relativament curts. 

 
Aquest caràcter efímer i sobtat fa que en moltes ocasions les riades esdevinguin greus 

problemes per a les poblacions costaneres. Per intentar pal�liar aquests efectes destructius, 
s’han anat construint canalitzacions i endegaments de les rieres; però no s’ha resolt el 
problema. I a més, aquestes actuacions han tingut com a conseqüència una reducció molt 
significativa de l’aportació de material granític al mar, que era el que alimenta les platges del 
Maresme. 

 
Una altra font subministradora de sediment que s’ha vist seriosament afectada ha estat el 

riu Tordera, que desemboca al nord-est d’aquesta comarca barcelonina. En aquest riu, a més 
de les diverses actuacions relacionades amb endegaments i canalitzacions, es van dur a terme 
extraccions d’àrids de la seva llera, el que conduïa a afectacions importants tant per al propi riu 
com per les platges del Maresme per la reducció de transport sòlid que suposaven. I és que 
fins l’any 1988, quan es va prohibir extreure àrids de la llera del Tordera, es van extreure 
d’aquest riu gairebé 3.000.000 m3 de material sedimentari. Òbviament, aquestes extraccions 
han agreujat de manera important el fenomen erosiu a la costa del Maresme. 
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Figura 6. Esquema del conjunt de rieres existents a la comarca del Maresme 
Font: Rieres del Maresme (Viquipèdia) 

 
 
Per altra banda, a Catalunya, com a la resta d’Espanya, la construcció de preses i la 

creació d’embassaments va ser una constant durant el segle XX i, especialment, al llarg dels 
anys de la dictadura franquista. Són nombroses les preses que daten d’anys compresos entre 
1950 i 1990 (gairebé 1.000 preses construïdes), doncs era la peça fonamental de la política de 
l’aigua en aquell període. Aquestes obres hidràuliques tenien un clar efecte sobre la quantitat 
de sediment que arribava a la costa per mitjà dels rius, doncs retenien una gran part d’aquest 
material. És clar l’exemple del riu Ebre, com demostra la gràfica següent. 

  

 
 

Figura 7. Variació temporal de l’estimació de càrrega sòlida del riu Ebre 
Font: Jiménez & Sánchez-Arcilla (2003) 
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Tot aquest conjunt de noves infraestructures va anar afectant progressivament a la 

dinàmica sedimentària de la costa catalana, de tal manera que en pocs anys els efectes es van 
agreujar tant que es començaven a evidenciar les conseqüències derivades: s’acumulaven 
sediments a llevant dels ports i se n’erosionaven a ponent, s’aterraven les bocanes, es reduïen 
els amples de certs trams de platja, es perdien platges senceres en un sol hivern, s’afectaven 
greument les infraestructures que concorrien per primera línia de costa, ... 

 
Però aquestes no eren les úniques afectacions sobre la franja litoral. L’adaptació de la 

ciutat de Barcelona per tal que pogués transformar-se en la seu dels Jocs Olímpics de 1992 
incloïa la generació d’un front litoral de platges sorrenques fins aleshores inexistent. Això 
requeria una gran aportació de material de dragat, de bona qualitat i amb la granulometria 
adequada, característiques que complien perfectament els dipòsits sedimentaris del front 
marítim de la comarca del Maresme. 

 
 

 

Figura 8. Vista general del front marítim de Barcelona 
Font: Playas de Barcelona (M. Novoa, 2007) 

 
 

Així doncs, ja fos per tal de restablir la dinàmica sedimentària (pal�liant els efectes derivats 
de la presència dels ports), per evitar l’aterrament de bocanes o per aconseguir material per 
regenerar platges, es presentava la necessitat de realitzar dragats a l’entorn de ports del 
Maresme. Es van redactar diversos projectes amb la finalitat de caracteritzar adequadament 
les obres de dragatge, determinar la ubicació dels dipòsits de sediments, analitzar la 
hidrodinàmica de la zona,... Entre d’altres estudis relacionats amb el tema, destaquen: 

 
- “Trasvase de arenas en los puertos deportivos de Masnou, Premià de Mar, Mataró y El 
Balís. Maresme” Realitzat per INTECSA, el juliol de 1992. En aquest estudi es fa una anàlisi 
tècnica i econòmica de les diferents alternatives de transvasament de sorres en els ports del 
Maresme. 

 
- “Estudio de dragado y bypass de la arena de levante a poniente de la ampliación del puerto 
de Premià.” Realitzat per PROSER el juny de 1993. En aquest estudi es fa una quantificació 
del volum de sorres a dragar en el port de Premià, la seva localització, tant del punt de 
dragat com del punt d’abocament, i s’especifica la metodologia a emprar. 
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- “Informe sobre el transvasament de sorres als ports del Maresme”. Realitzat per PROSER. 

 
- “Draga autopropulsada polivalente para la regeneración de playas del litoral catalán”. 
Realitzat per SPRA, S.A. En aquest estudi es presenta el disseny d’una draga 
autopropulsada de succió i polivalent, dissenyada expressament per cobrir les necessitats de 
bypass de la costa catalana. 

 
- “Mecanismos de aterramiento en mares micromareales. Análisis de puertos del litoral 
catalán”. Article publicat per Agustín Sánchez Arcilla, Francesc Xavier Gironella, José A. 
Jiménez i Francisco Rivero. Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM), Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) 

 
- “Estudio de la dinámica litoral en la costa peninsular mediterránea y onubense” Realitzat 
pel MOPU (1979). 

 
 
Entre les actuacions de la Dirección General de Costas, les alimentacions importants de 

sorra tenen lloc a la primera meitat dels anys 90, coincidint amb la organització dels Jocs 
Olímpics de 1992 i fins el 1995. Així va ser a tot Espanya, ja que després de les grans obres 
de regeneració de platges es pretenia observar l’evolució de la costa sense fer-ne més 
actuacions que n’alteressin la morfodinàmica costanera. Un cop realitzades aquestes grans 
aportacions contemplades al “Plan de Costas” (1986-1994) dins la província de Barcelona, es 
van suspendre els dragatges i abocaments fins l’any 2002. I va ser fins aquell any perquè era 
necessari dur a terme obres de regeneració per tal de restablir la normalitat en les platges 
afectades pels forts temporals del 11 i 15 de novembre de 2001. 

 
Entre els anys 2002 i 2005, les actuacions del Ministeri de Medi Ambient a través de la 

“Dirección General de Costas” se centraven en l’aportació de sorra a les platges del front 
marítim de la ciutat de Barcelona. Tot i això, també es van dur a terme per la seva part 
recàrregues de sorra a platges del Maresme. 

 
Com que són els ports esportius competència de la Generalitat de Catalunya (i/o de l’ens 

públic Ports de la Generalitat) els que afecten la dinàmica litoral i no compleixen allò establert a 
la concessió sobre el restabliment d’aquesta dinàmica, el govern català va decidir prendre 
mesures correctores. Per això, es va decidir crear el Servei de Dragatges de Catalunya amb 
l’objectiu fonamental consistent en ajudar a mantenir la funcionalitat dels ports dragant els 
accessos i bocanes i pal�liar els impactes costaners de les infraestructures portuàries. La 
manera d’assolir aquests objectius eficientment era aconseguir els serveis d’algun dragadista 
cada any per tal que estigués treballant al llarg de la costa catalana en diverses obres, 
abaratint així costos i assegurant la presència d’almenys una draga a la zona. 

 
El juny de 2002 es va realitzar el treball “Estudi, definició i dimensionament del Servei de 

Dragatges de Catalunya” per encàrrec de la Direcció General de Ports i Transports. El Servei 
de Dragatges és una eina de servei públic per a realitzar dragatges de manteniment portuaris 
en bocanes i per a realitzar transvasaments o recirculacions de sorres des de les zones 
d’acumulació de sediments fins a zones d’erosió, per tal de restituir el transport de sediments 
longitudinal. La creació del Servei de Dragatges de Catalunya estava prevista en la disposició 
addicional primera de la Llei 5/1998 de Ports de Catalunya. 
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El febrer de 2003 es va realitzar, també per encàrrec de la Direcció General de Ports i 
Transports, el treball “Projecte constructiu de la prova pilot pel dragatge de bypass al port de El 
Masnou”. Un cop executades les obres previstes, el seguiment de l’evolució del fons a la zona 
dragada va permetre comprovar l’efectivitat de la trampa de sediments. 

 
En octubre de 2003 “Europrincipia Consultores Asociados” va rebre l’encàrrec de la 

realització dels treballs necessaris per la redacció del “Dragatge dels Ports de Catalunya. Fase 
1A:Transvasament”. 

 
El següent projecte va ser l’actualització del projecte constructiu “Dragatge dels Ports de 

Catalunya. Fase 2A: Transvasament” corresponent a la segona fase de les actuacions 
previstes en ”Estudi, definició i dimensionament del Servei de Dragatges de Catalunya”, 
elaborat per SENER. 

 
En el següent quadre es presenten per ordre cronològic tant els estudis i projectes 

realitzats, com les obres que s’han executat dins el marc del Servei de Dragatges de 
Catalunya. 

 
Estudi, definició i dimensionament del Servei de Dragatges de Catalunya Juny 2002 

Projecte constructiu de la prova pilot al port de El Masnou Febrer 2003 

Execució de la prova pilot al port de El Masnou Juny 2003 

Estudi d’evolució de la prova pilot al port de El Masnou Febrer 2004 

Projecte constructiu Fase 1A: Transvasament Març 2004 

Execució d’obres Fase 1A: Transvasament Gener - Maig 2006 

Projecte d’obra executada Fase 1A: Transvasament Juny 2006 

Projecte constructiu Fase 2A: Transvasament Juny 2006 

Declaració de emergència Maig 2007 

Obres Fase 2A: Transvasament Juny - Octubre 2007 

Projecte d’obra executada Fase 2A: Transvasament Octubre 2007 
 

Taula 2. Llistat d’estudis/projectes i actuacions en el marc del Servei de Dragatges de Catalunya 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
Com ja s’ha comentat en anteriors ocasions, la pretensió de la Generalitat de Catalunya 

amb aquestes actuacions és la de restablir la dinàmica sedimentària en aquells punts de la 
costa on es veu afectada per la presència d’alguns dels ports de la seva competència, alhora 
que evita que els propis ports pateixin problemes d’aterrament a la seva bocana o als seus 
canals d’accés. 

 
Un dels exemples més evidents de la problemàtica que indueix l’existència de ports a la 

costa catalana, i en especial a la del Maresme, és el del port del Masnou. Es tracta d’una 
instal�lació nàutica que, tot i haver modificat la seva planta i la forma de la seva bocana, té 
greus problemes per la presència de grans volums de sediment en el seu entorn més proper. A 
més, provoca que al sud-oest de la instal�lació hi hagi un greu problema d’erosió. Les figures 
que s’adjunten a continuació pretenen ser un reflex de del doble efecte que pretén aconseguir 
la Generalitat de Catalunya amb les actuacions en el marc del Servei de Dragatges. 
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Figura 9. Estat de les platges de l’entorn del port de El Masnou abans (esquerra) i després (dreta) de la FASE 1A 
Font: Servei de Ports. DPTOP. Generalitat de Catalunya 

 
 

A continuació s’adjunten diverses taules amb informació relativa a les actuacions que 
s’han dut a terme en l’entorn dels ports del Maresme, així com totes aquelles obres dins del 
marc del Servei de Dragatges de Catalunya. 

 
 

Actuacions del Port de El Masnou 

 

Data Volum Zona de dragat Zona d’abocament 

Agost i Novembre 2002 6.500 m3 Port de El Masnou Platja d’Alella 

Juny, Octubre i Desembre 2003 41.600 m3 Port de El Masnou Platja d’Alella 

Abril - Maig 2004 22.700 m3 Port de El Masnou Platja d’Alella 

Juny - Juliol i Novembre 2005 38.000 m3 Port de El Masnou Platja d’Alella 

Gener - Febrer i Maig - Juny 2006 42.000 m3 Port de El Masnou Platja d’Alella 

Febrer i Agost 2007 30.201 m3 Port de El Masnou Platja d’Alella 
 

Taula 3. Llistat d’actuacions realitzades per part del port de El Masnou en l’avantport i la bocana 
Font: Elaboració pròpia 
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Actuacions de la Dirección General de Costas del MMA 

 

Data Volum Zona de dragat Zona d’abocament 

Març 1987 23.063 m3 **Pedrera** Platja de Caldes 

Octubre 1988 635.995 m3  Masnou i Premià de Mar Platja de la Mar Bella (BCN) 

Octubre 1988 268.522 m3 Masnou i Premià de Mar Masnou i Premià de Mar 

Octubre 1988 33.875 m3 Entre el riu Besós i Premià Platja de la Nova Icària (BCN) 

Novembre 1988 33.840 m3 Entre el riu Besós i Premià Platja del Ferrocarril (BCN) 

Desembre 1988 33.750 m3 Entre el riu Besós i Premià Platja del Poble Nou (BCN) 

Gener 1990 90.000 m3 
(145.000m3) 

Premià de Mar Platja de Malgrat 

Març 1990 349.099 m3 - Platja del Poble Nou 

Maig 1990 - m3 - Platja de la Barceloneta 

Març 1991 69.000 m3 Premià de Mar Platja de la Barceloneta 

Desembre 1991 370.177 m3 Premià de Mar Platges: Bogatell, Mar Bella, Nova 
Icària i Barceloneta 

Desembre 1991 55.700 m3 **Sorra excavada 1m** Platges: Bogatell, Mar Bella, Nova 
Icària i Barceloneta 

Febrer 1992 3.457.410m3 Balís – Arenys de Mar Balís – Arenys de Mar 

Gener 1993 500.000 m3 Premià de Mar Masnou 

Març 1993 145.000 m3 Entre riu Tordera i Sta.Susana Malgrat 

Abril 1993 478.699 m3 Premià de Mar Masnou – Montgat 

Maig 1993 610.452 m3 Premià de Mar Premià de Mar 

Febrer 1994 944.810 m3 Entre riu Tordera i Sta.Susana Malgrat – Santa Susana 

2002 47.491 m3 Canals de navegació portuària Platges de Barcelona 

2002 44.928 m3 Canals de navegació portuària Platges de Barcelona 

2003 200.000 m3 **Excavacions sorra marina**  Platges olímpiques i Fòrum 

2004 - 2005 3.000.000m3 Ampliació Port de Barcelona Desembocadura Llobregat 

2005 1.094.208m3 Premià de Mar Platges de Premià. Vilassar i 
Cabrera de Mar 

2006 96.287 m3 Masnou Platja de la Barceloneta 

2007 44.181 m3 Masnou Platja del Bogatell 
 

Taula 4. Llistat d’actuacions realitzades per part del Ministeri de Medi Ambient en l’entorn dels ports del Maresme 
Font: Elaboració pròpia 
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Actuacions de la prova pilot del Servei de Dragatges de Catalunya a El Masnou 

 

Data Volum Zona de dragat Zona d’abocament 

16-19/06/03 13.359 m3 Dic de recer i platja d’Ocata Platja d’Alella 
 

Taula 5. Llistat d’actuacions relatives a la prova pilot en l’entorn del port de El Masnou 
Font: Elaboració pròpia 

 
 

Actuacions de la FASE 1A del Servei de Dragatges de Catalunya 
 

Nom Port Data Volum Zona de dragat Zona d’abocament 

TORREDEMBARRA 10-14/02/06 26.502 m3 Dic de recer i platja de 
llevant 

Platja de Baixa Mar 

VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

16-26/02/06 39.443 m3 Bocana i dic de recer Platges Llargues de Cubelles 
i platja d'Ibersol 

PORT GINESTA 11-22/03/06 53.160 m3 Dic de recer i bocana Platja de la Riera Xica 
(Sitges) 

06-12/04/06 55.980 m3 Dic de recer i bocana Platja de El Masnou 
MASNOU 

08-12/05/06 36.476 m3 Dic de recer i bocana Platges de El Masnou i Alella 

PREMIÀ DE MAR 27/04/06 
08/05/06 

73.500 m3 Platja de llevant Platges de Pla de l'Ós i de la 
Descàrrega 

MATARÓ 24-27/04/06 1.666 m3 Platja de llevant Platja de Mataró 

PORT BALÍS 17-24/04/06 59.562 m3 Dic de recer i platja de 
llevant 

Platges de les Barques i de 
Mataró 

ARENYS DE MAR 12-17/04/06 50.228 m3 Bocana i platja de ponent Platja de la Picòrdia 
 

Taula 6. Llistat d’actuacions realitzades dintre de la FASE 1A del Servei de Dragatges de Catalunya 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
Actuacions de la FASE 2A del Servei de Dragatges de Catalunya 

 

Nom Port Data Volum Zona de dragat Zona d’abocament 

14/05/07 
01/06/07 

4.634 m3 Platges de Torredembarra 
i de la Paella 

Platja de Baixa Mar 
TORREDEMBARRA 

01/10/07 
11/10/07 

25.366 m3 Platges de Torredembarra 
i de la Paella 

Platja de Baixa Mar 

11/06/07 
15/06/07 

35.654 m3 Dic de recer i bocana Platges de El Masnou i Alella 
MASNOU 

02/07/07 
29/07/07 

75.494 m3 Dic de recer i bocana Platges de El Masnou i Alella 

PREMIÀ DE MAR 23/06/07 
27/06/07 

51.255 m3 Llevant Platges del Pla de l’Ós i  
de la Descàrrega 

ARENYS DE MAR 27/06/07 
02/07/07 

53.556 m3 Dic de recer i bocana Platja de la Picòrdia 
 

Taula 7. Llistat d’actuacions realitzades dintre de la FASE 2A del Servei de Dragatges de Catalunya 
Font: Elaboració pròpia 
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D’entre totes aquestes actuacions, els responsables en la matèria per part de la 

Generalitat de Catalunya estan especialment interessats en conèixer el comportament de les 
actuacions que ells han encarregat (prova pilot, Fase 1A i Fase 2A). Però com l’àmbit 
d’actuació és coincident per a moltes de les obres executades, no es poden analitzar 
independentment totes elles, sinó que resulta necessari tenir en compte possibles interaccions. 

 
Dintre del marc del projecte europeu Beachmed-e, l’Institut de Ciències del Mar (en 

endavant ICM) ha realitzat un anàlisi exhaustiu de l’evolució de l’entorn del port de El Masnou 
entre juny de 2006 i maig de 2007. Ha pogut observar, doncs, el comportament dels dragatges 
realitzats en aquella zona per tres agents diferents: Ministeri de Medi Ambient, Port de El 
Masnou i Generalitat de Catalunya. Així doncs, la Generalitat de Catalunya ja disposa d’un 
estudi sobre l’entorn del port de El Masnou i sobre l’evolució dels dragatges de la Fase 1A. 

 
Per aquest motiu, es va decidir que la present tesina fes un anàlisi desvinculat de l’anterior 

i en un entorn proper, però diferent a l’estudiat per l’ICM. Així, el port candidat a ser analitzat va 
ser el de Premià de Mar, fonamentalment per la seva proximitat geogràfica amb El Masnou i 
similars característiques de les platges de l’entorn. A més, es volien fer servir tècniques 
diferents per tal de poder comparar els resultats obtinguts d’ambdós treballs i així poder treure 
les conclusions oportunes. 

 
En aquest cas es va decidir fer extensiu l’estudi al període de temps que abracés tant les 

actuacions vinculades amb la Fase 1A com les de la Fase 2A. D’aquesta manera podrien 
estudiar-se totes dues actuacions i observar el comportament al llarg d’un període temps més 
llarg i sota unes condicions d’onatge més diverses que en el cas d’analitzar només una d’elles. 

 
Seran aquestes actuacions la base de la present tesina, doncs haurà de constituir una eina 

més per tal de determinar si les obres de dragatge són o no les adequades, i servir de 
referència per a les futures decisions. 

 

 
 

Figura 10. Estat de les platges de l’entorn del port de Premià de Mar després de l’actuació de la FASE 2A 
Font: Servei de Ports. DPTOP. Generalitat de Catalunya 
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2.3. Anàlisi de bases 

 
 
Abans d’iniciar l’estudi específic de les actuacions, resulta fonamental conèixer quines han 

estat les consideracions realitzades per altres autors alhora de dissenyar les operacions de 
dragatge a l’àmbit objecte de la tesina. Cal saber quines hipòtesis van assumir, quins càlculs 
van dur a terme i quins resultats van obtenir per tal de poder justificar que aquelles eren les 
característiques definidores adequades de les actuacions que s’havien d’executar. 

 
És necessari tenir present quin era el comportament dels dragatges i abocaments que 

s’esperava segons els diversos projectes que els definien. D’aquesta manera serà possible 
establir, quan es faci l’anàlisi corresponent, si el comportament ha estat el previst, si les 
hipòtesis de partida eren encertades, si les dades emprades eren les adequades, ... I en cas 
que no sigui així, s’hauran de determinar els motius i donar criteris alternatius que sí puguin 
predir el comportament. 

 
Deixant de banda les actuacions anteriors en el temps, el present estudi té per objectiu 

l’anàlisi exhaustiu de les obres de bypass realitzades en el marc del Servei de Dragatges de 
Catalunya (fases 1A i 2A). Per aquest motiu, en les següents pàgines s’analitzaran els estudis i 
projectes que es detallen a continuació: 

 
- Estudi, definició i dimensionament del Servei de Dragatges de Catalunya 

(juny 2002) 
 
- Projecte constructiu de la prova pilot per al dragatge de bypass al port de El Masnou 

(febrer 2003) 
 

- Projecte constructiu. Dragatges dels ports de Catalunya. Fase 1A: Transvasament     
(març 2004) 

 
- Projecte constructiu. Dragatges dels ports de Catalunya. Fase 2A: Transvasament   

(juny 2006) 
 
 
Fonamentalment, s’hauran d’observar les consideracions realitzades pel que fa al clima 

marítim, el càlcul del transport longitudinal potencial, la taxa de retenció (o de bypass) del port i 
el comportament de la rasa dragada i l’abocament previstos. 
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“Estudi, definició i dimensionament del Servei de Dragatges de Catalunya” (juny 2002) 

 
Un cop es va decidir que s’havia de crear el Servei de Dragatges, es va encarregar aquest 

estudi per tal d’establir convenientment quines haurien de ser els objectius a assolir i les 
directrius a seguir. La Llei 5/1998, de Ports de Catalunya, preveu en la seva disposició 
addicional primera la creació del Servei de Dragatges de Catalunya, el qual té per objectius 
principals: 

 
- Realitzar dragatges de manteniment portuaris: es dragaran els sediments que per 

diversos motius (difracció de les onades, entrada directa,...) s’han acumulat en 
bocanes, canals d’accés i dàrsenes dels ports. 

 
- Realitzar transvasaments de sorres per a pal�liar els problemes d’erosió del litoral 

català i restituir la continuïtat del transport longitudinal de sediments: es tracta de 
transvasar sorres de les zones d’acumulació a les zones d’erosió, és a dir, d’aquelles 
zones on l’ample de platja és excessiu a aquelles on és insuficient. 

 
- Realitzar dragats per a regenerar platges: en cas que els volums de sorra dragats 

segons els dos punts anteriors no siguin suficients per tal de mantenir l’estabilitat de la 
línia de la costa ni per restablir les platges erosionades. 

 
L’estudi fa referència a tot l’àmbit litoral català, però aquesta tesina només centrarà les 

seves anàlisis en la comarca del Maresme. A continuació, es detallen les diferents hipòtesis en 
les que es basen per tal de definir les característiques dels dragatges a executar. 

 
 
Dades d’onatge 
 

Les dades de clima marítim considerades en aquest estudi provenen de: 
 

- Dades visuals: vaixells en ruta des de 1948 a 1990 en 1,5º - 4,5º E y 41º - 42,5º N (WL 
Delft Hydraulics 1991) 

- Clima marítim morfològic derivat por J.A.Jiménez et al 
- Boia del Delta del Llobregat (1984-1996) 
- Boia de Palamós (1988-1999) 
 
 
Taxes de transport longitudinal 
 
Entre els municipis de Blanes i Barcelona, existeix un transport longitudinal net cap al sud-

oest, amb un volum potencial transportat comprés entre els 30.000 i els 160.000 m3/any 
(Europrincipia, 2000). 

 
Europrincipia (1996) ja havia fet una estimació del transport net mitjançant l’estudi 

d’evolució del tram entre Arenys i Balís entre la regeneració de 1994 i l’any 1995 i va obtenir 
una taxa entre 40.000 i 50.000 m3/any. Aquestes dades es van fer servir per calibrar el model 
numèric d’evolució Genesis i fer prediccions a 10 anys. 
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Concretament, en aquest estudi inicial, s’han dut a terme càlculs indicatius de transport 

longitudinal amb el model UNIBEST CL+, usant la fórmula de transport de sorra de Bijker. 
S’han suposat batimètriques paral�leles a la costa fins a una profunditat de 25 m. D’aquesta 
manera, s’han inclòs aproximadament els efectes de la refracció de l’onatge. A tall d’exemple, 
per una orientació de la perpendicular a costa de 150ºN (com a Premià), el transport brut cap 
al SW s’ha estimat en 100.000 - 150.000 m3/any i la component NE de 50.000 a 100.000 
m3/any. Per a aquests valors no calibrats s’haurien d’aplicar factors de 2 a 3 per tal de 
incorporar les diferències entre transport calculat i transport real. 

 
Per una altra banda, l’estudi de definició del Servei de Dragatges remarca que no és el seu 

objectiu calcular detalladament el transport longitudinal, i que per això les dades que han fet 
servir no eren gaire detallades i que no han calibrat els transports. Ara bé, l’ordre de magnitud 
obtingut pels diferents autors s’accepta com a correcte. 

 
Pel que fa al transport transversal, a l’estudi no existeix cap estimació del seu valor. Però 

sí que hi ha comentaris que indiquen la possibilitat que el transport de sediments mar endins 
tingui certa importància si es considera el seu efecte acumulat, doncs l’increment del nivell del 
mar pot fer perdre material de la part emergida de la platja. A més, tot i no ser un fenomen 
dominant per efectes locals en l’entorn dels ports, sí que pot tenir un paper significatiu a escala 
global.  

 
 
Taxes de retenció del sediment per part dels ports 
 
La major part dels ports considerats arriben a profunditats d’uns 5 metres aproximadament, 

per la qual cosa constitueixen una interrupció parcial (o total en algun cas) del transport 
longitudinal induït per onatge a la zona de trencants. Això, unit a l’existència d’un transport 
longitudinal net cap al sud-oest, fa que es repeteixi al llarg de la costa un patró consistent en 
una acumulació a llevant dels ports i una erosió a ponent. 

 
Existeixen situacions en què la sorra passa de llevant a ponent del port de manera natural, 

com és en condicions de tempesta, incrementant el bypass en presència de corrents 
transversals (“rip currents”). Si a llevant del port hi ha una acreció suficient, la zona de 
trencants avança cap a mar endins i es pot donar el cas que onatges més suaus facin que la 
sorra avanci al llarg del dic de recer.  

 
El bypass natural es podria dividir en dues components diferenciades: l’una consistent en 

la superació del costat “aigües amunt” dels ports i l’altra que fa referència a la sorra que arriba 
a la costa situada a ponent de la instal�lació portuària, després de quedar-se una part 
acumulada a la bocana i a l’interior de les dàrsenes. 

 
A la següent representació gràfica es poden observar aquestes dues components del 

bypass natural. Els percentatges explicatius són del total de transport net a la zona del 
Maresme. Així, a la taula adjunta es presenten els percentatges tant de les dues components 
del bypass natural com de la deposició a la bocana en funció de la profunditat del dic de recer. 
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Figura 11. Representació de les components que constitueixen el bypass natural. 
Font: Elaboració pròpia 

 
 

X: percentatge del transport net que bypassa el costat “aigües amunt” del dic 

Y: percentatge del transport net que es diposita a la bocana i l’interior del port 

X-Y: el percentatge que no queda dipositat es bypassa “aigües avall” del port 

 
 
 

Profunditat del 
dic principal 

per sota del NMM 

Sorra que bypassa el 
costat “aigües amunt” 

del port 
(% del transport net) 

Sorra que arriba  
al costat “aigües avall” 

del port 
(% del transport net) 

Sorra que es diposita a la 
bocana o a l’interior del 

port 
(% del transport net) 

3 m 30 – 60 % 25 – 50 % 5 – 10 % 

4 m 20 – 50 % 16 – 40 % 4 – 10 % 

5 m 10 – 40 % 8 – 30 % 2 – 10 % 

6 m 5 – 30 % 4 – 20 % 1 – 10 % 
 

Taula 8. Percentatges de bypass natural indicatiu i percentatges de deposició als ports 
Font: Estudi, definició i dimensionament del Servei de Dragatges de Catalunya 

 
 
També es poden dipositar sediments al contradic, a la bocana i a l’interior d’un port a 

causa d’un transport de component nord-est (onatge S i SW), o bé degut a la pèrdua d’energia 
per la difracció de l’onatge.  

 
La taxa d’entrada de sediment al nord de la zona d’estudi (Maresme) és significativament 

inferior al transport net en aquest sector, per la qual cosa es considera negligible. A més, pot 
existir erosió a la zona d’estudi per causes diferents de l’existència dels ports, com ara 
l’escassa aportació de sediments al nord del sector (riu Tordera) o la presència de sortints 
rocallosos. 
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Comportament previst de la rasa i de la platja després de realitzar l’extracció 
 
Segons aquest estudi, els dragatges s’haurien de realitzar a l’interior dels ports que 

pateixen sedimentació (definits a l’escenari 0) i al nord dels ports seleccionats (definits als 
escenaris 1 i 2). Si la sorra dragada de l’interior dels ports és neta es recomana abocar-la al 
sistema litoral actiu (preferiblement per sobre de la  -5m). 

 
Es preveu fer l’extracció de l’exterior del port (tant per fer bypass com per fer recirculació) 

davant de les platges a llevant dels ports, en forma de trampa de sediments, amb unes 
dimensions de 350x100x1,5 (52.500 m3). Això provocarà un gradient de transport negatiu 
aigües avall de la rasa que, conseqüentment, produirà una erosió en aquest tram de la costa. 

 
En primer lloc, cal assenyalar que sembla ser que es pensa en una rasa tal i com es 

realitzen en terra ferma (forma de U); però en el moment de fer les simulacions aquesta rasa té 
la forma d’una típica mossegada al perfil costaner (triangle dragat al fons), doncs no es tracta 
d’un fons horitzontal sinó que té un cert pendent. 

 
Entre els diversos efectes que té la presència de la rasa al perfil, destaca la seva funció 

com a trampa per als sediments que s’erosionen de la platja per efecte de l’energia de les 
onades. La rasa també té un cert efecte sobre l’onatge incident així com sobre el camp de 
velocitats induït per les ones i els corrents de marea. És per aquestes causes que la rasa 
sofreix un mecanisme de convecció (desplaçament per l’acció del gradient de velocitats) i 
difusió (readaptació del perfil). Així doncs, es tracta d’un desplaçament de la pertorbació 
realitzada al fons marí cap a la costa.  

 
Ara bé, l’acumulació a la rasa de sediment provinent de mar obert (transport transversal) 

resulta menyspreable, doncs la quantitat de sediment que prové de mar obert és pràcticament 
nul�la i no té tendència a dipositar-se en aquestes zones dragades. 

 
Així doncs, en considerar la baixada de la platja (caiguda de la sorra cap a la trampa) com 

un dels efectes més significatius de la presència de la rasa, s’opta per realitzar les trampes al 
davant de platges excessivament amples (habitualment, a llevant dels ports del Maresme) amb 
la finalitat d’aconseguir reduir-les. 

 
La rasa serà realment efectiva quan s’hagi realitzat dins del perfil actiu de la platja, a poc 

calat i molt a prop de la costa. Amb els resultats de les simulacions realitzades, s’ha arribat a la 
conclusió que la presència de les rases pot produir un retrocés de la línia de costa de fins a 
24m. A la següent figura, es pot visualitzar esquemàticament el procés d’evolució d’un perfil 
després de l’execució d’una trampa de sediments. Aquest comença amb el reompliment de la 
rasa i continua amb la redistribució del sediment per tal de configurar el nou perfil natural 
d’equilibri de la platja. Com ja s’ha comentat, degut a la disminució del volum de sediment 
disponible es produirà una reculada del perfil respecte a l’inicial. 
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Figura 12. Evolució teòrica d’un perfil de platja amb rasa degut al transport transversal  
Font: Jiménez, 2001 

 
 
Comportament previst de l’abocament i de la platja després de realitzar l’aportació 
 
En aquest estudi inicial es considera adequat realitzar l’abocament en platja submergida, 

sempre i quan es faci en unes profunditats per tal que acabi entrant en la dinàmica litoral. 
 
Recomanen un abocament al sud del port, a uns quants cents de metres d’aquest, per 

evitar que la sorra acabi endinsant-se al port com a conseqüència de l’acció de les onades. Cal 
abocar per sobre de la -5m, evitant l’abocament en terra ferma (entenent fora de la zona de 
platja) i en aigües fondes, per tal que la sorra s’incorpori a la dinàmica del sistema litoral. A 
més, ha de ser una alineació de longitud suficient perquè la sorra pugui uniformitzar-se. Es 
podria abocar també al nord, en funció del tipus de costa que s’estigui tractant (recirculació 
artificial). 

 
A la següent figura estan representades les diverses possibilitats d’abocament segons 

aquest estudi inicial. Així, si existeix una alimentació de sorra a la zona d’estudi es pot realitzar 
un bypass de llevant a ponent del port o bé abocant a una distància més llarga; i si no existeix 
aquesta aportació natural, cal fer una recirculació, portant el sediment “aigües amunt” de la 
zona de dragatge. 
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Figura 13. Casos de redistribució de sorra 
Font: Estudi, definició i dimensionament del Servei de Dragatges de Catalunya 

 
 
 

“Projecte constructiu de la prova pilot per al dragatge de bypass al port de El Masnou” 
(febrer 2003)  
 

Amb l’estudi inicial enllestit, ja es disposava dels objectius a assolir i de les directrius a 
seguir. Però era necessari dur a la pràctica tot allò que s’havia previst per tal d’analitzar amb 
una prova pilot si el comportament era realment el que s’esperava. L’objecte del present 
projecte és la definició de les obres per a la realització dels dragatges de bypass en el Port del 
Masnou, així com la realització dels models numèrics que, calibrats amb els resultats de la 
prova pilot, serviran per estudiar els efectes de les rases en posteriors dragatges de bypass. 

 
Així, els objectius de la prova pilot són: 
 
- Verificar in situ el comportament de la rasa de dragat (reompliment, efecte sobre la platja 

emergida i possible migració). 
 
- Verificar in situ el comportament de l’abocament de material, especialment rellevant en el 

cas de fer-se submergit (evolució i efecte sobre la platja emergida). 
 
- Validar models de transport de sediment i evolució costera per a simular l’efecte de la 

rasa i del reompliment (en el cas de que siguin submergits) en futures actuacions . 
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Dades d’onatge 
 
Per a la caracterització de l’onatge en profunditats indefinides s’han analitzat diverses 

fonts: 
 

- Dades de les boies escalars de Palamós i Tarragona (Puertos del Estado) des del 1988 i 
1992 i fins el 2002. Sembla més adequat fer servir la boia de Palamós ja que el port de 
Masnou no compta amb la protecció del Delta del Llobregat (i la boia de Tarragona sí, 
per lo que aquesta última dóna valors d’alçada d’ona més suaus). Les dades brutes de 
Palamós s’han ajustat amb exponencial (Weibull biparamètrica) per mínims quadrats. 

- Dades procedents del punt WANA 2067051 (Puertos del Estado) amb informació de 
l’alçada d’ona, direcció i període de l’onatge cada 20 minuts. El període de registre de 
dades per a aquest punt és de 1996 a 2002. És insuficient per règim extremal. 

- Observacions visuals de vaixells en ruta amb dades recollides dins una àrea centrada en 
el punt 1ºE,41ºN i que inclou les quatre quadrícules que té al voltant, identificades pels 
numerals 18001, 18002, 18011 i 18012. Aquestes dades contenen informació respecte 
de la direcció, alçada i període d’onatge en aigües profundes swell (mar de fons) i sea 
(mar de vent), localització i data de la mesura. S’han condensat els dos tipus en un sol 
onatge compost. La distribució que millor s’ha adapta és la Weibull. 

 
El règim mig direccional de període de pic es troba a partir de les dades d’observacions 

visuals de vaixells en ruta; mentre que pel règim extremal, les dades de major fiabilitat són les 
de la boia de Palamós, ja que WANA i ROM 0.3 sobreestimen l’onatge. 

 
 
Taxes de transport longitudinal 
 
Els transports es basen en consideracions a gran escala. Al costat d’estructures marines o 

en sortints rocallosos, el clima d’onatge es pot veure modificat per la interrupció, i l’orientació 
de la costa es pot desviar de l’orientació a gran escala. Aquests dos efectes (de petita escala) 
afectaran el transport real. 

 
Aplicant la metodologia proposta pel mètode de Pernald-Considère, s’obtenen unes corbes 

que representen les posicions en el temps que va adoptant la línia de costa en el seu procés 
d’acreció. Una vegada ajustats els diferents paràmetres per tal d’aproximar les corbes 
analítiques a les reals, s’obté una estimació del cabal de transport sòlid a la zona d’estudi de 
38.500 m3/any en direcció sud-oest (15,85º amb el nord), en concordança amb els resultats 
d’altres estudis. 

 
L’ajust és prou acceptable per el període de temps transcorregut entre 1969 i 1997, mentre 

que el retrocés donat entre aquest any i fins el 2002 no és reproduïble per medi de la 
formulació.  

 
Aquest comportament és explicable considerant que mentre la platja compta amb el 

recolzament del dic, el seu avanç resulta progressiu, condicions en les quals la morfodinàmica 
resulta reproduïble. Un cop s’ha assolit l’avanç màxim possible, donat per la longitud efectiva 
del dic, la platja resulta més exposada a les variacions estacionals del clima marítim, produint-
se els anomenats episodis erosius. 
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Per una altra banda, no es fa cap estimació del transport transversal. Encara que aquests 
transports són generalment petits, i potser no són dominants per efectes locals al voltant de 
ports, el seu efecte acumulat a tota l’àrea d’estudi pot ser considerable, per la qual cosa es 
tindrà en compte per a la definició de solucions per al present projecte. 

 
 
Taxes de retenció del sediment per part dels ports 
 
El terme de la formula del CERC que conté la informació sobre l’energia de l’onatge a la 

línia de trencament requereix d’un factor de bypass, és a dir, d’un quocient de calibració 
relacionat amb la taxa de retenció de sediment per part del dic on es recolza la platja. Aquest 
paràmetre indica el percentatge de cabal de transport sòlid que no és retingut pel dic i que, per 
tant, no contribueix a l’acreció de la línia de costa. 

 
 
Comportament previst de la rasa i de la platja després de realitzar l’extracció 
 
El projecte contempla la realització d’una trampa de sediment entre la -3m i la -6m amb 

una longitud de 120m i una capacitat d’uns 12.000m3. Al principi es preveia dragar davant de 
les platges a llevant dels ports per tal que el reompliment de la rasa comportés una reducció de 
l’amplada de platja, però ja en el cas de la prova pilot al Masnou es va decidir dragar davant 
del dic de recer degut a la presència d’un emissari submarí a la platja de llevant. A més, es va 
prendre aquesta decisió amb la finalitat d’evitar que l’acumulació de sorra davant del dic 
facilités l’aterrament de la bocana. És a dir, la trampa de sediment que es realitzi ha de complir 
les funcions de: 

 
- Servir de font de sediment per a la realimentació de les platges situades a ponent del 

port. 
- Permetre un cert control sobre la dinàmica litoral de la zona. 

 
La creació d’una rasa de dragatge en les immediacions d’una costa sorrenca afectarà, 

almenys de forma teòrica, la hidrodinàmica local, el transport de sediment i, en definitiva, la 
seva forma tridimensional. Tot això en funció de les característiques de la trampa, de la platja i 
de l’onatge. 

 
Els principals efectes de la rasa són: 
 
- Efecte embornal per al sediment del transport longitudinal, produint erosió en el tram de 

costa on s’ubica el dragat. 
- Efecte embornal per al sediment erosionat del perfil sota l’acció de temporals, produint 

una reconstrucció del perfil d’equilibri. 
- Modificació de l’onatge al passar sobre la rasa, alterant les taxes de transport 

longitudinal. 
- Modificació del camp de velocitats induït per l’onatge (pel canvi de l’alçada d’ona) i de les 

corrents de marea (pels canvis en la batimetria). 
- Propagació de la rasa cap a la costa. 
- Intercepció del transport transversal de sediments, encara que es considera un efecte 

secundari. 
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Com a conseqüència de tot això, el transport longitudinal reompliria la rasa però a una 
velocitat relativament baixa donat el calat de la mateixa. Els principals processos de 
reompliment i migració (si existissin) es donarien sota tempestes, quan la zona de transport 
s’eixampla i les ones trenquen més lluny de la costa, induint un transport de sediments a 
profunditats on es troba la rasa. 

 
L’execució d’una rasa de dragatge en la zona activa d’un perfil de platja (és a dir allà on la 

hidrodinàmica es capaç de moure els sediments) produeix un canvi en el comportament del 
perfil. Suposant que inicialment es parteix d’un perfil d’equilibri, l’execució de la rasa trenca 
aquesta configuració. A continuació la tendència de la platja és arribar novament a un perfil 
d’equilibri. En primer lloc la platja tendeix a emplenar la rasa creada i posteriorment torna a 
adoptar el seu perfil natural d’equilibri. Donat que s’ha produït una disminució de volum del 
sediment disponible (l’equivalent al volum de material dragat) el nou perfil haurà reculat una 
certa distància. 

 
Si en comptes de dragar davant de la platja, es realitzés l’actuació front al dic de recer, el 

comportament del perfil seria el mateix (erosió a la part superior i acumulació a la rasa), encara 
que no hi hauria retrocés degut a la rigidesa de la línia de costa en aquest cas. Cal anar, però, 
amb compte amb la possible erosió de la fonamentació del dic (la fondària a la que està 
prevista la rasa hauria d’impedir aquest fenomen de soscavació). 

 
Per fer les simulacions, s’ha suposat el pendent uniforme típic del Maresme V:H 1:30, en 

estat d’equilibri, una rasa executada de la -3m a la -6m (amb uns 126m3/m). Es realitzen 
simulacions amb el programa SBEACH considerant temporals d’alçada d’ona de 3 i 6m i 
s’observa que: 

 
 

 

Taula 9. Resultats de les simulacions amb el programa SBEACH 
Font: Projecte constructiu de la prova pilot per al dragatge de bypass al port de El Masnou 

 
 
S’ha constatat que el model SBEACH té tendència a sobrevalorar la magnitud de l’erosió 

en les platges del mediterrani. Per això s’hauria de multiplicar per un coeficient 
d’aproximadament 0,5 el valor del volum de sorra transportat per l’efecte de la tempesta. 

 
 

 A les 15h A les 50h 

HS = 3m 
Rasa parcialment plena 

Platja recula 13m 
Rasa completament plena 

Platja recula 50m 

HS = 6m Rasa pràcticament plena - 
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Figura 14. Simulació amb SBEACH de l’evolució del perfil després d’executar la rasa 
Font: Projecte constructiu de la prova pilot per al dragatge de bypass al port de El Masnou 

 
 
Finalment s’ha utilitzat el model UNIBEST-DE de Delft Hydraulics. Aquest programa també 

simula el comportament d’una platja sota els efectes d’una tempesta. En aquest cas s’ha 
avaluat una tempesta semblant amb HS=3m i TP=7,5s i de 10 hores de duració. En aquestes 
condicions la platja ha sofert una reculada de 18m. 
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Figura 15. Simulació amb UNIBEST-DE de l’evolució del perfil després d’executar la rasa 
Font: Projecte constructiu de la prova pilot per al dragatge de bypass al port de El Masnou 
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Simulacions de circulació general  
 
De les simulacions numèriques de corrents de platja generals, se’n pot concloure que: 
 

1. Els sectors més extrems de l’espectre d’interès, ENE i WSW presenten patrons de 
circulació molt influïts per la incidència obliqua de l’onatge, fet que produeix patrons de 
circulació molt irregulars i d’escassa magnitud. Consegüentment, encara que es tracti de 
sectors molt energètics, la seva influència sobre la dinàmica litoral de la zona d’estudi es 
redueix considerablement.  

 
2. Els onatges d’E i ESE generen uns patrons de circulació bastant definits i que impliquen 

un flux net en direcció NE-SW. Aquest fet, unit a l’elevada probabilitat d’ocurrència dels 
onatges d’aquests sectors, així com a la magnitud dels seus onatges, fa que aquests 
direccions resultin preponderants a l’hora de definir el transport net a la zona.  

 
3. Els onatges de SE i SSE a causa que els fronts d’ondes incideixen de forma molt 

perpendicular a la costa presenten uns patrons de circulació poc definits, i amb 
magnituds de corrent poc significatives. Consegüentment, unit al fet que són sectors 
amb poca probabilitat d’ocurrència, la seva contribució al transport de sediments és poc 
significativa. 

 
4. Els onatges de S, SSW i SW produeixen un patró de corrents caracteritzat per un flux 

net en direcció SW-NE, fet que unit a la major probabilitat d’ocurrència d’aquests sectors, 
la seva influència en la dinàmica litoral és més rellevant. 

 
 
 

 
 

Figura 16. Patró de circulació per a la configuració general 
Font: Projecte constructiu de la prova pilot per al dragatge de bypass al port de El Masnou 
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Simulacions de circulació de detall  
 
Les principals conclusions extretes d’aquestes simulacions resulten: 

 
1. Els patrons de circulació en zones situades aigües amunt i aigües avall de la rasa, i a 

una certa distància, no es veuen modificats per la presència de dita rasa. Es manté el 
sistema circulatori descrit anteriorment, i definit a partir de les simulacions generals. 

 
2. En tots els casos, la presència d’una depressió en la batimetria, com és la rasa, produeix 

tal i com s’esperava, un flux de retorn de direcció quasi-perpendicular a la costa i en 
direcció mar endins, de magnitud variable en funció de la direcció d’incidència. 

 
3. Els onatges de component sud generen uns patrons de circulació caracteritzats per un 

flux net paral�lel a la costa i en sentit SW-NE. La presència de la rasa provoca una 
pertorbació del flux desviant-lo direcció E, per després recuperar la direcció original. 

 
4. Els patrons de circulació originats per onatges de component E-ESE generen un flux net 

paral�lel a la línia de costa i de sentit NE-SW. Igual que succeïa amb els onatges de 
component Sud, la presència de la rasa motiva la formació d’un corrent de retorn en forn 
de la mateixa, el qual origina un vèrtex de recirculació. 

 
5. El patró de circulació produït per un onatge de característiques equivalents al flux mig 

d’onatge que es produeix a la zona, presenta nombrosos vèrtex i cel�les de recirculació . 
D’igual manera, presenten una magnitud de les velocitats de corrent reduïda. Per a la 
configuració amb rasa de dragatge, la depressió que forma en la batimetria augmenta la 
magnitud de les velocitats en dues cel�les que es donen les proximitats de la mateixa. En 
conseqüència es produeix un corrent perpendicular a la costa i en direcció mar endins 
d’una magnitud significativa. 

 
 
 

 
 

Figura 17. Patró de circulació per a la configuració amb rasa 
Font: Projecte constructiu de la prova pilot per al dragatge de bypass al port de El Masnou 
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Figura 18. Patró de circulació per a la configuració sense rasa  
Font: Projecte constructiu de la prova pilot per al dragatge de bypass al port de El Masnou 

 
 
Dinàmica sedimentària 
 
Per tal de simular el transport de sediments (dinàmica sedimentària) juntament amb una 

simulació de la propagació de l’onatge i dels corrents de trencament s’han fet servir els 
programes inclosos en el SMC > MOPLA: 

 
- EROS-SP: simulació numèrica de la dinàmica sedimentària 
- OLUCA-SP: simulació de la propagació de l’onatge 
- COPLA-SP: simulació de les corrents de trencament 
 
S’han considerat per a les simulacions de transport de sediments tres escenaris climàtics 

representatius de les condicions mitges presents a la zona. 
 

Característiques espectrals de l’onatge 
Paràmetres de 

transport 

Alçada d’ona 
significant 

Període 
de pic 

Factor 
d'apuntament 

Direcció mitja 
d’incidència 

Dispersió 
direccional 

NMM 
Duració 
temporal 

Tamany 
sediment 

 

HS (m) TP (s) γ θ(º) α(º) (m) T (h) DN50 (mm) 

Cas 1 2,7 10 5,4 ENE (67,5) 10 0,00 24 0,8 

Cas 2 2,7 10 5,4 S34,7E 10 0,00 24 0,8 

Cas 3 2,7 10 5,4 S(180) 10 0,00 24 0,8 
 

Taula 10. Escenaris climàtics per a les simulacions del transport de sediments 
Font: Projecte constructiu de la prova pilot per al dragatge de bypass al port de El Masnou 
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De l’anàlisi de les gràfiques obtingudes d’aquestes simulacions, es poden determinar les 

següents conclusions respecte a les variacions que indueix en la dinàmica sedimentària la 
presència de la rasa de dragatge: 

 
1. Els temporals de Llevant (Component E – ESE) provoquen una erosió en el 

costat nord de la rasa, i una sedimentació en el costat sud. Aquest 
comportament es correspon amb el patró de corrents de trencament determinat, 
segons el qual es produïa un increment de la velocitat en el flux en arribar 
aquest a la depressió de la rasa, i tot seguit, un gir en direcció mar endins i la 
formació d’una cel�la de recirculació, que indueixen velocitats del corrent més 
reduïdes. Aquest fenomen produeix l’anomenada erosió de sediments allà on la 
velocitat de corrent es major (al costat nord de la rasa), i la deposició de material 
allà on la velocitat disminueix (al costat sud). 

 
2. Els temporals de component Sud, produeixen l’efecte invers al prèviament 

descrit: erosió al costat sud i acumulació de sediment al costat nord. Els efectes 
que produeixen aquest comportament resulten els mateixos descrits per als 
temporals de Llevant. 

 
3. En els dos casos de temporals descrits, no es produeix un diferència significativa 

en la variació de la línia de costa entre la situació actual sense rasa, i la situació 
amb rasa de dragatge executada. 

 
4. Un temporal amb direcció semblant a la del flux mig d’energia (S35,7E), i que 

resulta quasi-ortogonal a la platja, produeix una erosió del material a la zona 
situada entre la rasa de dragatge i la línia de costa, i una acumulació a dintre la 
mateixa.  

 
5. El temporal anterior (amb la direcció del flux mig) produeix un retrocés en la línia 

de costa , que no es donaria en el cas sense rasa. Aquest efecte s’estudiarà a 
continuació. 

 
 
Per completar la informació referent a la dinàmica sedimentària i a l’afecció de la rasa de 

dragatge sobre la platja, s’estudia el comportament dinàmic del perfil de la platja en front de 
situacions climàtiques extremes. Per això, s’ha emprat el model numèric PETRA que permet 
conèixer el comportament del perfil de platja quant al retrocés de la línia de costa i la seva 
forma final. S’han simulat els efectes de dos temporals diferents: 

 
• Temporal 1: Es tracta d’un episodi extremal de 36 h de duració, i amb les 

característiques d’onatge corresponents a la direcció del flux mig d’onatge, alçada 
d’ona igual a l’alçada d’ona significant superada, en mitja, 12 h en l’any, HS12=2,7 m, i 
període de propagació corresponent al període significant associat a l’alçada d’ona 
significant anterior, TS=10,9 s. 

 
• Temporal 2: Correspon a un registre de temporal real, mesurat en boia, i amb una 

duració de 96 hores. La sèrie temporal corresponent tant a alçada d’ona com període 
de pic es recullen a les figures següents. 
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Figura 19. Sèrie temporal d’alçada d’ona i període de pic del temporal 2 
Font: Projecte constructiu de la prova pilot per al dragatge de bypass al port de El Masnou  

 
 

• Un escenari climàtic addicional, anomenat Temporal 3, correspon a un temporal de 
característiques semblants al Temporal 2, però amb una durada de 36 h, semblant al 
Temporal 1. Els seus registres es recullen a continuació: 
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Figura 20. Sèrie temporal d’alçada d’ona i període de propagació pel Temporal 3 
Font: Projecte constructiu de la prova pilot per al dragatge de bypass al port de El Masnou  

 

 
n base als resultats obtinguts, s’han pogut obtenir les següents conclusions respecte al 

comportament dinàmic del perfil de la platja en front als episodis climàtics descrits. Igualment 
es valora la influència de la rasa de dragatge sobre l’evolució de la línia de costa, i el retrocés 
en la mateixa que indueix respecte a la situació sense rasa. 

 
1. Per a la situació de perfil sense rasa de dragatge, i amb un escenari climàtic tal 

com el Temporal 1, no es produeix un retrocés apreciable de la línia de costa. 
Aquesta situació és coherent respecte el fet que el temporal simulat és 
equivalent al temporal que defineix el perfil d’equilibri de la platja. Tot plegat 
indicaria que la situació simulada correspon a una situació teòrica d’equilibri, tal i 
com s’esperava. 
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2. Per a un episodi climàtic equivalent al simulat per medi de l’esmentat Temporal 

1, es pot observar que mentre el retrocés en la línia de costa per a la situació 
sense rasa és menyspreable, els efectes induïts per la presència de la rasa 
produeixen un retrocés significatiu que, 36 hores després de l’inici del temporal, 
encara no s’ha estabilitzat. 

 
3. Per a un episodi del tipus del Temporal 2 descrit, amb una major durada, el 

retrocés en la línia de costa acaba per estabilitzar-se en els dos casos de 
batimetria (amb i sense rasa), encara que en el cas sense rasa, el retrocés 
resulta significativament inferior (8 m) al que es dona en la situació on s’ha 
dragat la rasa (16 m). 

 
4. En els casos sense rasa de dragatge, es produeix un moviment en el perfil, que 

tendeix a suavitzar-lo. Per altra banda, els casos amb rasa, es produeix un 
moviment apreciable que tendeix a erosionar la zona superior del perfil, i a 
acumular sediment a dintre de la rasa, fent retrocedir la línia de costa. 

 
 
Comportament previst de l’abocament i de la platja després de realitzar l’aportació 
 
Es pretén abocar en platja submergida a una profunditat d’uns 4m, a la zona de ponent del 

port. Ara bé, els models numèrics, tot i donar bons resultats en el cas de l’erosió de perfils, no 
són capaços de predir el transport des de la part submergida del perfil actiu cap a la platja 
seca. És per això que es vol fer la prova pilot i controlar com es comporta aquest tipus 
d’abocament. 

 
A la següent figura es poden observar la zona de dragatge i la d’abocament, així com 

l’extensió d’aquestes. 
 

  
 

Figura 21. Zones de dragatge i abocament a l’entorn del port de El Masnou 
Font: Estudi d’evolució del bypass al port de El Masnou 
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En la representació que apareix a continuació se simula l’evolució dels perfils a la zona 
d’abocament després de col�locar-hi els sediments dragats. 

 

 
 

Figura 22. Evolució del perfil de platja a la zona d’abocament en l’entorn del port de El Masnou 
Font: Estudi d’evolució del bypass al port de El Masnou 

 
 
Evolució de la línia de costa 
 
S’ha simulat l’evolució de la costa, mitjançant el programa SBEACH, sota l’acció d’una 

tempesta suposant la creació de la rasa i sense crear-la. Com es pot observar en la figura 
següent el retrocés és major en el cas d’existir la rasa. 

 

 
Figura 23. Simulació amb SBEACH de l’evolució d’un tram de costa amb i sense rasa 

Font: Projecte constructiu de la prova pilot per al dragatge de bypass al port de El Masnou  
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“Dragatges dels ports de Catalunya. Fase 1A: Transvasament” (març 2004) 

 
L’objecte del projecte és la definició de les obres necessàries per realitzar transvasaments 

o recirculacions de sorres cap a trams de costa en erosió des de zones d´ acumulació en els 
següents ports: 
 

• Port de Torredembarra 
• Port de Coma-ruga 
• Port Segur 
• Port de la Tèrmica del Foix 
• Port de Vilanova i la Geltrú 
• Port d´Aiguadolç 
• Port Ginesta 
• Port del Masnou 
• Port de Premià de Mar 
• Port de Mataró 
• Port Balís 
• Port d´Arenys de Mar 

 
L’obra consistirà en dragar per implantar una trampa de sediment a zones d’acumulació a 

llevant o a ponent dels ports esmentats a l’apartat anterior i abocar el material dragat a platges 
properes a una distància variable (entre 2 Km i 19 Km aproximadament). L’execució de la 
trampa de sediment consisteix en el dragatge d’una zona sorrenca de longitud i amplada 
variables. La profunditat anirà entre –2,5 m i – 7 m. El material s’abocarà a platja seca. 
 
 

Dades d’onatge 
 
Les fonts de clima marítim que s’han emprat en aquest projecte constructiu han estat les 

que es detallen a continuació. 
 
- Informació dels punts WANA 2058048 (davant del litoral de Tarragona), WANA 2061049 

(al Nord de Tarragona), 2069052 (davant del litoral del Maresme), processats per el 
departament de Clima Marítimo de Puertos del Estado entre els anys 1996 i 2003. 

 
- Observacions visuals d’onatge realitzades per vaixells en ruta als quadrants 1º:2º E / 

40º:41º N  (davant del litoral de Tarragona) i 2º:3º E / 41º:41º N (davant del litoral de 
Barcelona i el Maresme), recollits entre els anys 1970 i 1994 i processats per el 
departament de Clima Marítimo de Puertos del Estado. 

 
- Dades procedents de les boies escalars de Tarragona (situada a una profunditat de 35 

m) i Palamós (situada a una profunditat de 90 m): en el primer cas representen nou anys 
de registres d’onatge (des de l´any 1992 fins el 2001) i en el segon una sèrie temporal de 
13 anys de registres d’onatge, (des de l´any 1988 al 2001), que han estat recollits en 
suport magnètic i posteriorment analitzats i processats. 
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S’ha realitzat la propagació de l’onatge cap a la costa, mitjançant la utilització del model 

“Mopla” desenvolupat per el G.I.O.C. de la Universitat de Cantabria, que inclou els efectes 
combinats de la refracció-difracció, fricció per fons i trencament de l’onatge. El model resol una 
aproximació parabòlica de l’equació per pendents suaus (Berkhoff, 1972), presentant gran 
compacitat, facilitat de programació, estabilitat i un important estalvi de temps de computació. 
A la següent taula es mostren els casos analitzats i els resultats obtinguts. 

 

 
 

Taula 11. Dades d’onatge a l’entorn del port de Premià un cop realitzada la propagació 
Font: Projecte constructiu. Dragatge dels ports de Catalunya. Fase 1A: Transvasament (març 2004) 

 
 
Taxes de transport longitudinal 
 
Amb l’objectiu de caracteritzar la dinàmica sedimentària de la zona per tal de conèixer el 

comportament actual de la zona d’actuació i poder determinar les zones a les que era 
necessària l’actuació de dragatge de sorres s’ha realitzat un estudi de dinàmica litoral de la 
zona d’actuació. 

 
Pel càlcul de la capacitat de transport teòric s’ha utilitzat el programa BACO del paquet de 

programes ”Sistema de Modelado Costero” (SMC) fa ús de diverses formulacions, havent-se 
considerat en aquest estudi les del CERC i Kamphuis. 

 
A la següent taula es resumeixen les orientacions de costa utilitzades pels càlculs de la 

capacitat teòrica de transport longitudinal, el diàmetre del gra i els resultats obtinguts per les 
dues formulacions emprades. Un valor negatiu del transport indica que aquest es produeix de 
nord-est a sud-oest, mentre que si és positiu el sentit de desplaçament és el contrari. 

 
 

 
 

Taula 12. Resultat de les estimacions de la capacitat de transport longitudinal 
Font: Projecte constructiu. Dragatge dels ports de Catalunya. Fase 1A: Transvasament (març 2004) 
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Els resultats obtinguts amb la formulació del CERC s’han de prendre com una indicació 

qualitativa, ja que amb aquesta formulació es tendeix a sobrevalorar els resultats obtinguts. 
Amb la formulació de Kamphuis s’obtenen uns resultats més realistes. 

 
Cal tenir en compte que les formulacions aplicades no tenen en comte els efectes de la 

topografia local (per exemple transport induït per corrents de difracció produïdes per obstacles 
com espigons). També s’ha de tenir en comte que estacionalment el sentit del transport pot 
variar (hivern/estiu). 

 
 
Comportament previst de la rasa i de la platja després de realitzar l’extracció 
 
Els temporals descrits anteriorment produeix un canvi en el perfil, que no es donaria en el 

cas sense rasa o sense abocament (comportament dinàmic del perfil de platja). El 
comportament dinàmic del perfil de la platja s’estudiarà mitjançant una simulació numèrica 
bidimensional ortogonal per els dos temporals esmentats anteriorment i en les següents 
situacions: 

 
• Zones d’extracció davant dels dics dels dics de recer. Per comprovar l’afecció que 

l’execució de la rasa pot provocar al perfil es realitzarà una simulació numèrica . En el cas en 
que les rases no es situen davant dels dics de recer dels ports, sinó a ponent o llevant dels 
dics es comprovarà que la rasa de dragatge no aprofundeixi més que la cota de fonamentació 
dels dics. 

 
• Zones d’abocament. Per comprovar el comportament del perfil a la zona d’abocament. 
 

 

 
 

Figura 24. Batimetria anterior al present projecte (negre) i batimetria del 2003 (blau) 
Font: Projecte constructiu. Dragatge dels ports de Catalunya. Fase 1A: Transvasament (març 2004) 

 



CAPÍTOL 2. Antecedents 

 
54 

 
En aquest port es disposava d’una batimetria anterior a la redacció del present projecte. 

Aquesta batimetria s’ha sobreposat a la realitzada per aquest projecte a finals de l’any 2003. El 
resultat es mostra a la figura anterior. A partir de la superposició de les figures s’ha definit una 
zona de dragatge a la cota -6m (marcada en verd a la figura) coincident amb la zona 
d’acumulació de material a llevant del dic de recer de manera que la configuració final del fons 
no assoleix profunditats superiors a les existents en el moment de fer la batimetria més antiga. 
També s’ha consultat la Carta nàutica nº 4892 (I.H.M.) de l’any 1996. La profunditat a 
l’alineació del dic era d’uns 5 metres al primer tram del dic de recer i a uns -6 m a la zona de la 
bocana. 

 
Les simulacions s’han realitzat emprant el model numèric PETRA, desenvolupat pel Grup 

d’Enginyeria Oceanogràfica i de Costes (G.I.O.C.) de la Universitat de Cantàbria. El programa 
Petra és un model numèric d’evolució morfològica del perfil transversal de platja. El model 
resol les equacions del flux de sediments dintre de la zona de trencants, així com els canvis en 
la batimetria associats a les variacions espacials del transport de sediments. 

 
La magnitud del transport és funció de las característiques del medi (aigua, sediment i 

batimetria) i de les condicions hidrodinàmiques (onatge i corrents induïdes pel mateix). 
L’objectiu de Petra és conèixer la resposta del perfil en front un escenari de temporal en 
termes de retorces de la línia de costa i de la forma final del perfil. El dic de recer s’ha simulat 
com un mur vertical. 

 
Segons els resultats de les simulacions realitzades no es produiran problemes de 

soscavació en la fonamentació del dic de recer, doncs l’erosió no és prou significativa i en 
aquella zona hi ha gran quantitat de sediments. Així, les possibles erosions tindran caràcter 
temporal, de manera que el perfil recuperarà la seva morfologia un cop hagi passat el 
temporal. 

 
Tot i que el port de Premià no va ser simulat, els resultats obtinguts en ports de 

característiques similars i en entorns propers (com el port de El Masnou) podrien ser vàlids pel 
cas d’estudi. Ara bé, la actuació de dragatge prevista no està ubicada davant del dic, de 
manera que és evident que no es veurà afectat. 

 
 
Comportament previst de l’abocament i de la platja després de realitzar l’aportació 
 
També, en un principi es preveia realitzar l’abocament en platja submergida però, 

finalment, s’ha optat per abocar la sorra a platja seca mitjançant impulsió per canonada. 
D’aquesta manera, s’aprofita el dragatge de bypass per tal de regenerar les platges i dotar-les 
d’un ample suficient per a les seves funcions lúdica i de protecció del litoral. En realitat, no són 
obres complertes de regeneració, doncs no van acompanyades d’actuacions d’estabilització de 
les platges. 

 
El projecte conclou l’estudi de dinàmica litoral explicant que les actuacions previstes no 

inclouen obres d’estabilització de platges, i que per tant les aportacions de sediments 
desapareixeran a curt termini (1 any) per acció dels corrents costaners. 
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“Dragatges dels ports de Catalunya. Fase 2A: Transvasament” (juny 2006) 
 

L’objecte del present projecte és revisar els volums i zones de dragatge, així com les 
zones d’abocament previstes en el projecte constructiu dels dragatges de transvasament de la 
fase 2. Les obres consistiran en fer dragatges de transvasament o de recirculació de sorres i el 
posterior abocament en les platges que sofreixen processos d’erosió. Es dragarà un volum 
d’uns 395.000 m3, repartits en els ports següents: 

 
• Port d’Arenys de Mar. 
• Port Balís. 
• Port de Premià de Mar. 
• Port del Masnou 
• Port Ginesta 
• Port de Vilanova 
• Port de Coma-Ruga 
• Port de Torredembarra. 
 
 
L’obra consistirà en el dragatge d’una trampa de sediment en zones d’acumulació 

properes al port i en l’abocament del material dragat a les platges properes que presenten 
problemes d’erosió. Les trampes de sediment corresponen al dragatge d’unes zones 
sorrenques en profunditats que aniran dels -3 m als -7 m, mantenint sempre una distància de 
seguretat de 50 metres amb els dics de recer i altres estructures marítimes. 

 
El material s’abocarà en platja seca, a zones amb problemes d’erosió, aproximadament a 

la zona situada per sota de la cota +1,5 m. La sorra s’impulsarà a platja seca mitjançant 
canonada o sistema equivalent per, posteriorment, ser reperfilada en la seva part superior 
mitjançant una pala carregadora o similar. A llarg termini els temporals s’encarregaran de 
reperfilar el talús d’obra de la platja cap a una configuració d’equilibri. 

 
 
Dades d’onatge 
 
Per a la realització d’aquest estudi s’han utilitzat dades d’onatge procedents de tres fonts 

diferents subministrades per GISA dins del Projecte de Dragatge dels Ports de Catalunya. 
Fase 1A:Transvasament (2003). 
 

Addicionalment es van tractar les dades d’onatge visual contingudes en l’aplicació ODIN 
(Módulo de ayuda a la Caracterización del oleaje) desenvolupat pel Grupo de Ingeniería 
Oceanográfica y de Costas de la Universidad de Cantabria per al Ministeri de Medi Ambient i 
que inclou dades visuals a tot el litoral espanyol. 
 

Per tant, les fonts originals de les dades són: 
 

- Observacions visuals d’onatge realitzades per vaixells en ruta als quadrants continguts 
entre els meridians de 1º a 4º E i els paral�lels de 40º a 43º N recollits entre els anys 1870 i 
1994 pel British Meteorological Institute i el National Climatic Data Center de Asheville 
(USA). 
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- Informació de les dades del punts WANA 2058048 (davant del litoral de Tarragona), WANA 

2061049 (al Nord de Tarragona), 2069052 (davant del litoral del Maresme), processats pel 
departament de Clima Marítim de Puertos del Estado entre els anys 1996 i 2003. 

 
- Dades procedents de les boies escalars de Tarragona (situada a una profunditat de 35 m) i 

Palamós (situada a una profunditat de 90 m): en el primer cas representen nou anys de 
registres d’onatge (des de l’any 1992 fins el 2001) i en el segon sèries temporal de més de 
13 anys de registres d’onatge, (des de l’any 1988 i 2001),analitzats i processats. 
 
 
Taxes de transport longitudinal 
 
Per a estimar el transport potencial mig anual a l’entorn de cadascun dels ports analitzats 

s’ha desenvolupat una metodologia de càlcul pròpia, la qual s’exposa a continuació. 
 

• Una primera etapa on es realitza un filtrat de les dades d’onatge visual contingudes a les 
quadrícules citades a les fonts de dades visuals, en un àrea de 160 X 160 Km a l’entorn de  
cada port, i es propaguen els estats de mar corresponents (Hs – Tp) fins a una profunditat 
de 10 m, assumint que la batimetria fins a aquest punt es aproximadament recta i paral�lela 
a la orientació de la costa. Aquesta tasca es realitza amb l’ajuda de l’ ODIN, (Módulo de 
ayuda a la Caracterización del oleaje) dintre del paquet SMC (Sistema de Modelado 
Costero) desenvolupat per el Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas de la 
Universidad de Cantabria. Aquests estats de mar es propaguen posteriorment fins al punt 
de rotura, aplicant el criteri de rotura de l’Ona Solitària. A continuació es fa servir la 
metodologia de càlcul de transport denominada ‘Mètode del Flux d’Energia’, basat en la 
relació de transport de Komar en Inman (1970) i popularment coneguda com formulació del 
CERC per a la obtenció dels valors de transports brut associats a cadascun dels estats de 
mar que es donen als trams de  costa estudiats. 

 
• Conegut el transport a cada tram de costa, s’agrupen els estats de mar en dos conjunts: 

els causants del transport N-S i els que generen transport en direcció S-N. Per a cadascun 
d’ells s’obté el Flux mig d’energia associat, estimant-se a partir d’aquest, un estat de mar 
representatiu. (Hs, Tp, direcció).  

 
• Amb els resultats del model numèric (valors de mòdul i angle dels vectors de transport a 

cadascun dels nodes d’una malla) es poden obtenir els valors integrats de transport a 
través d’uns contorns definits a la zona d’estudi, de manera que defineixen al menys tres 
cel�les: est, oest i centre o bocana). A l’esmentada cel�la s’obtenen els percentatges 
d’entrada, sortida i acumulació o erosió relatius a l’entrada inicial de sediment.  

 
• Amb els resultats obtinguts mitjançant la formulació CERC i el model numèric s’ estimen 

els cabals de sediment que entren i surten de cada cel�la, la taxa d’acumulació o erosió en 
cada cel�la, la migració transversal de sediment a través del contorn exterior i l’entrada de 
sediment a la bocana. 
 
 
Amb aquesta metodologia i pel cas del port de Premià, s’obtenen els resultats que es 

presenten a continuació. 
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Taula 13. Resultat de les estimacions de la capacitat de transport longitudinal 
Font: Projecte constructiu. Dragatge dels ports de Catalunya. Fase 2A: Transvasament (juny 2006) 

 
 

 
 

Figura 25. Transport anual potencial pel temporal de disseny de llevant 
Font: Projecte constructiu. Dragatge dels ports de Catalunya. Fase 2A: Transvasament (juny 2006) 

 
 

 
 

Figura 26. Transport anual potencial pel temporal de disseny de ponent-migjorn 
Font: Projecte constructiu. Dragatge dels ports de Catalunya. Fase 2A: Transvasament (juny 2006) 
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Taxes de retenció del sediment per part dels ports 
 
Partint de la distribució transversal del transport longitudinal de sediments al llarg de la 

costa, donada mitjançant la formulació de Bailard (1985), s’ha calculat el percentatge del 
transport longitudinal que teòricament passa per davant al port cap al tram situat al altre costat 
del mateix. 

 
 

 
 

Figura 27. Formulació de Bailard (1985) 
Font: Projecte constructiu. Dragatge dels ports de Catalunya. Fase 2A: Transvasament (juny 2006) 

 
 
 

 
 

Taula 14. Percentatges de bypass estimats per a cadascun dels ports considerats 
Font: Projecte constructiu. Dragatge dels ports de Catalunya. Fase 2A: Transvasament (juny 2006) 
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CAPÍTOL 3. Anàlisi del transport longitudinal 
 
 
3.1. Introducció  

 
 
La costa de Catalunya és una costa micromareal i està dominada per les ones. A partir 

d’estudis anteriors a aquesta tesina realitzats per Europrincipia (2000), el transport longitudinal 
net al llarg de la costa catalana es caracteritza pels valors que es presenten a la següent 
figura. 

 
 

 
 

Figura 28. Valors de taxa de transport longitudinal a diferents trams de la costa catalana 
Font: Estudi, definició i dimensionament del Servei de Dragatges de Catalunya 

 
 
L’obtenció de la taxa del transport de sediments en la direcció paral�lela a la línia de costa 

com a conseqüència de les corrents induïdes pel trencament de l’onatge és fonamental pel 
correcte coneixement de la dinàmica litoral als trams de costa que s’estan considerant en 
aquest estudi.  
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Per obtenir la capacitat de transport de l’onatge, existeixen les següents alternatives de 

càlcul: 
 

• la mesura directa, "in situ" 
• la determinació de volums retinguts per obres (dics, espigons) situades a les rodalies 
• la determinació d’erosions i acumulacions a la línia de costa mitjançant fotografies 

aèries preses al llarg del temps. 
• els assaigs a escala reduïda 
• l’estudi mitjançant models matemàtics 

 
Generalment, l’elevat cost, l’excessiu temps que requereix, així com les dificultats 

operatives que planteja la mesura directa no permet la utilització del primer mètode. 
 
La determinació de volums retinguts per obres de defensa és un mètode de gran utilitat i 

ampli ús malgrat que no sempre es pot utilitzar per no existir obstacles propers a la zona 
d’estudi o per no disposar d’aixecaments topo-batimètrics amb prou precisió ni amb suficient 
extensió en el temps com per analitzar la seva evolució temporal. Cal tenir en comte que 
variacions de l’alineació de la línia de costa poden comportar importants modificacions en la 
capacitat de transport, situació que no es pot tenir en comte fent servir aquest mètode. També 
és important conèixer els volums d’aportacions de sorres per regeneracions artificials i les 
dates a les que s’han realitzat les mateixes. 

 
La quantificació del transport sòlid a partir de les variacions produïdes en la línia de costa a 

causa d’erosions i acumulacions de material a les platges mitjançant restitucions de fotografies 
aèries és un mètode que, per la seva simplicitat i els seus acceptables resultats, pot resultar 
molt recomanable. No obstant presenta els inconvenients de que les restitucions 
fotogravimètriques s’efectuen sense tenir en comte ni l’efecte de les marees astronòmiques i 
meteorològiques, ni l’onatge, ni tampoc l’època a la que es va realitzar la fotografia (les línies 
de costa a l’hivern es troben més endarrerides que les línies de costa a la temporada d’estiu) i 
d’altra banda aquestes restitucions no tenen informació sobre el fons marí i les seves 
batimètriques, a més d’incloure els error propis de la restitució fotogramétrica, que es poden 
traduir en variacions de la línia de la costa de ± 3 metres. 

 
Els assaigs a escala reduïda en piscines d’onatge resulten molt costosos i a més s’ha de 

ser molt curós amb el manteniment d’una correcta similitud a les escales d’assaig que permet 
una obtenció ràpida i fiable de la capacitat teòrica de transport, que de tota manera ha de ser 
calibrada correctament. 

 
Finalment, el càlcul mitjançant models matemàtics és una eina alhora molt potent i poc 

costosa que ha de ser calibrada correctament, però que pot aportar resultats molt satisfactoris. 
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3.2. Objectius generals 
 

 
La determinació de la taxa de transport que predomina en una determinada zona de la 

costa resulta una eina fonamental per a la gestió del sediment en aquell indret. En moltes 
ocasions pot ser suficient conèixer una taxa mitjana del transport net que es produeix en una 
cel�la sedimentària, doncs es pretén analitzar un comportament a llarg termini i aquesta dada 
ho permet.  

 
Però en d’altres situacions, és possible que sigui necessari saber quina quantitat de 

sediment podria ser desplaçada per unes determinades condicions d’onatge , o en quin sentit 
es produiria aquest transport. Així doncs, si volem estudiar els canvis que s’han produït en la 
franja costanera durant un curt període de temps sota l’acció d’un onatge determinat, serà molt 
més exhaustiu treballar amb les taxes de transport associades a aquelles circumstàncies 
concretes que no pas fer servir un valor més groller com podria ser la taxa mitjana de transport 
net a la zona. 

 
Per tal de poder gestionar eficientment el sediment en una zona costera activa, com la del 

Maresme, resulta imprescindible disposar d’eines adequades a les circumstàncies que 
envolten les obres relacionades amb aquesta gestió. En el cas del Servei de Dragatges de la 
Generalitat de Catalunya, les obres associades corresponen a dragatges i abocaments que 
s’executen anualment en les proximitats dels ports esportius i, per tant, requereixen 
instruments que els permetin estimar el transport que s’ha produït d’ençà les darreres 
operacions realitzades. D’aquesta manera podrien valorar si les quantitats dragades han estat 
realment les adequades, és a dir, si s’ha bypassat més o menys sorra de la que arriba a llevant 
del port de manera natural; i, a més, els permetria establir els volums a dragar en una 
determinada actuació en funció de les condicions d’onatge (amb el conseqüent transport) que 
s’hagin donat durant el període entre actuacions. 

 
Degut a aquesta necessitat que es deriva de les característiques de les actuacions objecte 

d’estudi, el present capítol té la finalitat d’establir un procediment amb el que es puguin 
relacionar unes determinades condicions d’onatge amb una taxa de transport a la zona 
d’interès.  

 
Per això cal, en primer lloc, conèixer quines són les taxes mitjanes de transport longitudinal 

net als diferents trams situats tant a llevant com a ponent del port de Premià de Mar. Aquestes 
s’hauran d’obtenir a partir de mesures reals de variació de la línia de costa, de manera que 
s’acabarà tenint un coneixement de la evolució de la costa a llarg termini i, per tant, un 
transport de sediment anual mitjà representatiu d’una tendència general. 

 
Un cop coneguda aquesta tendència general, es buscarà analitzar anys climàtics diferents 

per tal de poder observar les variacions que les diverses condicions d’onatge introdueixen en 
la dinàmica general. Es tractarà doncs de realitzar estimacions de les taxes de transport que 
s’han produït com a conseqüència de l’acció d’onatges diversos al llarg d’un període de temps 
prou representatiu. I cal que sigui representatiu, perquè abans d’obtenir uns resultats encertats 
cal calibrar les formulacions d’estimació per tal que la mitjana de les taxes dels diversos anys 
estudiats sigui similar al valor obtingut com a tendència general a partir de les mesures de 
camp. 
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3.3. Transport longitudinal a partir de l’evolució de la línia de costa 

 
Com ja s’ha comentat en la introducció d’aquest capítol, el primer pas a realitzar per a la 

consecució dels objectius establerts consisteix fonamentalment en trobar unes taxes de 
transport longitudinal representatives de l’àmbit d’estudi. Cal, doncs, obtenir un valor mig 
aproximat del volum de sediment que es mou anualment com a conseqüència del transport 
longitudinal. 

 
Normalment no es disposa de dades de transport sinó que aquest s’ha d’inferir a partir de 

mesures relacionades amb la resposta morfològica de la costa. Per aquest motiu, les dades de 
partida de l’anàlisi que aquí es realitza seran d’evolució costanera; és a dir, de desplaçaments 
de la línia de costa. Això permetrà conèixer els volums de sediments desplaçats dels que es 
parlava, sempre i quan s’hagin tractat les mesures amb el conjunt d’hipòtesis necessàries per 
tal que representin els canvis deguts únicament a l’acció del transport longitudinal de 
sediments. 

 
 
3.3.1. Procediment 

 
Per tal determinar les taxes de transport longitudinal net que es donen amb caràcter 

general a la zona d’estudi, és necessari dur a terme un tractament de les mesures realitzades, 
així com una sèrie de càlculs acompanyats d’imposicions característiques de l’entorn. El 
procés complet a seguir és el que es detalla a continuació. 

 
a) Compilació de mesures de la línia de costa representatives de l’escala de treball 

(dècades - llarg termini) i posterior tractament de les dades per a obtenir una 
tendència evolutiva expressada com a desplaçament mitjà anual de cadascun del 
perfils analitzats (mitjançant regressió lineal). 

 
Dades LRR (DY) expressades en (m/any) 

 
b) Càlcul dels canvis de volum que suposa per a cada perfil el desplaçament mitjà que 

el caracteritza a partir dels paràmetres definidors del perfil de platja (B i d c). 
 

( )cdBYperfilV +∆=∆  expressats en (m3/ml.any) 

 
c) Obtenció del balanç sedimentari entre perfils consecutius. Es tracta de la variació de 

volum que es produeix en cadascun dels trams compresos entre perfils analitzats, i 
equival al gradient existent en el transport longitudinal. 

 

2121  
L � 

21
 

2

1
 −−








 ∆+∆=∆ tramperfilVperfilVtramV
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d) Imposició d’una condició de contorn adequada a les circumstàncies i aplicació de 

l’equació de continuïtat de forma inversa.  
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3.3.2. Càlcul i resultats 

 
Dades de línia de costa 
 
Degut a que l’àmbit d’estudi en el que se centra aquesta tesina és l’entorn del port esportiu 

de Premià de Mar, interessa conèixer el comportament de les platges sorrenques situades tant 
a llevant com a ponent d’aquesta infraestructura. La zona a analitzar serà doncs el tram de la 
costa del Maresme situat entre els ports de Mataró (a llevant) i El Masnou (a ponent), 
exceptuant un parell de sectors en els que no existeix platja. 

 

 
 

Figura 29. Vista aèria del tram de costa entre els ports de El Masnou i Mataró 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya (2008) 

 
 
Per a aquesta zona en concret es disposava de mesures de línia de costa en perfils de 

platja al llarg del període comprès entre els anys 1995 i 2004. Aquest període resulta molt 
adequat pel tipus d’anàlisi que es vol realitzar ja que durant aquella època no es va executar a 
la zona cap actuació de dragatge o abocament, tal i com es pot observar a l’històric 
d’actuacions (Capítol 2). Així doncs, les mesures preses durant aquells anys no haurien d’estar 
directament influenciades per agents externs a la dinàmica litoral (com alimentacions de 
platges o similars), sinó que haurien de ser un reflex del transport de sediments que va 
experimentar la franja litoral de manera natural. 

 
Per tal de realitzar l’anàlisi de les taxes de transport longitudinal de sediments, es decideix 

dividir l’àmbit d’estudi en dos grans trams: 
  

• Tram a llevant del port de Premià: entre els ports de Mataró i Premià,  

• Tram a ponent del port de Premià: entre els ports de Premià i El Masnou 

 
Aquesta divisió resulta necessària i gairebé evident, doncs facilitarà la imposició de 

condicions de contorn ja que els ports esdevenen barreres per al transport de sediments al 
llarg de la costa del Maresme. 
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A continuació s’adjunten dues imatges aèries on, a partir de la numeració establerta, es 
poden identificar les diferents platges existents a cada tram. 

 

 
 

Figura 30. Vista aèria de la zona situada a llevant del port de Premià de Mar 
Font: Treballs previs Llibre Verd (J. A. Jiménez 2008) 

 
 

 
 

Figura 31. Vista aèria de la zona situada a ponent del port de Premià de Mar 
Font: Treballs previs Llibre Verd (J. A. Jiménez 2008) 

A llevant del port de Premià 
 

• -2: Tram sense platja 
• 64: Platja de Cabrera 
• 63: Platja d’Almadrava 
• 62: Platja de l’Astillero 
• 61: Platja de Ponent 
• 60: Platja de Llevant 

 

A ponent del Port de Premià 
 

• 59: Platja de Bellamar 
• 58: Platja del Pla de l’Ós 
• 57: Platja de la Descàrrega 
• 56: Platja de Ponent 
• 55: Platja d’Ocata 
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Les mesures de línia de costa es van prendre en perfils de platja separats uns 100m 
aproximadament. Per a cadascun dels dos trams considerats hi ha un total de 44 perfils 
analitzats, de manera que s’acaben analitzant uns 8 800 metres de costa. 

 
A partir de les mesures de posició de la línia de costa per a diferents moments entre 1995 i 

2004, és possible estimar els desplaçaments anuals d’aquesta línia per a cadascun dels perfils 
de platja considerats. Amb aquesta evolució temporal de desplaçaments anuals, i després de 
realitzar el tractament adequat i el correcte filtrat d’aquests valors, es pot obtenir per a 
cadascun dels perfils analitzats una tendència a llarg termini de l’evolució de la línia de costa. 
Això suposa que es disposarà d’un conjunt de valors estimats de desplaçament mitjà anual de 
la línia de costa distribuïts de manera uniforme al llarg de l’àmbit d’estudi (LRR expressat en 
m/any). 

 
Per a la presentació dels resultats, es fa en tot moment la distinció entre el tram a llevant 

del port de Premià i el tram a ponent. A més, cadascun dels perfils s’identifica amb un número 
en funció de la seva posició dins del tram considerat (del perfil número 1 al perfil número 44). 
Els trams sense platja no disposen de mesures de posició de la línia de costa, de manera que 
no tenen perfils numerats en aquesta sèrie de dades. 

 
La numeració establerta segueix la direcció de sud-oest cap a nord-est, és a dir, com si es 

viatgés de sud a nord seguint l’alineació de la costa al Maresme. Per fer-ho més comprensible, 
s’adjunta un esquema de l’àmbit d’estudi en el que es poden observar els tres ports que limiten 
els trams analitzats, les platges sobre les que s’han realitzat les mesures i el sentit de la 
numeració establerta, coincident en ambdós trams. 

 
 

 
 

Figura 32. Esquema representatiu de la zona d’estudi amb el sentit de la numeració establerta 
Font: Elaboració pròpia 
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LLEVANT 

Platja Perfil LRR (m / any) 

1 9.52 

2 9.45 

3 8.21 

4 5.40 

5 2.02 

6 -0.11 

Llevant 

7 -1.63 

8 -1.80 

9 -1.35 

10 -1.40 

11 -0.60 

12 -0.59 

13 -0.57 

14 -0.86 

15 -1.07 

16 -1.60 

17 -2.61 

18 -2.91 

Ponent 

19 -3.39 

20 2.18 

21 0.52 

22 -0.55 

23 -1.11 

24 -0.85 

25 -1.05 

26 -2.85 

27 -3.54 

28 -4.34 

29 -3.56 

L'Astillero 

30 -2.54 

31 1.52 

32 -0.75 Almadrava 

33 -1.95 

34 -2.99 

35 -3.24 

36 -3.72 

37 -4.23 

38 -4.61 

39 -5.46 

40 -6.70 

41 -6.00 

42 -4.82 

43 -4.03 

Cabrera 

44 -3.29 

 
PONENT 

Platja Perfil LRR (m / any) 

1 1.56 

2 -0.08 

3 -0.52 

4 -0.25 

5 -0.29 

6 -0.83 

7 -1.03 

8 -2.49 

9 -3.30 

10 -3.73 

11 -4.78 

12 -5.60 

13 -5.44 

14 -5.40 

15 -4.83 

16 -4.12 

17 -4.39 

18 -3.86 

19 -2.37 

20 -2.52 

21 -2.39 

22 -2.42 

23 -2.80 

24 -2.32 

25 -3.18 

Ocata 

26 -3.80 

27 -5.35 

28 -6.33 

29 -7.60 
De Ponent 

30 -9.77 

31 -4.40 

32 -5.39 

33 -7.03 
De la 

Descàrrega 

34 -7.33 

35 -6.64 

36 -7.35 

37 -5.88 

38 -4.74 

39 -3.77 

Del Pla de 
l'Ós 

40 -4.49 

41 -6.93 

42 -7.73 

43 -7.40 
Bellamar 

44 -7.26 
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- A llevant del port de Premià 
 

 
 

Figura 33. Desplaçament anual mitjà dels perfils situats al tram a llevant del port de Premià 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
En el tram situat a llevant s’observa clarament com la tendència general és de caràcter 

erosiu, doncs la major part d’ell està sotmès a retrocessos de la línia de costa. En general no 
semblen pèrdues de material excessives, encara que sí son clarament observables en la 
morfologia costanera doncs predominen desplaçaments negatius anuals d’entre 1 i 4 metres. 

 
Destaca l’increment de la tendència erosiva que es produeix a la Platja de Cabrera 

(identificada amb el número 37 en les vistes aèries presentades anteriorment), en la qual 
s’arriba a un retrocés anual de gairebé 7 metres. Aquesta puntualitat pot ser causada per un 
petit canvi d’orientació de la costa que existeix en aquella zona que podria concentrar una 
major energia de l’onatge incident. 

 
Per una altra banda, però, són remarcables tres zones concretes en les que es produeixen 

avanços de la platja, és a dir, fenòmens de tipus acumulatiu. 
 

• La situada més al nord-est (més a la dreta en la gràfica) correspon a la zona “aigües 
amunt” de l’espigó de Llevant de la platja de l’Astillero (perfil número 31). S’evidencia 
doncs l’efecte barrera que suposa una estructura d’aquest tipus, amb acumulació a 
llevant i erosió a ponent. 

 
• La ubicada a la secció central del tram correspon a la zona “aigües amunt” de l’espigó 

de Garbí de la platja de l’Astillero (perfil número 20) que també fa de barrera. 
 
• Per últim, el sector de platja més proper al dic de recer del port de Premià estava patint 

en aquell període de temps avanços significatius. I és que la remodelació del port, amb 
la construcció d’un nou dic de recer, feia que s’acumulessin grans volums de sediment 
en la platja de Llevant. 
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- A ponent del port de Premià 
 

 
 

Figura 34. Desplaçament anual mitjà dels perfils situats al tram a ponent del port de Premià  
Font: Elaboració pròpia 

 
 
En el cas del tram a ponent del port de Premià, destaquen els grans retrocessos que ha 

sofert la costa entre 1995 i 2004. La falta d’aportació de sediments del nord-est de la cel�la per 
l’efecte barrera que suposa el port, fa que s’accentuïn els efectes erosius a les platges 
situades a ponent. És un fenomen que es repeteix sempre en costes amb una direcció 
predominant del transport de sediments (en aquest cas de nord-est a sud-oest), i que 
s’accentua significativament quant l’estructura és un port en comptes d’un petit espigó de 
defensa costanera. 

 
Ara bé, les grans magnituds de retrocés de la costa que s’han mesurat en aquest tram 

poden tenir causes diverses, algunes d’elles allunyades del transport longitudinal. És molt 
possible que aquestes grans pèrdues de material sorrenc siguin conseqüència de fenòmens 
com el transport transversal de sediments, de manera que es perd material que es transporta 
cap a mar endins. 

 
En aquest cas, l’inexistència d’espigons d’entitat al llarg del tram fa que no s’observin 

tendències generals d’acreció en cap zona del tram, exceptuant el cas de la part de la platja 
d’Ocata més propera al dic de recer del port de El Masnou. Tot i això, la presència d’un petit 
espigó (o un simple sortint del revestiment existent) a la zona més a ponent de la platja de la 
Descàrrega provoca que aigües avall d’ell hi hagi un major retrocés que el valor mig del tram 
(gairebé 10m de retrocés anuals de mitjana al període 1995 - 2004). 

 
El que sí s’observa en els darrers 4-6 trams anteriors a que es produeixi tendència a 

l’acreció és una certa estabilitat de la línia de costa (retrocés poc significatiu). Això és degut al 
fet que, abans de l’any 1995, la platja que es recolza sobre el dic de recer del port de El 
Masnou ja havia avançat molt com a conseqüència de l’efecte barrera que havia suposat 
aquella estructura marítima des de la seva construcció; i va arribar un punt en el que va deixar 
de créixer perquè ja no tenia on recolzar-se i el sediment marxava aigües avall. 
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Canvis de volum a cada perfil 
 
Un cop es disposa de l’estimació de les tendències evolutives de la línia de costa 

expressades com a desplaçaments per a cada perfil, és necessari convertir-los en variacions 
de volum per metre lineal de platja. Per això cal realitzar certes hipòtesis sobre el tipus de 
canvi de perfil que es produeix; i, habitualment, s’admet que el perfil avança o retrocedeix 
sense variar la seva forma inicial. Així doncs, la variació de volum per metre lineal de platja 
vindria donada per l’expressió que segueix a continuació. 

 
( )cperfil dBYV +∆=∆  

 

 
 

Figura 35. Variació de volum d’un perfil de platja que no varia la seva forma 
Font: Apunts d’Enginyeria Marítima (J. A. Jiménez, 2006) 

 
Aquest tipus de canvis en el perfil es verifiquen en una columna d’aigua de dimensions B 

(platja emergida) + d c (platja submergida), és a dir, en el que s’anomena perfil actiu de la 
platja.  

 
La variable B corresponent a l’alçada de la berma es pot trobar a partir de mesures de 

camp com les que es van realitzar dels diversos perfils ja esmentats. En aquest cas concret es 
va decidir donar un valor representatiu de la zona situada a llevant del port de Premià i un altre 
per a la zona a ponent, obtinguts de les mesures de camp realitzades en aquest àmbit. 

 
 
 
 
 
Pel que fa a la definició de la profunditat de tancament (d c), caldria conèixer fins a quin 

calat es produeixen canvis morfològics a cada perfil, el que suposaria tractar un bon nombre 
de dades de mesura. Habitualment, no es disposa d’aquest conjunt de dades, de manera que 
s’acostuma a fer servir una formulació de caire predictiu (Hallermeier) que permet estimar la 
profunditat de tancament a partir d’un valor d’alçada d’ona i d’un valor de període associat. 
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Com a alçada d’ona significant s’ha de fer servir un valor de règim mig corresponent a una 
excedència de 12hores/any. L’onatge representatiu d’aquest àmbit geogràfic ve donat pels 
registres de la boia que la XIOM té ubicada a La Tordera (Blanes) i que abraça el període 
comprès entre 1984 i 2007 (tot i així, es decideix tallar la sèrie l’any 2004 per coherència amb 
les dades d’evolució de línia de costa de les que es disposa). 

 
Probabilitat d’excedència = 12 hores/any � 1 - F(Hs) = 0.00137 

Probabilitat de no excedència � F(Hs) = 0.99863 

 
Per tal d’obtenir la informació relativa al règim mig d’onatge de la boia esmentada, s’ha 

consultat l’informe d’onatge referent a l’any 2004 a la pàgina web de la XIOM 
(http://www.boiescat.org). En el seu apartat 4.3.2. Anàlisi estadístic acumulat des de 1984 a 
2004 apareixen els paràmetres d’ajust de la distribució Weibull per a les dades a analitzar. 

 
 

C

B

AH s

e







 −
−

−=
 

s 1 )F(H   �  
C

BA

1

s
s

 )F(H1

1
ln�H 











−
+=  

 
 

 
 
 
 
 

 

Figura 36. Paràmetres de l’ajust Weibull per al règim mig d’onatge de 1984 a 2004 
Font: Informe tècnic sobre dades d’onatge de boies de la XIOM (gener de 2005) i elaboració pròpia 

 
 
Un cop trobada l’alçada d’ona significant representativa de l’àmbit d’estudi, cal cercar el 

seu període associat per tal de poder introduir-lo a la formulació abans expressada. Amb 
aquesta finalitat, es va decidir representar de manera enfrontada les dades d’alçada d’ona 
significant i de període mig de les que es disposava i amb les que es treballaria posteriorment 
per tal d’avaluar el transport de sediment en diferents condicions d’onatge. Es tractava de les 
dades sintètiques d’onatge del punt WANA 2068052 corresponents al període 1996-2006, prou 
representatives per a deduir la relació Hs - Tm necessària. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A = 5.000000  
B = 67.357132 
C = 1.145923 
r = 0.991635 

H s = 3.54 m 
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Figura 37. Representació gràfica de la relació entre Hs i Tm per a les dades del punt WANA 2068052 
Font: Elaboració pròpia 

 
Així doncs, i tal i com es pot observar a la representació gràfica, aquesta relació porta a 

conèixer el període associat a l’alçada d’ona significant de 3.54m, el valor del qual és de 7.7s. 
En aplicar la formulació esmentada anteriorment, aquestes dades permeten calcular els 
resultats que es presenten en la següent taula. 

 
 Berma (B) Profunditat activa (d c) B + d c 

A llevant 1.65 m 6.60 m 8.25 m 

A ponent 0.40 m 6.60 m 7.00 m 
 

Taula 15. Dimensions de la columna d’aigua a considerar en els càlculs de variació de volum dels perfils 
Font: Elaboració pròpia 

 
A partir d’aquest moment, ja s’està en disposició de calcular les variacions de volum per 

metre lineal de platja que es donen com a conseqüència dels desplaçaments de la línia de 
costa. 
 

 
 

Figura 38. Variació volumètrica anual mitjana dels perfils situats al tram a llevant del port de Premià 
Font: Elaboració pròpia 
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De la mateixa manera que s’observava amb els desplaçaments anuals de la línia de costa, 
les variacions de volum per metre lineal de platja reflecteixen el doble efecte que tenen els 
espigons sobre la costa. Aquest tipus d’obres modifiquen l’evolució costanera de la zona 
adjacent, produint acumulacions de sediments a llevant (nord-est dels perfils número 20 i 30) 
així com erosions significatives a ponent (sud-oest dels perfils número 20 i 30). 

 
També són observables en aquest gràfic les acumulacions que es produeixen als perfils 

situats a la platja de Llevant, la que es recolza sobre el dic de recer del port esportiu de Premià 
de Mar. Aquestes són molt més significatives que les anteriors com a conseqüència de les 
majors dimensions del dic de recer; ja que en arribar a profunditats superiors a la dels 
espigons, el seu efecte barrera es veu incrementat. 

 
 

 
 

Figura 39. Variació volumètrica anual mitjana dels perfils situats a ponent del port de Premià 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
Com es comentava en parlar dels desplaçaments de la línia de costa, a l’entorn del perfil 

30 s’identifica de nou la presència d’un espigó. En aquest cas es tracta d’un petit sortint, doncs 
ni tan sols s’arriba a produir un avanç de la platja; només es produeix una disminució de 
l’erosió a llevant i un increment significatiu a ponent. 

 
Pel que fa a la platja d’Ocata (corresponent als perfils del 0 al 26), es poden diferenciar 

diverses zones. Si bé la major part de la platja està sotmesa a una tendència erosiva, hi ha un 
sector entre els perfils 10 i 20 en el que s’accentua de manera important aquesta pèrdua de 
material, mentre que a la zona més cap al nord-est de la platja (perfils 20-26) l’erosió no és pas 
tan destacable. També s’observa com en apropar-se al dic d’abril del port de El Masnou, la 
platja d’Ocata va perdent un menor volum de sediment fins a arribar un punt en què la 
tendència general és a l’acumulació en comptes d’erosió. 
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Canvi de volum a cada tram 
 
Els canvis de volum dels trams de platja situats entre perfils analitzats són equivalents als 

gradients existents en el transport longitudinal, és a dir, indiquen com varia aquesta taxa entre 
un perfil i l’immediatament posterior. És aquest, per tant, un pas important per a assolir els 
resultats desitjats en aquest anàlisi.  

 
Si es vol obtenir la variació de volum en una porció de costa relativament curta, es pot 

suposar que els canvis de volum variaran linealment entre els seus límits laterals. Això significa 
que, com s’explicava en el procediment a seguir, la variació de volum d’un tram entre perfils 
equival al producte de la longitud del tram per la semisuma dels canvis de volum que pateixen 
els perfils que el delimiten. 

 

2121  
L � 

21
 

2

1
 −−








 ∆+∆=∆ tramperfilVperfilVtramV
 

 
Com que els perfils en els que s’han realitzat les mesures estan separats 100 metres, 

aquest càlcul resulta directe a partir de les dades obtingudes referents als canvis de volum que 
caracteritzen cadascun dels perfils. 

 
 

 
 

Figura 40. Variació volumètrica anual mitjana dels trams a llevant del port de Premià 
Font: Elaboració pròpia 
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Figura 41. Variació volumètrica anual mitjana dels trams a llevant del port de Premià 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
Lògicament, aquestes gràfiques són equivalents en la seva forma a les que feien 

referència al desplaçament de la línia de costa per a cadascun dels perfils analitzats. 
Qualsevol desplaçament de la línia de costa equival a una variació de volum proporcional, 
doncs per a cada un dels dos trams considerats, tant la berma com la profunditat activa se 
suposen constants. 

 
Resulta significativa la diferència existent entre els primers perfils del tram a llevant, 

corresponents a la platja recolzada sobre el port de Premià, i els primers perfils del tram a 
ponent, corresponents a la platja d’Ocata que es recolza sobre el dic del port de El Masnou. I 
és que resulta molt més important l’acumulació que es dóna en Premià que no pas la que es 
dóna a Masnou. L’explicació d’aquest fenomen resideix en el fet que, mentre el dic de recer del 
port de Premià encara pot retenir la major part del sediment que li arriba del nord-est, el dic de 
El Masnou es troba pràcticament tapat per la sorra. Això suposa que la platja d’Ocata no pugui 
recolzar-se completament sobre el dic del port i, per tant, part del seu sediment es perdi i 
continuï avançant cap a aigües avall. 
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Taxa de transport longitudinal net a cada tram 
 
Amb els gradients de transport longitudinals calculats, ja només resta imposar condicions 

de contorn i aplicar l’equació de continuïtat de forma inversa tal i com s’explicava anteriorment. 
Es parla de condicions de contorn ja que es necessita una per a cadascun dels dos trams 
considerats, doncs les seves taxes de transport es calculen independentment. Així doncs, les 
condicions de contorn a imposar són: 

 
• En el cas del tram situat a llevant del port de Premià, s’imposa que la platja de 

Cabrera no rep sediment de la cel�la situada aigües amunt (al nord-est), doncs es tracta 
d’un llarg tram de costa al sud del port de Mataró en el que no existeix platja i, per tant, 
es considera que la seva aportació de sediment serà menyspreable. 

 
Condició de contorn 1:  0 m3/any arriben del nord-est a la platja de Cabrera 

 
• Pel que fa al tram situat a ponent del port de Premià, caldria considerar com a 

condició de contorn el volum de sediment anual que es transportaria de manera natural 
des de llevant del port fins a ponent (bypass natural). Aquest volum de sediment es 
podria expressar com un percentatge de la taxa de transport longitudinal que es dóna en 
el tram més pròxim al dic de recer (entre els perfils 1 i 2 de la platja de Llevant). Però 
durant el període de temps analitzat, el port de Premià encara es podia considerar com 
una barrera gairebé total per al transport de sediments, doncs la major part de la sorra 
que arribava a superar el dic de recer acabava acumulant-se a la zona de la bocana, 
sense assolir les platges situades a ponent. 

 
Condició de contorn 2:  0 m3/any arriben del nord-est a la platja de Bellamar 

 
En aquest tram existeix una particularitat. I és que, com a conseqüència de l’ombra que 
produeix el port sobre la platja de Bellamar, hi ha un gradient d’alçada d’ona que fa que 
el transport es doni en direcció NE en comptes de cap al SW. Així, es fa la hipòtesis que 
al punt on es troba l’espigó entre la platja de Bellamar i la del Pla de l’Ós no es produeix 
transport de sediment, de manera que cap al SW s’imposa una condició de contorn 
nul�la i cap al NE també. 

 
 
Amb la primera de les condicions s’inicien els càlculs des del perfil ubicat més al nord-est 

del tram situat a llevant del port de Premià. És a dir, des del perfil número 44 corresponent a 
l’inici de la platja de Cabrera. 

 
Amb la segona de les condicions s’inicia un doble procés de càlcul: un en direcció SW i un 

altre en direcció NE només al llarg de la platja de Bellamar. El punt de partida és el perfil 
número 40 del tram a ponent, que correspon a l’espigó entre la platja de Bellamar i la platja del 
Pla de l’Ós. 
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Figura 42. Esquema representatiu de la zona d’estudi amb les condicions de contorn imposades. 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
A la figura presentada es pot observar un esquema en el que apareixen les diferents 

platges objecte d’anàlisi, els ports de l’entorn, la identificació dels dos trams estudiats i les 
condicions de contorn que s’han fet servir per al càlcul de les taxes de transport. A més, 
aquesta figura permet identificar el sentit de presentació dels resultats a les taules, que resulta 
ser contrari a la direcció predominant del transport en aquesta part de la costa catalana. 

 
A continuació es presenten les taules amb els resultats obtinguts tant per el tram a llevant 

com per al tram a ponent del port de Premià. 
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Platja Perfil 
LRR 

(m / any) 
DDDDV perfil 

(m3 / ml. any) 
DDDDV tram 

(m3 / any) 
Sl 

(m3 / any) 
Sl mitjana 

(m3 / any) 

1 9.52 78.55 7 826 47 004 

2 9.45 77.98 7 286 54 830 

3 8.21 67.74 5 615 62 116 

4 5.40 44.56 3 061 67 731 

5 2.02 16.67 788 70 793 

6 -0.11 -0.91 -718 71 581 

Llevant 

7 -1.63 -13.45 -1 415 70 863 

63 560 

8 -1.80 -14.85 -1 300 69 448 

9 -1.35 -11.14 -1 135 68 148 

10 -1.40 -11.55 -825 67 013 

11 -0.60 -4.95 -491 66 188 

12 -0.59 -4.87 -479 65 697 

13 -0.57 -4.70 -590 65 219 

14 -0.86 -7.10 -796 64 629 

15 -1.07 -8.83 -1 102 63 833 

16 -1.60 -13.20 -1 737 62 731 

17 -2.61 -21.54 -2 277 60 994 

18 -2.91 -24.01 -2 599 58 717 

Ponent 

19 -3.39 -27.97 -499 56 118 

64 061 

20 2.18 17.99 1 114 55 618 

21 0.52 4.29 -12 56 732 

22 -0.55 -4.54 -685 56 720 

23 -1.11 -9.16 -809 56 035 

24 -0.85 -7.01 -784 55 226 

25 -1.05 -8.66 -1 609 54 443 

26 -2.85 -23.52 -2 636 52 833 

27 -3.54 -29.21 -3 251 50 197 

28 -4.34 -35.81 -3 259 46 946 

29 -3.56 -29.37 -2 517 43 687 

L'Astillero 

30 -2.54 -20.96 -421 41 170 

51 783 

31 1.52 12.54 318 40 749 

32 -0.75 -6.19 -1 114 41 067 Almadrava 

33 -1.95 -16.09 -2 038 39 953 

40 590 

34 -2.99 -24.67 -2 570 37 915 

35 -3.24 -26.73 -2 871 35 345 

36 -3.72 -30.70 -3 280 32 473 

37 -4.23 -34.90 -3 647 29 193 

38 -4.61 -38.04 -4 155 25 546 

39 -5.46 -45.05 -5 017 21 392 

40 -6.70 -55.28 -5 240 16 375 

41 -6.00 -49.51 -4 464 11 135 

42 -4.82 -39.77 -3 651 6 671 

43 -4.03 -33.25 -3 020 3 020 

21 907 
Cabrera 

44 -3.29 -27.15  CC1: 0 m3 / any  
 

Taula 16. Valors de variacions volumètriques i transport longitudinal del tram a llevant del port de Premià de Mar 
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Platja Perfil 
LRR 

(m / any) 
DDDDV perfil 

(m3 / ml. any) 
DDDDV tram 

(m3 / any) 
Sl 

(m3 / any) 
Sl mitjana 

(m3 / any) 

1 1.56 10.92 518 113 069 

2 -0.08 -0.56 -210 113 587 

3 -0.52 -3.64 -270 113 377 

4 -0.25 -1.75 -189 113 107 

5 -0.29 -2.03 -392 112 918 

6 -0.83 -5.81 -651 112 526 

7 -1.03 -7.21 -1 232 111 875 

8 -2.49 -17.43 -2 027 110 643 

9 -3.30 -23.10 -2 461 108 616 

10 -3.73 -26.12 -2 979 106 155 

11 -4.78 -33.47 -3 634 103 176 

12 -5.60 -39.21 -3 865 99 542 

13 -5.44 -38.09 -3 795 95 677 

14 -5.40 -37.81 -3 581 91 882 

15 -4.83 -33.82 -3 133 88 301 

16 -4.12 -28.85 -2 979 85 168 

17 -4.39 -30.74 -2 888 82 189 

18 -3.86 -27.03 -2 181 79 301 

19 -2.37 -16.59 -1 712 77 120 

20 -2.52 -17.64 -1 719 75 408 

21 -2.39 -16.73 -1 684 73 689 

22 -2.42 -16.94 -1 827 72 006 

23 -2.80 -19.60 -1 792 70 178 

24 -2.32 -16.24 -1 925 68 386 

25 -3.18 -22.26 -2 443 66 460 

Ocata 

26 -3.80 -26.61 -3 203 64 017 

92 630 

27 -5.35 -37.46 -4 089 60 814 

28 -6.33 -44.32 -4 876 56 725 

29 -7.60 -53.21 -6 081 51 849 
De Ponent 

30 -9.77 -68.40 -4 960 45 768 

53 789 

31 -4.40 -30.81 -3 427 40 807 

32 -5.39 -37.74 -4 348 37 380 

33 -7.03 -49.22 -5 027 33 032 
De la 

Descàrrega 

34 -7.33 -51.32 -4 890 28 005 

34 806 

35 -6.64 -46.49 -4 897 23 115 

36 -7.35 -51.46 -4 631 18 218 

37 -5.88 -41.17 -3 718 13 586 

38 -4.74 -33.19 -2 979 9 868 

39 -3.77 -26.40 -2 892 6 889 

Del Pla de 
l'Ós 

40 -4.49 -31.44 -3 998 3 998 

12 612 

     CC2: 0 m3 / any  

41 -6.93 -48.52 -5 132 -5 132 

42 -7.73 -54.12 -5 297 -10 429 

43 -7.40 -51.81 -5 132 -15 561 

-10 374 
Bellamar 

44 -7.26 -50.83  0  
 

Taula 17. Valors de variacions volumètriques i transport longitudinal del tram a ponent del port de Premià de Mar 
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Per tal de observar com evoluciona en cada tram la taxa de transport longitudinal, es 
representa gràficament aquesta per a cadascun dels sectors de costa entre perfils analitzats. 

 
 

 
 

Figura 43. Taxa de transport longitudinal net per cadascun dels trams situats a llevant del port de Premià 
Font: Elaboració pròpia 

 
 

 
 

Figura 44. Taxa de transport longitudinal net per cadascun dels trams situats a ponent del port de Premià 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
En ambdós casos es pot observar com la taxa de transport es va incrementant a mesura 

que ens desplacem cap al sud-oest (cap a aigües avall), ja que la major part del tram de costa 
considerat pateix una tendència erosiva. S’identifica una disminució de la taxa de transport en 
el tram a llevant en la zona adjacent al port de Premià (platja de Llevant), doncs resulta ser un 
sector de clara tendència a l’acumulació de sediment per l’efecte barrera del port. No és tan 
significatiu aquest efecte a la platja d’Ocata (recolzada sobre el dic del port de El Masnou) ja 
que la gran progressió assolida per la línia de costa fa que el sediment avanci al llarg de 
l’estructura cap a la bocana del port i, per tant, no quedi acumulat a la platja. 
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3.3.3. Anàlisi crítica de resultats 

 
 
Representativitat de les dades 
 
Les mesures de posició de la línia de costa han permès trobar una tendència de 

desplaçament anual a llarg termini, que s’ha pogut utilitzar per inferir un valor aproximat de la 
taxa de transport longitudinal net als trams considerats. És per tant un valor que reflecteix una 
tendència d’evolució real, o almenys és el reflex d’una tendència corresponent a un període de 
temps d’una dècada prou representativa (1995-2004). Existeixen diverses raons que ho 
justifiquen: 

 
 
• En primer lloc, l’amplitud del període de temps considerat és l’adequada per poder 

extreure’n una tendència que reflecteixi l’evolució a mig o llarg termini. Una dècada 
sencera té mesures suficients com per descartar estacionalitats (cicles anuals) i poder 
observar una tendència. 
 

• Durant els anys analitzats, la zona d’estudi presentava els condicionants físics 
pràcticament idèntics als que existeixen en l’actualitat. Ja existien llavors les 
instal�lacions nàutiques de l’entorn (ports de El Masnou, Premià de Mar, Mataró, Balís i 
Arenys de Mar), així com les obres de defensa costanera de les platges de l’entorn 
(espigons de Vilassar de Mar i de Premià de Mar). És necessari remarcar que, si bé les 
ampliacions dels ports de El Masnou i el Balís es van finalitzar el 1994 (abans d’iniciar 
les mesures analitzades), l’ampliació del port de Premià de Mar es va estendre fins l’any 
1998; de manera que aquest fet ha tingut certa influència sobre les dades tractades. 
 

• Va resultar ser un període de temps prou heterogeni com per a que es produïssin 
condicions climàtiques molt diverses. Així doncs, les mesures preses són un reflex de la 
variabilitat existent, combinació de períodes de climes d’onatge suaus i de períodes amb 
forts temporals (cal recordar els temporals dels anys 2001 i 2003). Això permet tenir una 
idea aproximada de les oscil�lacions que poden existir a la costa i del resultat mitjà que 
se’n deriva. 
 

• Per últim, resulta fonamental tenir present que en aquell període no es van executar cap 
tipus d’actuacions sobre la costa que poguessin alterar els resultats. Va ser el període 
posterior a les grans regeneracions realitzades pel Ministeri de Foment al Maresme, i 
durant el qual es va decidir de no actuar-hi per tal de poder observar l’evolució dels 
diferents trams implicats. 
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Desplaçaments de la línia de costa 
 
L’anàlisi de les mesures preses permet obtenir una clara tendència erosiva a la major part 

de la longitud de costa considerada. Es tracta de platges que, si no disposen d’algun element 
sobre el que poder recolzar el seu sediment, tendeixen inevitablement a perdre material. És la 
pròpia fisonomia de la zona (orientació de la costa fonamentalment) la que origina que l’onatge 
predominant desplaci els sediments cap al sud-oest.  

 
Ara bé, la intervenció de l’home en diversos aspectes que influeixen sobre la dinàmica 

sedimentària (reducció d’aportació de sediment de rius i rieres per la construcció de preses, 
endegaments, canalitzacions,... i per l’extracció d’àrids de les seves lleres; interrupció del 
transport per part de ports i espigons; etcètera) fa que aquesta tendència natural a l’erosió es 
vegi fortament agreujada. 

 
A continuació es presenten dues taules en les que apareixen els desplaçaments anuals 

mitjans que es produeixen en les platges considerades en cadascun dels dos trams analitzats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taula 18. Desplaçament anual mitjà per a cadascuna de les platges considerades 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
En el tram situat a ponent del port de Premià de Mar s’han trobat tendències erosives molt 

més significatives que no pas en el tram a llevant. Aquestes dades, lògicament, es traduiran en 
un major valor de les taxes de transport en el cas del tram a ponent (entre Premià i El 
Masnou). 

 
Com ja es va comentar en observar els resultats de les tendències extretes a partir de les 

mesures, tant els ports com els espigons de defensa costanera generen un efecte barrera 
sobre la dinàmica litoral que s’evidencia amb acumulacions a llevant i erosions a ponent. En 
moltes ocasions aquest efecte no és tan notori i tan sols es pot apreciar que a llevant la platja 
pateix retrocessos menys importants i a ponent les erosions són més significatives. Aquest 
patró de comportament es repeteix en l’àmbit d’estudi en diverses ocasions (ordenades de 
llevant cap a ponent): 

 
• Espigó de Llevant de la platja de l’Astillero (Vilassar de Mar) 

• Espigó de Garbí de la platja de l’Astillero (Vilassar de Mar) 

• Port de Premià de Mar 

• Espigó entre la platja de Bellamar i la platja del Pla de l’Ós (Premià de Mar) 

• Espigó entre la platja del Pla de l’Ós i la platja de la Descàrrega (Premià de Mar) 

• Port de El Masnou 

PONENT 

Ocata -2.74 m 
Ponent -7.26 m 

Descàrrega -6.04 m 
Pla de l’Ós -5.48 m 
Bellamar -7.33 m 

LLEVANT 

Llevant 4.69 m 
Ponent -1.56 m 

L’Astillero -1.61 m 
Almadrava -0.39 m 

Cabrera -4.46 m 



CAPÍTOL 3. Anàlisi del transport longitudinal 

 
82 

Validesa d’hipòtesis per obtenir variacions de volum 
 
A partir dels desplaçaments anuals mitjans, es va poder estimar la variació de volum que 

es produiria per a cadascun dels perfils analitzats. I és una estimació perquè es fan 
determinades hipòtesis que es comenten a continuació.  

 
La profunditat activa es va calcular a partir de dades d’onatge i mitjançant una formulació 

predictiva, de manera que és possible que no acabi de representar fidelment la realitat 
específica dels trams considerats, doncs no es va obtenir a partir de mesures de camp. Ara bé, 
aquesta resulta una aproximació prou bona ja que els resultats obtinguts són molt similars als 
observats en d’altres campanyes i estudis sobre la mateixa regió costera. A més, en tractar-se 
d’un càlcul referent al costat mar de la platja, és evident que aquest estarà determinat per 
l’acció de l’onatge i, per tant, seran fonamentalment les condicions d’aquest les que permetran 
obtenir una estima adequada del valor d’aquesta profunditat.  

 
Pel que fa a la berma, si bé es va obtenir a partir de mesures de camp, es va suposar que 

aquesta tenia una cota constant al llarg de cadascun dels trams. Això no és del tot cert, però 
s’aproxima a la realitat ja que les variacions dintre de cada tram eren poc significatives. Ara bé, 
s’ha de tenir en compte que no resulta evident la determinació d’aquesta mesura, doncs ni 
totes les platges presenten bermes ni, quan existeixen, estan clarament definides. És 
remarcable la diferència que existeix entre el tram situat a llevant (1,65m) i el tram situat a 
ponent (0,40m), però és que en línies generals els perfils de platja a ponent són bastant més 
suaus que no pas a llevant; i la cota de la berma activa no és tant l’alçada d’una plataforma a 
la platja sinó el reflex de la remunta de les onades amb aquell perfil. 

 
Per tal de calcular el volum a cada punt partint del desplaçament de la línia de costa, s’ha 

suposat que el perfil de platja es desplaça de manera paral�lela, sense variar la seva forma. És 
a dir, que la variació del volum es calcula com un quadrilàter, però que es podria haver calcular 
com un triangle, per exemple. Aquesta és, doncs, una altra hipòtesi que sembla que ha donat 
resultats coherents en d’altres estudis similars, però que segurament no es compleixi 
completament al llarg de la costa estudiada. 

 
A més, les condicions de contorn establertes no són completament exactes. És impossible 

conèixer la quantitat de sediment que bypassa un port com el de Premià o estimar el volum de 
sorra que el tram sense platja a ponent de Cabrera aporta a la platja contigua. Però el que sí 
es pot fer és suposar un patró de comportament en funció de les característiques de la costa i 
dels ports de l’entorn. Així doncs, suposar que del revestiment cap a la platja de Cabrera no hi 
ha una aportació significativa de sorra no resulta descabellat, sinó que sembla ser coherent i 
representatiu de la realitat observada. De la mateixa manera es pot justificar el fet d’assumir 
que el port de Premià de Mar és una barrera total per la dinàmica litoral, doncs la major part 
del sediment que no és capaç de retenir el seu dic de recer ja sigui com a platja emergida o 
com a submergida, acabarà dipositant-se a la bocana pels efectes de la difracció. I si part 
d’aquest sediment arriba aigües avall, el seu volum serà menyspreable en comparació amb el 
transport que es dóna a les platges situades a ponent. 

 
Per tant, s’ha de tenir present que els càlculs que es deriven d’aquestes suposicions estan 

subjectes als possibles errors inherents a les esmentades hipòtesis. Amb això es vol remarcar 
que les taxes obtingudes, tot i que pretenen resultar un reflex de la realitat evolutiva a llarg 
termini, no deixen de ser els resultats d’uns càlculs carregats d’hipòtesis. 
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Taxes de transport longitudinal 
 
Un cop comentades en línies generals les tendències observades a la costa objecte 

d’estudi i explicades les hipòtesis i les seves possibles implicacions, cal analitzar els resultats 
obtinguts per a les taxes de transport longitudinal net a cadascun dels dos trams. 

 
 

 

 

Taula 19. Taxa de transport longitudinal mitjà per a cadascuna de les platges considerades 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
Com es va veure a la introducció d’aquest capítol, en projectes anteriors es va estimar que 

la taxa al Maresme estava entre els 30 000 i els 160 000 m3 / any. Per tant, les taxes de 
transport longitudinal obtingudes a partir de les mesures de la línia de costa estan en la seva 
majoria dintre del rang establert en d’altres ocasions. Això porta a considerar com a adequades 
les hipòtesis realitzades per tal de dur a terme els càlculs de les taxes de transport. 

 
Els únics casos que queden fora d’aquest rang (encara que es mantenen en l’ordre de 

magnitud correcte) són els de les platges de Cabrera, Pla de l’Ós i Bellamar, que pel fet de 
tractar-se dels sectors més pròxims a les condicions de contorn imposades, no resulten el 
millor reflex de la taxa de transport existent a la zona. Com que les variacions de volum 
obtingudes a partir dels desplaçaments de la línia de costa són equivalents als gradients de la 
taxa de transport, els punts més pròxims a les condicions de contorn estan molt influenciats 
per elles, mentre que com més allunyats, menys susceptibles seran al seu valor. 

 
En ambdós trams és clara la tendència a incrementar el valor de la taxa de transport a 

mesura que s’avança cap al sud-oest (aigües avall). És conseqüència lògica de la tendència 
erosiva que predomina a la major part de la costa en aquesta zona considerada, doncs el 
transport va recollint cada cop més sediment a mesura que va avançant aigües avall i no troba 
cap lloc on dipositar-lo fins que arriba al port situat al final de la cel�la sedimentaria. Allà, part 
del volum de material arrossegat s’acumularà fent avançant la platja recolzada sobre el dic de 
recer del port, fenomen que s’evidencia clarament a Premià de Mar però ja no tant a El 
Masnou.  

 
Aquí apareix el gran problema que ha fet que fos imprescindible prendre mesures 

correctores, algunes d’urgència, per tal d’evitar que la sorra aterrés els ports de El Masnou i 
Premià. I és que el sediment que no s’acumula a les platges contigües al dic, avança i forma 
una platja submergida front el dic de recer fins arribar a la zona de la bocana i del canal 
d’accés on es diposita per efecte de la menor energia de les onades. Aquest problema apareix 
en tots dos ports analitzats, però és especialment significatiu a Masnou, ja que les taxes de 
transport són molt superiors a les de Premià, tal i com es desprèn dels càlculs realitzats en 
aquesta part de la tesina. 

LLEVANT 

Llevant 63 560  m3 / any 
Ponent 64 061  m3 / any 

L’Astillero 51 783  m3 / any 
Almadrava 40 590  m3 / any 

Cabrera 21 907  m3 / any 

PONENT 

Ocata 92 630 m3 / any 
Ponent 53 789 m3 / any 

Descàrrega 34 806 m3 / any 
Pla de l’Ós 12 612 m3 / any 
Bellamar -10 374 m3 / any 
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Capacitat de transport vs Transport mesurat 
 
Ja s’endevinava a l’hora d’analitzar els desplaçaments de la línia de costa, però els valors 

de les taxes de transport ho confirmen. Durant el període de temps considerat, va existir un 
major transport de sediments en el tram comprés entre els ports de El Masnou i Premià 
(ponent), que no pas entre aquest darrer i Mataró (llevant).  

 
Aquest resultat és contrari al que cabria esperar segons la orientació de la costa i l’onatge 

predominant. I és que per unes condicions climàtiques característiques d’aquest litoral i 
idèntiques en ambdues zones (degut a la seva proximitat geogràfica), la orientació de la costa 
en el tram a llevant de Premià (de menor desviació respecte el nord) és més propensa a ser 
erosionada que no pas la de ponent. L’onatge de llevant, que és el  predominant al Maresme, 
és capaç de produir un major transport a llevant del port de Premià que no pas a ponent, doncs 
incideix de manera més perpendicular. Per tant, sembla ser que el transport potencial a la zona 
i el transport produït entre 1995 i 2004 porten a situacions sensiblement diferents. 

 
No sembla possible trobar explicacions a aquest fet cercant diferències entre les 

característiques dels perfils de platja. Per una banda, el diàmetre mitjà del sediment que forma 
les diverses platges objecte d’estudi és molt similar per ambdós trams de costa. Per una altra 
banda, la cota de la berma obtinguda a partir de mesures de camp té un valor major a llevant 
que a ponent, el que suposaria que, per un mateix desplaçament de la línia de costa, el 
transport calculat fos superior a llevant que a ponent, doncs per ambdós trams s’ha suposat la 
mateixa profunditat de tancament. Però no és així, les dades de la línia de costa prediuen que 
el transport de sediments és major a ponent. 

 
Podria arribar a pensar-se que el fet que el període d’estudi inclogui els intensos temporals 

de 2001 i 2003, pot fer que les taxes de transport es vegin alterades; però ho seria per tots dos 
casos. De totes maneres, sí que és veritat que aquells temporals van provocar uns forts 
retrocessos a la costa que potser no eren provocats únicament pel transport longitudinal, sinó 
que els fenòmens transversals podrien tenir una forta significació. Podria pensar-se, llavors, 
que els efectes del transport mar endins són més intensos en el tram situat a ponent que en el 
de llevant, però no semblen existir causes que ho puguin justificar. 

 
El fet diferencial entre els dos trams analitzats són les actuacions de regeneració de 

platges que es van dur a terme abans de l’any 1995. Concretament, el maig de 1993 es van 
aportar a les platges de Premià de Mar (a ponent del port) un total de 610 000 m3 de sorra 
(veure l’històric d’actuacions incorporat al capítol 2); mentre que a les platges del tram a llevant 
no es va aportar cap quantitat. Aquest fet porta a pensar que, tot i la menor capacitat de 
transport de les ones al tram situat a ponent (segons prediu la formulació del CERC), l’onatge 
incident en anys posteriors a l’actuació tenia major facilitat per arrossegar el volum de material 
aportat artificialment que no pas el de les platges naturals situades a llevant. És a dir, tot i que 
la capacitat de transport fos menor, es va produir major transport longitudinal a ponent com a 
conseqüència de la major disponibilitat de sediment, de la seva inestabilitat i/o potser, fins i tot, 
de la seva menor grandària (doncs es tractava de sediment dragat a majors profunditats). 
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3.4. Taxes de transport estimades per diferents condicions d’onatge 

 
 
A l’apartat precedent s’ha arribat a uns valors aproximats de les taxes de transport 

longitudinal net que es van produir a la zona objecte d’estudi entre 1995 i 2004. Es tracta 
d’unes taxes que, tot i que representen una tendència a llarg termini com ja s’havia comentat 
anteriorment, resulten essencials per a l’anàlisi que s’està duent a terme. I és que aquells 
valors representen una mesura dels canvis morfològics que s’han enregistrat durant un període 
de temps de 10 anys i esdevenen, per tant, una quantificació aproximada però real del 
transport de sediment mitjà que existeix en aquells sectors de la costa. 

 
Així doncs, aquests valors són la base per a poder dur a terme el calibratge de la 

formulació que haurà de permetre calcular taxes de transport en aquell mateix indret però per 
diverses condicions d’onatge. Això esdevindrà una eina molt útil, doncs permetrà conèixer 
quina és la resposta morfològica de la costa sota unes determinades condicions climàtiques i, 
per tant, permetrà poder gestionar el sediment de manera eficient. 
 

Per tal de concretar, es podria dir que l’objectiu d’aquesta part de la tesina és intentar 
modelar el comportament de l’àmbit d’estudi per poder facilitar una eina al gestor de la costa i 
que aquest sigui capaç d’obtenir, en qualsevol moment, una estima de la quantitat de sediment 
mobilitzat com a conseqüència de la incidència sobre la costa de determinades condicions 
d’onatge. 
 
 
3.4.1. Procediment 

 
Amb la finalitat de presentar els resultats de manera clara, ordenada i coherent, es detalla 

a continuació el procediment que cal seguir en aquest apartat. 
 

a) Compilació de dades d’onatge de la zona que siguin representatives del període en què 
es va analitzar el comportament de la línia de costa estudiat anteriorment (període 
comprès entre els anys 1995 i 2004). 

 
WANA 2068052 entre 1996 i 2006 

 
b) Propagació de les diverses condicions d’onatge per tal de trobar els seus paràmetres 

determinants en trencament. 
 

Programa en FORTRAN de propagació d’onatge (J. A. Jiménez) 
 
c) Calibratge de la constant de la formulació del CERC (KCERC) per al càlcul de la taxa de 

transport longitudinal.  
 

Ajust de KCERC per als dos trams de costa analitzats 
 
d) Presentació de les taxes de transport longitudinal per a les diferents condicions d’onatge 

donades al llarg del període 1996 - 2006.  
 

Aplicació de la formulació del CERC amb KCERC calibrada 
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3.4.2. Càlcul i resultats 
 

Dades d’onatge 
 

Per tal de poder estimar taxes de transport longitudinal cal que les dades d’onatge de 
partida tinguin certes característiques. És fonamental que les dades incloguin alçada d’ona, 
període de pic associat i direcció de l’onatge, doncs si no es disposa de la procedència de 
l’ona no se sap com mobilitzarà el sediment ni cap a quin sentit ho farà. Per aquest motiu 
queden descartades aquelles boies de tipus escalar, com la de La Tordera (Blanes), que tot i 
que ja és direccional, en el període d’interès encara no registrava la direcció de l’onatge. 

 
A més, seria convenient que les dades corresponguessin a una zona situada en aigües 

obertes però que, a la vegada, siguin prou representatives de l’àmbit d’estudi. Es demana 
aquesta procedència d’aigües obertes per tal que no hagi influència de possibles obstacles 
amb la conseqüent alteració de les dades que això suposaria. 

 
Per últim, és imprescindible que el registre considerat abraci la major part del període entre 

1995 i 2004, doncs són els anys dels que es disposa mesures de la línia de costa en els trams 
de costa objecte d’anàlisi. 

 
Com a conseqüència de totes aquestes exigències, s’opta en aquest cas per les dades 

procedents de la xarxa de punts WANA (dades sintètiques obtingudes a partir dels models 
numèrics). De tot el conjunt de punts WANA repartits pel litoral català, el més adequat per 
proximitat a l’àmbit d’estudi és el 2068052. La seva posició correspon a les coordenades 41.5N 
- 2.5E i està situat front les platges de Vilassar de Mar i Cabrera, com es pot observar a la 
següent figura. 

 

 
 

Figura 45. Situació del punt WANA 2068052 respecte al port de Premià de Mar 
Font: Google Maps (2008) 

 
Les dades corresponents a aquest punt abracen el període comprès entre l’any 1996 i el 

2007, però només es disposava en aquest cas de les dades corresponents al període 1996 - 
2006. Com que cobreixen la major part del període entre 1995 i 2004 en què es realitzaren les 
mesures d’evolució de la línia de costa, es consideren adequades per a la realització dels 
càlculs. A més, resulten dades adequades pel fet que s’han de considerar d’aigües obertes i 
perquè comprenen un període de temps en el que va existir gran variabilitat de condicions 
climàtiques (des de grans calmes fins a temporals extrems). 
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Propagació de l’onatge 
 
La formulació del CERC per al càlcul de taxes de transport longitudinal de sediments 

requereix de dades d’onatge en condicions de trencament, de manera que resulta necessari 
propagar les dades que es tenen fins a trobar aquestes condicions. 

 
El programa que es fa servir per a propagar l’onatge fins a les condicions de trencament, 

és en llenguatge Fortran i va ser desenvolupat per J. A. Jiménez. Només és necessari introduir 
les dades en un fitxer .dat i especificar en l’executable del programa quin és l’arc de direccions 
del fetch efectiu, quina és l’orientació de la costa i quina és la profunditat del punt d’on 
provenen les dades d’onatge. 

 
 

Arxiu d’entrada  “olawana.dat”  [Capçalera]+[ia,im,id,ih,diajulià,Hs(m),Tp(s),Dir(º)] 

Arxiu de sortida “olarota.dat”  [diajulià,Hs(m),Tp(s),Dir(º),Hb(m),aaaab(º),hb(m),ia,im,id,ih] 

 
Identificadors de l’entrada 

- ia: any 
- im: mes 
- id: dia 
- ih: hora 
- diajulià: dia julià 
- Hs(m): alçada d’ona significant 
- Tp(s): període de pic associat 
- Dir(º): direcció de l’onatge respecte al N 
 
 
 
 

Identificadors de la sortida 

- diajulià: dia julià 
- Hb(m): alçada d’ona en trencament 
- ab(º): angle entre front d’ona i costa 
- hb(m): profunditat de trencament 
- Hs(m): alçada d’ona significant 
- Tp(s): període de pic associat 
- Dir(º): direcció de l’onatge respecte al N 
- ia: any 
- im: mes 
- id: dia 
- ih: hora 

 
No s’adjunten ni les dades d’entrada ni les dades de sortida, doncs es tracta de registres 

amb més de 28.000 entrades que no aportarien informació d’interès per sí mateixos. 
 
Com és lògic, hi haurà diferents arxius de sortida en funció de les condicions prefixades 

(fetch efectiu, orientació de la costa,...). En aquest cas es consideren dues situacions a 
diferenciar: una corresponent a les característiques del tram situat a llevant del port de Premià i 
una altra corresponent al de ponent. 

 
 

Tram a llevant del port de Premià 

- Fetch efectiu 58º - 236º 

- Orientació de la costa 57º 

 

 

 

Tram a ponent del port de Premià 

- Fetch efectiu 66º - 244º 

- Orientació de la costa 65º 
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A les figures que s’adjunten a continuació es poden observar les orientacions de la costa 

considerades així com els límits del fetch efectiu que incideix sobre la costa per a cadascun 
dels dos trams analitzats. 

 
 

 
 

Figura 46. Orientació de la costa per cadascun dels dos trams considerats 
Font: Elaboració pròpia 

 
 

 
 

Figura 47. Fetch efectiu per cadascun dels dos trams considerats 
Font: Elaboració pròpia 
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Calibratge de la KCERC 
 
Un cop es disposa dels paràmetres definidors de l’onatge en condicions de trencament, ja 

és possible aplicar la formulació del CERC per al càlcul de taxes de transport longitudinal. 
Aquesta formulació permet avaluar el transport longitudinal de manera integrada a partir de la 
component longitudinal del flux d’energia que caracteritza l’onatge en trencament. 
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Per tal de poder calibrar la fórmula descrita anteriorment, era necessari calcular la mitjana 

aritmètica de les taxes de transport longitudinal net corresponents als anys compresos entre 
1996 i 2004, i així poder comparar-la amb la taxa obtinguda a partir dels desplaçaments de la 
línia de costa. Però aquests càlculs depenien inevitablement del valor de la constant KCERC, de 
manera que només calia fer-la variar fins arribar a un valor pel qual les dos taxes abans 
esmentades s’assemblessin suficientment. Aquesta és la manera de procedir per tal de dur a 
terme el calibratge de la formulació del CERC per a un tram de costa determinat. 

 
És important tenir present que, tot i disposar de dades d’onatge fins l’any 2006, només 

s’empren per al càlcul de la mitjana els transports estimats per les condicions d’onatge que es 
van donar entre 1996 i 2004, per tal de ser coherent amb l’extensió temporal de les dades de 
línia de costa (1995-2004). A més, cal senyalar que no es realitza l’anàlisi segons els anys 
naturals sinó segons els anys climàtics, és a dir, del 1 de setembre al 31 d’agost de l’any 
següent, per tal de cobrir el període d’una manera més homogènia. 

 
Cal tenir present que en la sèrie de dades procedents del punt WANA, amb un registre 

cada 3 hores, poden existir buits d’informació. Per això, ha resultat necessari transformar les 
dates de registre a dies julians i programar un full de càlcul capaç de determinar el nombre de 
buits existents per a cadascun dels anys climàtics considerats. Amb aquests percentatges de 
buits ha estat possible conèixer els factors correctors pels que caldrà multiplicar la taxa de 
transport obtinguda a cada any climàtic per tal de fer-la extensiva a tot l’any complet (sense 
buits). Així doncs, si X representa el percentatge de registres dels que es disposa respecte el 
total que hauria de tenir un any climàtic sencer (que serien 2 920 si és un any comú i 2 928 si 
és un any bixest), es té que: 

 
X% = 100% - %buits       i el factor corrector seria        f = 100/X 

KCERC: constant a calibrar 

rS: densitat del sediment (2 650 kg/m3) 

r: densitat de l’aigua de mar (1 030 kg/m3) 

g: acceleració de la gravetat (9,806 m/s2) 

p: porositat del sediment (0,40) 

g = 0,65 
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A continuació es presenta una taula en la que es poden identificar els anys climàtics 

considerats amb el període de temps que comprèn, el percentatge de dades d’onatge de les 
que es disposa i el factor corrector associat. 

 
 

Any Inici del període Final del període Dades Total %Dades f 

1996 14/01/1996 H:3 31/08/1996 H:21 1847 2928 63.08% 1.59 

1997 01/09/1996 H:0 31/08/1997 H:21 2920 2920 100.00% 1.00 

1998 01/09/1997 H:0 31/08/1998 H:21 2920 2920 100.00% 1.00 

1999 01/09/1998 H:0 31/08/1999 H:21 2920 2920 100.00% 1.00 

2000 01/09/1999 H:0 31/08/2000 H:21 2893 2928 98.80% 1.01 

2001 01/09/2000 H:0 31/08/2001 H:21 2492 2920 85.34% 1.17 

2002 01/09/2001 H:0 31/08/2002 H:21 2804 2920 96.03% 1.04 

2003 01/09/2002 H:0 31/08/2003 H:21 2688 2920 92.05% 1.09 

2004 01/09/2003 H:0 29/08/2004 H:0 2529 2928 86.37% 1.16 

2005 03/09/2004 H:3 31/08/2005 H:21 2631 2920 90.10% 1.11 

2006 01/09/2005 H:0 26/04/2006 H:0 1760 2920 60.27% 1.66 
 

Taula 20. Resultats de l’anàlisi dels buits existents en els registres del punt WANA 2068052 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
És remarcable el baix contingut de dades existents pels anys climàtics 1996 i 2006. Aquest 

fet es deu a que el registre de dades comença al gener de 1996 (en comptes de al setembre 
de 1995) i finalitza l’abril de 2006 (en comptes de l’agost). Si bé el segon no resulta important 
pel calibratge de la KCERC ja que no pertany al període 1995-2004, l’alt percentatge de buits en 
el primer cas fa que el valor aquell any estigui infravalorat, doncs  es pren com a mitja del 
període una taxa de transport que no contempla els onatges presents de setembre a desembre 
de 1995. 

 
Un cop es disposa d’aquest anàlisi de buits i de les condicions de l’onatge en trencants, 

només cal executar el full de càlcul capaç d’obtenir les taxes de transport per a cadascun dels 
anys climàtics en funció de la constant KCERC imposada. Fent variar aquesta constant, es pot 
arribar al valor pel qual s’ajusti adequadament el valor mitjà de les taxes entre 1996 i 2004 amb 
el transport obtingut a partir de l’evolució de la línia de costa. 

 
Per tal d’iniciar el procés iteratiu, s’escull un valor de KCERC igual a 0,29, doncs és el valor 

recomanat per alguns experts quan es tracta de costes amb sediment de diàmetre mig 
comprès entre 0,15 i 1,00 mm. En aquest sector de la costa catalana el diàmetre mig del 
sediment està al voltant del 0,50 mm, de manera que aquest valor de la constant és adequat 
per iniciar les iteracions. 

 
Cal recordar que s’analitzen per separat els trams de llevant i de ponent, tot i que les 

condicions d’onatge de partida, que no en trencants, siguin les mateixes. 
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• Tram a llevant del port de Premià de Mar 
 
La mitjana de les taxes de transport a llevant del port ha de ser prou similar a les taxes que 

es donen en el darrer tram de la cel�la sedimentària corresponent a la platja de Llevant. És la 
taxa que influirà sobre la zona on és realitzen habitualment els dragatges en l’entorn del port 
de Premià, davant la platja de Llevant i del dic de recer. 

 

Sl Sl mitjana 

47 004 m3/any 

54 830 m3/any 

62 116 m3/any 

67 731 m3/any 

70 793 m3/any 

71 581 m3/any 

70 863 m3/any 

63 560 m3/any 

 

Taula 21. Taxes de transport longitudinal mesurat a la platja de Llevant 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
Amb el full de càlcul descrit anteriorment, s’han pogut cercar els valors d’estimació del 

transport longitudinal de sediments a llevant de Premià per a diferents valors de la constant a 
calibrar de la formulació del CERC. També s’ha trobat la mitjana d’aquests valors per tal de 
representar el període 1996-2004 i poder comparar-lo amb aquell obtingut a partir de les 
mesures de línia de costa. Els resultats es presenten en la taula i la figura que s’adjunten a 
continuació d’aquestes línies. 

 

K 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 

1996 -66 088 -62 610 -59 132 -55 653 -52 175 -48 697 -45 218 -41 740 
1997 -59 117 -56 006 -52 894 -49 783 -46 671 -43 560 -40 448 -37 337 
1998 33 915 32 130 30 345 28 560 26 775 24 990 23 205 21 420 
1999 -41 796 -39 596 -37 397 -35 197 -32 997 -30 797 -28 597 -26 398 
2000 -30 558 -28 950 -27 341 -25 733 -24 125 -22 516 -20 908 -19 300 
2001 40 531 38 398 36 264 34 131 31 998 29 865 27 732 25 598 
2002 -279 734 -265 011 -250 288 -235 565 -220 842 -206 119 -191 397 -176 674 
2003 -27 645 -26 190 -24 735 -23 280 -21 825 -20 370 -18 915 -17 460 
2004 -241 404 -228 698 -215 993 -203 287 -190 582 -177 876 -165 171 -152 465 

Mitjana -74 655 -70 726 -66 797 -62 867 -58 938 -55 009 -51 080 -47 151 
 

Taula 22. Taxes de transport a llevant pels diferents anys climàtics analitzats i per diferents valors de KCERC 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
Aquells valors de les taxes que apareixen com a negatives fan referència a un transport 

net de nord-est cap a sud-oest, mentre que els de signe positiu representen desplaçaments 
nets de material en sentit contrari (de sud-oest cap a nord-est). Com que a la zona de la costa 
catalana estudiada el transport predominant és cap al sud-oest, en la figura que es presenta a 
continuació s’ha decidit presentar les mitjanes del període 1996-2004 com a taxes positives 
encara que serien negatives com s’observa a la taula anterior. 
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Figura 48. Representació de la recta d’ajust de la KCERC a la taxa de transport mitjana 
Font: Elaboració pròpia 

 
 

 
 

Figura 49. Evolució temporal de la taxa de transport longitudinal per KCERC = 0.162 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
Després d’analitzar els resultats obtinguts a partir de la formulació del CERC, es pot 

concloure que per la regió d’estudi, en la que el transport mesurat oscil�la entre els 47 000 i els 
71 600 m3/any, la KCERC ha d’estar compresa entre els valors 0,120 i 0,182.  

 
Així doncs, pel que fa al tram situat a llevant del port de Premià de Mar, s’ha trobat que el 

valor de la constant KCERC que permet obtenir una taxa representativa del transport longitudinal 
en les immediacions de la platja de Llevant (63 600 m3/any) és de 0,162. 
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• Tram a ponent del port de Premià de Mar 
 
A ponent del port de Premià les taxes mesurades a partir de la línia de costa resulten molt 

més elevades que a llevant, però no resulta així amb les estimacions a partir de l’onatge 
incident si es considera un mateix valor de la constant del CERC. És una conseqüència lògica i 
directa de la relació entre l’orientació de la costa en ambdós trams i l’onatge incident. Per 
visualitzar aquesta diferència s’ha realitzat l’exercici d’analitzar la capacitat de transport de 
sediments als dos trams sota les condicions d’onatge contemplades anteriorment i amb un 
mateix valor de la KCERC (0,162). 

 

Any climàtic Llevant Ponent 

1996 -56 349 -26 724 
1997 -50 405 -6 444 
1998 28 917 43 689 
1999 -35 637 -27 095 
2000 -26 055 -26 830 
2001 34 558 47 888 
2002 -238 510 -160 132 
2003 -23 571 -18 188 
2004 -205 828 -144 184 

Mitjana -63 653 -35 336 
 

Taula 23. Comparació de taxes de transport longitudinal estimades (m3/any) 
Font: Elaboració pròpia 

 
 

 
 

Figura 50. Comparació de taxes de transport longitudinal estimades (m3/any) 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
En aquest exemple realitzat, la taxa estimada a llevant resulta ser un 80% major que 

l’estimada al tram de ponent, quan en realitat hauria de ser més petita si es considerés la 
corresponent al sector més al sud-oest d’ambdós trams (platja de Llevant i d’Ocata, 
respectivament). 
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Així doncs, si es calibrés la formulació del CERC ajustant la mitjana de les estimacions 
entre 1996 i 2004 a la taxa de transport mesurada a la platja d’Ocata, s’obtindria una constant 
molt diferent de la trobada pel tram de llevant i de les habitualment acceptades per la costa del 
Maresme (s’han realitzat els càlculs adients i s’ha trobat que la constant hauria de ser de 
0.424). 

 
A més, resulta que, encara que el calibratge fos correcte, la taxa de transport estimada per 

la platja d’Ocata no seria d’utilitat per l’anàlisi que s’està duent a terme de l’entorn del port de 
Premià de Mar. Per això es planteja calibrar la formulació del CERC per tal de poder estimar la 
taxa de transport longitudinal que es dóna a les platges més pròximes al port esmentat, doncs 
és allà on habitualment es realitzen les operacions d’abocament. Així, es podran conèixer les 
taxes per unes determinades condicions d’onatge en aquell indret i, per tant, predir com es 
comportarà el material abocat. 

 
Com que la condició de contorn és entre la platja de Bellamar i la del Pla de l’Ós, es 

considera que les taxes trobades per aquesta darrera són massa influenciades per la imposició 
efectuada. Així doncs, s’analitzen les platges de la Descàrrega i de Ponent, on també 
s’acostuma a abocar material procedent de les actuacions de dragatge. Es podria dir que la 
taxa mitja de transport mesurada en aquestes platges és de 44 300 m3/any. 

 
 

Platja Sllll Sl l l l mitjana 

60 814 

56 725 

51 849 
Platja de 
Ponent 

45 768 

53 789 

40 807 

37 380 

33 032 
Platja de la 
Descàrrega 

28 005 

34 806 

23 115 

18 218 

13 586 

9 868 

6 889 

Platja del 
Pla de l’Ós 

3 998 

12 612 

 

Taula 24. Taxes de transport longitudinal mesurat a platges de ponent (m3/any) 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
Amb el full de càlcul descrit anteriorment, s’han pogut cercar els valors d’estimació del 

transport longitudinal de sediments a ponent de Premià per a diferents valors de la constant de 
calibratge de la formulació del CERC. També s’ha trobat la mitjana d’aquests valors per tal de 
representar el període 1996-2004 i poder comparar-lo amb aquell obtingut a partir de les 
mesures de línia de costa. Els resultats es presenten en la taula i la figura que s’adjunten a 
continuació d’aquestes línies. 
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K 0.12 0.15 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 

1996 -19 796 -24 744 -29 693 -32 993 -36 292 -39 591 -42 890 -46 190 
1997 -4 773 -5 967 -7 160 -7 956 -8 751 -9 547 -10 342 -11 138 
1998 32 362 40 453 48 543 53 937 59 330 64 724 70 118 75 511 
1999 -20 070 -25 088 -30 106 -33 451 -36 796 -40 141 -43 486 -46 831 
2000 -19 874 -24 842 -29 811 -33 123 -36 435 -39 748 -43 060 -46 372 
2001 35 472 44 340 53 208 59 120 65 032 70 944 76 857 82 769 
2002 -118 616 -148 270 -177 924 -197 693 -217 463 -237 232 -257 001 -276 771 
2003 -13 473 -16 841 -20 209 -22 455 -24 700 -26 946 -29 191 -31 436 
2004 -106 803 -133 504 -160 205 -178 005 -195 806 -213 607 -231 407 -249 208 

Mitjana -26 175 -32 718 -39 262 -43 624 -47 987 -52 349 -56 712 -61 074 
 

Taula 25. Taxes de transport (m3/any) a ponent pels diferents anys climàtics analitzats i per diferents valors de KCERC 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
Aquells valors de les taxes que apareixen com a negatives fan referència a un transport 

net de nord-est cap a sud-oest, mentre que els de signe positiu representen desplaçaments 
nets de material en sentit contrari (de sud-oest cap a nord-est). Com que a la zona de la costa 
catalana estudiada el transport predominant és cap al sud-oest, en la figura que es presenta a 
continuació s’ha decidit presentar les mitjanes del període 1996-2004 com a taxes positives 
encara que serien negatives com s’observa a la taula anterior. 

 
 

 
 

Figura 51. Representació de la recta d’ajust de la KCERC a la taxa de transport mitjana 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
Després d’analitzar els resultats obtinguts a partir de la formulació del CERC, es pot 

concloure que per la regió d’estudi, en la que el transport mesurat oscil�la entre els 28 000 i els 
60 800 m3/any, la KCERC ha d’estar compresa entre els valors 0,128 i 0,279.  

 
Així doncs, pel que fa al tram situat a ponent del port de Premià de Mar, s’ha trobat que el 

valor de la constant KCERC que permet obtenir una taxa representativa del transport longitudinal 
en les immediacions de les platges de la Descàrrega i de Ponent (44 300 m3/any) és de 0,203. 
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Figura 52. Evolució temporal de la taxa de transport longitudinal per KCERC = 0,203 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
 
A mode de resum d’aquest procés de calibratge de les constants de la formulació del 

CERC per als dos trams estudiats, es presenta la següent taula. 
 

LLEVANT PONENT 

Valor KCERC Volum Valor KCERC Volum 

Mínim 0.120 47 000 m3/any Mínim 0.128 28 000 m3/any 

Mitjà 0.162 63 600 m3/any Mitjà 0.203 44 300 m3/any 

Màxim 0.182 71 600 m3/any Màxim 0.279 60 800 m3/any 
 

Taula 26. Resum del rang de valors de la constant del CERC calibrada 
Font: Elaboració pròpia 

 
 

 
 

Figura 53. Esquema de les taxes de transport mitges entre 1996 i 2004 a l’entorn del port de Premià de Mar 
Font: Elaboració pròpia 
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Estimació de taxes de transport longitudinal entre 1996 i 2006 

 
Amb aquesta constant calibrada per als dos trams d’aquella zona concreta de la costa 

catalana, es pot obtenir les taxes de transport estimades que es van produir sota les 
condicions d’onatge dels anys 1996 - 2006. 

 
 

Llevant 
KCERC = 0.162 

 
Ponent 

KCERC = 0.203 

1996 -56 349  1996 -33 487 
1997 -50 405  1997 -8 075 
1998 28 917  1998 54 746 
1999 -35 637  1999 -33 953 
2000 -26 055  2000 -33 620 
2001 34 558  2001 60 007 
2002 -238 510  2002 -200 659 
2003 -23 571  2003 -22 791 
2004 -205 828  2004 -180 676 
2005 -30 929  2005 -26 861 
2006 -64 856  2006 -52 943 

 

Taula 27. Taxes de transport longitudinal estimades (m3/any) pels diferents anys climàtics analitzats  
Font: Elaboració pròpia 

 
 
A continuació, s’adjunten les roses d’onatge que representen els diferents períodes 

considerats entre 1996 i 2006, i les taxes de transport estimades a partir de la formulació del 
CERC per a cadascun dels dos trams considerats.  

 
Aquesta resulta una forma gràfica i senzilla de visualitzar conjuntament l’onatge incident i  

el transport de sediments associat. A més, permet conèixer quines direccions de l’onatge, 
especialment les corresponents a forts temporals, són les causants del transport predominant 
en un determinat any climàtic. Així, la direcció de l’onatge més freqüent i més intens 
determinarà la direcció del transport (cap al sud-oest o cap al nord-est); i les seves alçades 
d’ona determinaran l’ordre de magnitud d’aquest desplaçament de sediment. 

 
És necessari recordar en aquest punt, que les constants del CERC utilitzades per estimar 

les taxes de transport longitudinal són les que s’han presentat a la pàgina anterior i que 
corresponen a: 

 
• Cas del tram a llevant: Platja de Llevant (al nord-est del port de Premià de Mar) 

KCERC = 0.162 
 

• Cas del tram a ponent: Platges de la Descàrrega i de Ponent (al sud-oest del port) 

KCERC = 0.203 
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Figura 54. Rosa d’onatge corresponent al període 14/01/1996 - 31/08/1996 
Font: Elaboració pròpia 

 
 

 
 

Figura 55. Rosa d’onatge corresponent al període 01/09/1996 - 31/08/1997 
Font: Elaboració pròpia 

Ponent 

Transport cap al SW 

33 500 m3/any 

Llevant 

Transport cap al SW 

56 300 m3/any 

Ponent 

Transport cap al SW 

8 100 m3/any 

Llevant 

Transport cap al SW 

50 400 m3/any 

Any climàtic 

1996 

Any climàtic 

1997 



CAPÍTOL 3. Anàlisi del transport longitudinal 
 

 
99 

 
 

Figura 56. Rosa d’onatge corresponent al període 01/09/1997 - 31/08/1998 
Font: Elaboració pròpia 

 
 

 
 

Figura 57. Rosa d’onatge corresponent al període 01/09/1998 - 31/08/1999 
Font: Elaboració pròpia 

Ponent 

Transport cap al NE 

54 700 m3/any 

Llevant 

Transport cap al NE 

28 900 m3/any 

Ponent 

Transport cap al SW 

34 000 m3/any 

Llevant 

Transport cap al SW 

35 600 m3/any 

Any climàtic 

1998 

Any climàtic 

1999 
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Figura 58. Rosa d’onatge corresponent al període 01/09/1999 - 31/08/2000 
Font: Elaboració pròpia 

 
 

 
 

Figura 59. Rosa d’onatge corresponent al període 01/09/2000 - 31/08/2001 
Font: Elaboració pròpia 

 

Ponent 

Transport cap al NE 

60 000 m3/any 

Llevant 

Transport cap al NE 

35 600 m3/any 

Ponent 

Transport cap al SW 

33 600 m3/any 

Llevant 

Transport cap al SW 

26 100 m3/any 

Any climàtic 

2000 

Any climàtic 

2001 
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Figura 60. Rosa d’onatge corresponent al període 01/09/2001 - 31/08/2002 
Font: Elaboració pròpia 

 
 

 
 

Figura 61. Rosa d’onatge corresponent al període 01/09/2002 - 31/08/2003 
Font: Elaboració pròpia 

 

Ponent 

Transport cap al SW 

200 700 m3/any 

Llevant 

Transport cap al SW 

238 500 m3/any 

Ponent 

Transport cap al SW 

22 800 m3/any 

Llevant 

Transport cap al SW 

23 600 m3/any 

Any climàtic 

2002 

Any climàtic 

2003 



CAPÍTOL 3. Anàlisi del transport longitudinal 

 
102 

 
 

Figura 62. Rosa d’onatge corresponent al període 01/09/2003 - 31/08/2004 
Font: Elaboració pròpia 

 
 

 
 

Figura 63. Rosa d’onatge corresponent al període 01/09/2004 - 31/08/2005 
Font: Elaboració pròpia 

 

Ponent 

Transport cap al SW 

180 700 m3/any 

Llevant 

Transport cap al SW 

205 800 m3/any 

Ponent 

Transport cap al SW 

26 900 m3/any 

Llevant 

Transport cap al SW 

30 900 m3/any 

Any climàtic 

2004 

Any climàtic 

2005 
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Figura 64. Rosa d’onatge corresponent al període 01/09/2005 - 26/04/2006 
Font: Elaboració pròpia 

 
 

Ponent 

Transport cap al SW 

52 900 m3/any 

Llevant 

Transport cap al SW 

64 900 m3/any 

Any climàtic 

2006 
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3.4.3. Anàlisi crítica de resultats 

 
 
Calibratge de la formulació del CERC 
 
La formulació del CERC permet estimar taxes de transport longitudinal a partir de dades 

d’onatge en condicions de trencament. Però abans és imprescindible disposar d’unes dades 
del transport que realment es dóna a l’àmbit d’estudi per tal de poder calibrar el mètode 
d’estimació. 

 
Aquesta part de la tesina, doncs, ha hagut de fer ús de les taxes de transport que es van 

obtenir anteriorment a partir de les mesures de desplaçament de la línia de costa al Maresme. 
Així doncs, el que es pretén és explicar els canvis morfològics esdevinguts entre 1996 i 2004 
mitjançant una estimació del transport longitudinal de sediments; però és possible que aquelles 
variacions de la línia de costa no fossin només conseqüència del fenomen longitudinal.  

 
Amb això es que es vol expressar és que, tot i que les tendències a mig o llarg termini 

vinguin donades pel transport longitudinal a la zona, és necessari observar si van existir certs 
tipus de condicions d’onatge que poguessin generar un transport transversal significatiu. La 
manera de comprovar-ho és observar si durant aquell període de temps es van donar 
condicions d’onatge que incidissin suficientment perpendiculars a la costa. 

 
 

 
 

Figura 65. Rosa de períodes de pic de l’onatge entre 1996 i 2004 
Font: Elaboració pròpia 
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Ponent Llevant 

Direcció a0 Tp ab Direcció a0 Tp ab 

E -65º 11s -9º E -57º 11s -8.3º 
ESE -42.5º 9s -8.2º ESE -34.5º 9s -6.8º 
SE -20º 8s -4.6º SE -12º 8s -2.8º 

SSE 2.5º 7s 0.7º SSE 10.5º 7s 2.8º 
S 25º 8s 5.7º S 33º 8s 7.4º 

SSW 47.5º 10s 8º SSW 55.5º 10s 9º 
SW 70º 8s 12.8º SW 78º 8s 13.3º 

 

Taula 28. Angles d’incidència de l’onatge entre 1996 i 2004 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
Es propaguen les diferents direcció d’onatge des d’aigües profundes fins a la zona de 

trencants i s’observa quines d’elles presenten una incidència més perpendicular a cada un dels 
dos trams de costa considerats. En aquest cas resulta que són els sectors SE i SSE. 

 
 

 
 

Figura 66. Rosa d’onatge corresponent al període 1996 - 2004 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
Amb la rosa d’onatge adjuntada sobre aquestes línies s’observa de manera clara com els 

sectors que podrien presentar incidències realment perpendiculars a la costa (+/- 5º) tenen una 
freqüència de presentació baixa i les seves alçades d’ona són poc importants. Així doncs, es 
pot confirmar que els efectes del transport transversal no semblen que hagin tingut un paper 
significatiu en els canvis morfològics de la costa en l’entorn de Premià entre 1996 i 2004. 
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Tot i que l’onatge no sigui el que produiria un transport transversal significatiu, sí que és 

veritat que el port de Premià de Mar presenta una morfologia que facilita aquest tipus de 
moviment del sediment. La forma del seu dic de recer, perpendicular a costa, fa que l’onatge 
incident es comporti en les seves immediacions de manera que provoca un desplaçament del 
sediment mar endins. Com que això es dóna tocant al port, no es té en compte en les taxes 
estimades, però sí que s’haurà de tenir present quan es raoni sobre la quantitat de material 
que passa per davant del dic, doncs part del que no es quedi acumulat anirà a parar mar 
endins i, per tant, quedarà fora de la dinàmica longitudinal. 

 
Per tal de poder analitzar les operacions de dragatge i abocament que s’han dut a terme a 

l’entorn del port de Premià, era necessari calibrar la formulació del CERC per aquells indrets 
dels trams considerats que resultessin de veritable interès. Així doncs, s’havien de poder 
estimar les taxes de transport longitudinal a la platja de Llevant (que és on habitualment 
s’executen els dragatges) i a les platges de la Descàrrega i de Ponent (que són els punts 
d’abocament del material dragat). 

 
En el cas del tram situat a llevant, aquest calibratge s’ha pogut dur a terme correctament, 

obtenint un valor de 0.162, molt similar al que altres autors han trobat per a zones properes de 
la costa catalana.  

 
En el cas del tram situat a ponent, el calibratge ha portat a un valor de la constant en 

l’entorn de 0.203, lleugerament superior al que s’havia trobat per llevant encara que la taxa de 
transport  a ajustar fos inferior. 

 
Aquesta diferència entre llevant i ponent, pot venir donada per diverses causes. És 

possible que la hipòtesi assumida de que els trams són longitudinalment uniformes no es 
compleixi a la realitat, i que existeixin punts singulars que alterin el comportament de la 
dinàmica litoral. També és possible que la propagació de l’onatge fins a les condicions de 
trencament no sigui un reflex de les batimètriques que existeixen realment. A més, la orientació 
de la costa en el tram a ponent del port fa que la formulació del CERC no compti amb 
determinats onatges d’entitat que produirien efectes significatius en el transport de sediments. 

 
Resulta lògic que existeixin diferències entre les constants calibrades, doncs es tracta de 

trams de costa diferents amb característiques diferents. Tot i aquestes petites diferències, 
ambdós valors es troben en el rang adequat segons estudis d’altres experts. A més, segons la 
formulació presentada el 1993 per del Valle, Medina i Losada en la que calculen la KCERC a 
partir del diàmetre del gra, els resultats obtinguts en aquesta tesina són coherents. 

 
)d 2.5 ( 

CERC
50e 1.4K

−=  
 
Encara que existeix un ampli ventall de diàmetres de sediments a la zona en funció de la 

profunditat que s’analitzi, el més comú és la sorra gruixuda de procedència granítica que té un 
diàmetre de gra mig entre 0,50 i 1,00 mm. En termes generals, es pot considerar un diàmetre 
mig entorn els 0,75mm. 

 
D50 = 0.60mm  �  KCERC  = 0,31 
D50 = 0.75mm  �  KCERC  = 0,21 
D50 = 1.00mm  �  KCERC  = 0,11 
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Transport longitudinal net entre 1996 i 2006 
 
Gràcies al calibratge de la formulació del CERC, ja es disposava d’una eina eficient per tal 

de poder estimar les taxes de transport longitudinal que es donen a la zona analitzada per a 
diferents condicions d’onatge. Així doncs, es van emprar les dades d’onatge del punt WANA 
2068052 situat front les platges de Vilassar i Cabrera per propagar-les fins a condicions de 
trencament i, així, poder fer-les servir per tal d’estimar les taxes que es donaren entre 1996 i 
2006. 

 
En presentar les roses d’onatge amb les taxes de transport longitudinal associat, és 

possible observar el comportament d’aquest sector de la costa catalana front diverses 
condicions d’onatge (diferents direccions predominants, diferents alçades d’ona,...). 

 
El transport longitudinal a la costa del Maresme porta habitualment el sediment des del 

nord-est cap al sud-oest, tal i com es reflecteix en les imatges aèries incorporades en la tesina 
en les que s’observen els fenòmens d’acreció a llevant dels ports i d’erosió a ponent. Així ho 
demostren les taxes estimades amb la formulació del CERC, doncs la gran majoria dels anys 
climàtics analitzats donen com a resultat un transport net cap al sud-oest. Ara bé, s’ha 
observat que dos anys climàtics han donat com a resultat un transport net cap al nord-est; i és 
que es van presentar intensos i llargs temporals de SSW però gairebé cap important del E o 
ENE. 

 
És remarcable la presència en cada any climàtic de l’onatge de SSW, que és capaç de 

mobilitzar gran quantitats de sorra que poden acabar aterrant les bocanes dels ports del 
Maresme degut a la seva incidència directa sobre aquestes. 

 
 
Tot i aquesta remarcable presència del sector SSW, les grans alçades d’ona venen de 

llevant, concretament dels sectors E i ENE. Han estat aquestes les responsables dels greus 
problemes que va patir la costa catalana els anys 2001 i 2003 i, tal i com s’observa en les 
taxes estimades, les responsables també de la major part del transport de sediments a la 
comarca del Maresme. 
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CAPÍTOL 4. Estudi de les actuacions realitzades 
 
 
Les actuacions realitzades en l’entorn del port de Premià de Mar dintre del marc del Servei 

de Dragatges de Catalunya han estat només dues fins el moment. 
 
FASE 1A (27/04/2006 - 08/05/2006) - Dragatge de 73.500 m3 de sorra 

FASE 2A (23/06/2007 - 27/06/2007) - Dragatge de 51.255 m3 de sorra 

 
En aquest apartat el que es pretén és analitzar amb cura les dades de les que es disposa 

sobre aquestes actuacions per tal d’estudiar el comportament dels dragatges i dels 
abocaments. S’ha dut a terme un tractament de les dades disponibles per tal de poder treballar 
còmodament amb elles i poder realitzar comparacions, observar evolucions, etcètera. A partir 
de la informació topobatimètrica facilitada pels topògrafs encarregats de les mesures d’aquesta 
obra, s’han creat malles de punts que simulen la superfície del terreny (del fons marí o de la 
platja emergida) tant de la zona de dragatge com de la zona d’abocament. 

 
Les dades disponibles corresponen a les batimetries d’inici i final d’obra de les actuacions 

de la FASE 1A i de la FASE 2A, i també a una batimetria que es va realitzar de l’àmbit Premià - 
El Masnou durant el mes de novembre de 2006. Com que es vol analitzar tant la zona 
d’abocament com la zona de dragatge, sempre es farà la distinció entre ambdues, des de les 
dades de partida fins als resultats finals. Per això, aquí es presenten per separat el seguit 
d’informació topobatimètrica de la que es disposa per a efectuar l’estudi. 

 
 

• Per a la zona de dragatge 
 
- Batimetria d’inici d’obra FASE 1A (08/04/2006) 

- Batimetria de final d’obra FASE 1A (11/05/2006) 

- Batimetria intermèdia entre FASE 1A i FASE 2A (15/11/2006) 

- Batimetria d’inici d’obra FASE 2A (14/06/2007) 

- Batimetria de final d’obra FASE 2A (28/06/2007) 

 
• Per a la zona d’abocament 

 
- Batimetria d’inici d’obra FASE 1A (08/04/2006) 

- Batimetria de final d’obra FASE 1A (09/05/2006) 

- Batimetria intermèdia entre FASE 1A i FASE 2A (15/11/2006) 

- Batimetria d’inici d’obra FASE 2A (14/06/2007) 

- Batimetria de final d’obra FASE 2A (27/06/2007) 
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Així doncs, es disposa d’un conjunt de punts per a cada un dels moments dels que es 

tenen dades i per a les dues zones de les quals es vol analitzar el comportament. Això permet 
conèixer, després del tractament adequat, com es van executar les operacions de dragat i 
d’abocament i també com es comporten aquestes al llarg del temps. 

 
La manera de procedir al llarg d’aquest apartat és la següent. 
 

•••• En primer terme es realitza una recerca d’informació als projectes d’obra executada 
corresponents a la FASE 1A i a la FASE 2A. En aquests documents s’ha de trobar 
informació relacionada amb les zones de dragatge i d’abocament, el volum dragat, el tipus 
i diàmetre del sediment, les cotes entre les que s’efectuen les operacions, la qualitat de la 
sorra, etcètera. 

 
•••• Es compara el que s’ha executat segons la informació dels “As builts” amb allò que s’havia 

determinat als projectes constructius d’ambdues actuacions. 
 
•••• Un cop es disposa de tota aquesta informació, es procedeix a tractar les dades a fi 

d’obtenir unes malles de càlcul. Es tracta d’unes superfícies que representen el terreny 
(fons marí i/o platja emergida) de la zona que es desitja estudiar, de manera que permeten 
observar a simple vista el tipus de dragatge que s’ha realitzat, en quins punts s’ha dut a 
terme, com s’ha produït l’abocament, ... 

 
•••• Aquestes malles de càlcul permeten fer comparacions entre elles i calcular la diferència de 

volum que existeix entre una i altra. Això suposa que permeten calcular de manera senzilla 
quina ha estat la quantitat de sediment que s’ha acumulat o s’ha erosionat a la zona. 

 
•••• A més, el fet de disposar d’una densa malla de punts a l’espai, permet realitzar perfils tant 

de la platja on s’aboca com dels indrets on es realitzen els dragatges. Això permet 
observar com evoluciona el sediment al llarg del perfil, identificant el tipus de reompliment 
de les rases, la forma d’adaptació dels perfils, ... 

 
•••• Per últim, es realitzarà un anàlisi de l’onatge incident a la zona en els períodes entre 

batimetries per tal de conèixer quin transport potencial s’espera i comparar-ho amb la 
quantitat de sediment que atrapa la rasa. D’aquesta manera es podrà determinar si el 
dragatge s’ha efectuat de la manera adequada per tal que la rasa es torni a omplir de 
manera natural. 

 
 
Com que la darrera batimetria de la que es disposa és la de final d’obra de la FASE 2A, no 

serà possible analitzar amb detall el comportament del dragatge executat en aquesta segona 
actuació. Tot i això, es presentaran els resultats obtinguts per tal de observar les diferències en 
l’execució respecte la de la FASE 1A. 
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4.1. Actuació FASE 1A  

 
 

4.1.1. Descripció de l’actuació 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya va encarregar a Gestió d'Infrastructures, S.A. 

l’execució de les obres corresponents al Projecte “Obres de Dragatge dels Ports de Catalunya. 
Fase 1A: Transvasament. Clau: PX-03573.1”. GISA convocà un concurs públic d’execució de 
les obres, publicant-se els corresponents anuncis de convocatòria en el Diari Oficial de la Unió 
Europea de 13/04/2005, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7/04/2005, 
adjudicant el concurs d’obres a l’empresa “DRAVO, SA”. Al mateix temps, el Consell 
d’Administració de GISA acordà adjudicar la Direcció d’Obra a SENER INGENIERIA Y 
SISTEMAS, SA. 

 
Amb data 03 de Febrer del 2006, es va aprovar l’acta de Replanteig i el Director d’Obra va 

donar inici dels treballs, amb un termini de quatre mesos. Les obres van estar acabades el dia 
12 de Maig de 2006. La inspecció prèvia a la recepció provisional es va realitzar amb data 7 de 
Juny de 2006. Posteriorment, es va signar l’acta de recepció provisional de les obres i el 
termini de garantia es va fixar en 12 mesos, a partir de la data de recepció provisional de 
l’obra. 

 
A continuació s’adjunta la taula on s’indiquen les diferents operacions executades dintre 

d’aquest projecte, les dates d’inici i finalització de cadascuna, així com les zones de dragat i 
d’abocament. 

 
 

Nom Port Data Volum Zona de dragat Zona d’abocament 

TORREDEMBARRA 10-14/02/06 26.502 m3 
Dic de recer i platja de 

llevant 
Platja de Baixa Mar 

VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

16-26/02/06 39.443 m3 Bocana i dic de recer 
Platges Llargues de Cubelles 

i platja d'Ibersol 

PORT GINESTA 11-22/03/06 53.160 m3 Dic de recer i bocana 
Platja de la Riera Xica 

(Sitges) 

06-12/04/06 55.980 m3 Dic de recer i bocana Platja de El Masnou 
MASNOU 

08-12/05/06 36.476 m3 Dic de recer i bocana Platges de El Masnou i Alella 

PREMIÀ DE MAR 
27/04/06 
08/05/06 

73.500 m3 Platja de llevant 
Platges de Pla de l'Ós i de la 

Descàrrega 

MATARÓ 24-27/04/06 1.666 m3 Platja de llevant Platja de Mataró 

PORT BALÍS 17-24/04/06 59.562 m3 
Dic de recer i platja de 

llevant 
Platges de les Barques i de 

Mataró 

ARENYS DE MAR 12-17/04/06 50.228 m3 Bocana i platja de ponent Platja de la Picòrdia 

 

Taula 29. Llistat d’actuacions realitzades dintre de la FASE 1A del Servei de Dragatges de Catalunya 
Font: Elaboració pròpia 
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En aquest cas, l’operació de dragatge que interessa analitzar és la que es va executar a 

l’entorn de la instal�lació marítima de Premià de Mar. Aquesta, concretament, es va portar a 
terme durant els dies compresos entre el 27 d’abril i el 8 de maig del 2006, ambdós inclosos. 

 
La zona de dragatge es trobava davant de la platja de Llevant, a una fondària de entre 3 i 

6 m. El volum total de sorres dragades va ser de 73.500 m3. Aquestes són dades extretes del 
projecte d’obra executada (PX-03573.1-OE), que caldrà corroborar amb l’observació de les 
batimetries. 

 
 

 
 

Figura 67. Zona d’extracció de material davant de la platja de Llevant (Premià de Mar) 
Font: Obra executada. Dragatge dels ports de Catalunya. Fase 1A: Transvasament 

 
 
La zona d’abocament ha estat la platja del Pla de l’Ós i la platja de la Descàrrega, situades 

a ponent del port, al terme municipal de Premià de Mar. 
 

 
 

Figura 68. Zones d’abocament del material dragat (platges del Pla de l’Ós -1- i de la Descàrrega -2-) 
Font: Obra executada. Dragatge dels ports de Catalunya. Fase 1A: Transvasament 
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A les figures que es mostren a continuació és possible observar el resultat de les 

operacions d’abocament a les platges situades a ponent del port de Premià de Mar. S’identifica 
clarament la homogeneïtzació del pendent de la platja així com l’increment del seu ample. 

 
 

 
 

Figura 69. Platja del Pla de l’Ós abans de l’actuació de la Fase 1A (26/04/2006) 
Font: Obra executada. Dragatge dels ports de Catalunya. Fase 1A: Transvasament 

 
 

 
 

Figura 70. Platja del Pla de l’Ós després de l’actuació de la Fase 1A (08/05/2006) 
Font: Obra executada. Dragatge dels ports de Catalunya. Fase 1A: Transvasament 
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Figura 71. Platja de la Descàrrega abans de l’actuació de la Fase 1A (26/04/2006) 
Font: Obra executada. Dragatge dels ports de Catalunya. Fase 1A: Transvasament 

 

 
 

Figura 72. Platja de la Descàrrega després de l’actuació de la Fase 1A (08/05/2006) 
Font: Obra executada. Dragatge dels ports de Catalunya. Fase 1A: Transvasament 

 
 
Per a la realització d’aquesta actuació es va utilitzar la draga de l’empresa DRAVOSA 

anomenada Dravo Costa Blanca. Presenta les característiques que es detallen a continuació. 
 

Dimensions 
Obra Nom Tipus Capacitat 

Eslora Mànega Calat 

Fase 1A   Dravo Costa Blanca Succió en marxa 1.450 m3 65,95 m 13,00 m 4,40 m 
 

Taula 30. Característiques principals de la draga encarregada de realitzar els treballs de la Fase 1A 
Font: Elaboració pròpia 
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PREMIÀ DE MAR Projecte constructiu FASE 1A Obra executada FASE 1A   [ 27/04/06 - 08/05/06 ] 

Volum 52.467,98 m3  73.500 m3 

Característiques sorra en 
zona de dragatge D50 = 0,679mm i 3,2% de fins  D50 = 0,54mm i 1,54% de fins 

Profunditat de dragatge Succió, entre la -3m i la -6m Succió, entre la -3m i la -6m 

Localització del dragatge Davant de la Platja de Llevant (Premià de Mar) Davant de la Platja de Llevant (Premià de Mar) 

Característiques sorra en 
zona d’abocament D50 = 1,776mm i 2,6% de fins  D50 = 0,51mm i 1,32% de fins 

Profunditat d’abocament Cota de reompliment de +2m Cota de reompliment de +2-2,5m 

Localització de l’abocament A 4km del dragatge en 585m de platja seca,  
en la Platja de Bellamar (Premià de Mar) 

A ponent del port, 44.417m3 a la platja del Pla de l’Ós i 
36.432m3 a la platja de la Descàrrega (Premià de Mar) 

Qualitat de la sorra Categoria I (CEDEX): Material NO contaminat Categoria I (CEDEX): Material NO contaminat 

 
 

Taula 31. Característiques principals de l’actuació de dragatge de la Fase 1A a Premià de Mar 
Font: Elaboració pròpia 
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4.1.2. Comparació de batimetries i evolució de perfils 

 
Per tal de poder observar amb major claredat els canvis que es produeixen entre 

batimetries consecutives, s’ha decidit presentar totes les figures en els fulls DIN A3 que 
s’adjunten al final d’aquest capítol 4.  

 
En aquest apartat, es presentaran de manera independent els resultats de la zona 

d’abocament dels de la zona de dragatge amb la finalitat de fer-ho més entenedor. A més, 
s’aniran analitzant els períodes entre batimetries també de forma separada. 

 
 
ZONA D’ABOCAMENT 
 
Com a zona d’abocament es considera la longitud total de les platges del Pla de l’Ós i de 

la Descàrrega, doncs és allà on es va realitzar en els treballs corresponents a la FASE 1A. Per 
tal d’observar l’evolució de les platges, s’han fet cinc perfils per a cadascun dels períodes 
considerats, però aquí només s’adjuntaran aquells que siguin realment significatius ja que 
afegir totes les figures suposaria molt espai i no donarien més informació addicional. 
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Figura 73. Ubicació dels perfils analitzats a la zona d’abocament a ponent de Premià de Mar 

Font: Elaboració pròpia 
 
 
Cal recordar que l’abocament es realitzà en platja seca, de manera que els canvis més 

notables s’identificaran a la zona més elevada dels perfils de platja. Però no s’ha de perdre de 
vista com varia la forma del perfil en tota la seva longitud, doncs un abocament com aquest 
genera un nou perfil que haurà de trobar l’equilibri que li dóna estabilitat front la incidència de 
les onades. 
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a) Inici FASE 1A - Final FASE 1A 
 
En aquest període de temps es va dur a terme l’abocament en platja seca de 80.850m3 de 

sorra que s’havien extret davant de la platja de Llevant (els 73.500m3 dragats per un factor 
d’esponjament de 1,10). Ara bé, la comparació de batimetries mostra que no va existir al final 
del període una acumulació amb aquest volum, sinó que va ser inferior. Això es pot explicar 
per les possibles pèrdues de material que es van donar per efecte de les onades, com 
s’intentarà explicar en estudiar el transport potencial a la zona amb les condicions d’onatge 
que es van produir. 

 
En observar les figures presentades al full DIN A3 “Premià de Mar - Zona d’abocament”, 

s’evidencia clarament l’abocament en platja seca, amb increments de cota significatius (entre 
0.5 i 2.5m). Així, queda palès que es va aconseguir incrementar l’ample de platja, especialment 
en la platja de la Descàrrega, doncs abans de l’actuació aquest era molt escàs. 

 
Sembla haver-hi un abocament davant de l’espigó que separa la platja de la Descàrrega 

de la platja de Ponent. Podria ser un dels abocament que realitza amb camions el port de 
Premià de Mar, però es troba a massa profunditat per ser així. És possible que sigui un defecte 
en les dades, doncs es troba en un dels límits de l’àrea considerada i molt pròxim a la ubicació 
d’un petit espigó. O simplement és possible que part de la sorra abocada a platja acabés 
acumulant-se en el peu de l’espigó que delimita la platja de la Descàrrega com a conseqüència 
de l’acció de les onades sobre el nou perfil de platja artificial i inestable. 

 
 

 
 

Figura 74. Comparació del perfil 1 entre l’inici i el final de l’actuació de la FASE 1A 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
Aquest perfil mostra l’acreció que suposa l’abocament realitzat. A més de guanyar ample 

de platja i cota en la part emergida, es genera un nou perfil amb menor pendent que creua a 
l’anterior per sobre de la cota -8m. Es poden veure dues zones diferenciades d’acreció com a 
conseqüència del canvi de pendent que existia en el perfil inicial. 
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b) Final FASE 1A - Batimetria intermèdia 
 
Durant aquest període de temps no es va dur a terme a la zona d’estudi cap de les 

actuacions considerades. Això suposaria que la platja creada estaria sotmesa a l’acció de 
l’onatge incident i, per tant i com a conseqüència de la tendència erosiva existent en aquell 
indret, sotmesa a fenòmens erosius de manera constant. 

 
En observar les figures presentades al full DIN A3 “Premià de Mar - Zona d’abocament”, 

s’observa sense cap mena de dubte l’erosió que ha patit el perfil de platja en la zona on s’havia 
abocat el material. És un comportament pràcticament extensible a tota la longitud de les 
platges del Pla de l’Ós i de la Descàrrega.  

 
I es diu pràcticament perquè a la platja de la Descàrrega (al sud-oest) s’observa una zona 

d’acumulació de material, amb diferències de cota de fins a un metre. Aquesta evidència 
només es pot explicar si va existir en el període de temps entre maig i novembre de 2006 un 
abocament a la platja esmentada. Justament, i com es veurà més endavant, coincideix en el 
temps amb una rasa dragada de la que no es coneix la procedència. És molt possible que el 
Ministeri de Medi Ambient realitzés una operació de dragat posterior a la de la FASE 1A en la 
que s’executés una rasa de dragatge en la zona d’actuació de la FASE 1A i s’aboqués el 
material a la platja de la Descàrrega. A la següent figura es pot observar aquest abocament. 

 
 

 
 

Figura 75. Comparació del perfil 1 entre el final de l’actuació de la FASE 1A i la batimetria intermèdia 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
A la resta de perfils de platja, tant a la comparació de les batimetries com als perfils 

analitzats, s’observa una erosió general en tot el perfil actiu. L’onatge incident ha estat capaç 
d’erosionar el perfil artificial de platja que s’havia generat, especialment la zona emergida. I 
com que s’erosiona la zona emergida tot el perfil acaba baixant la seva cota o desplaçant-se 
per tal de buscar el perfil d’equilibri. 
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c) Batimetria intermèdia - Inici FASE 2A 
 
En aquest període, és molt més evident la pèrdua de material. Ambdues platges sofreixen 

fenòmens erosius significatius, existint en elles descensos de cota de més de 2 metres.  
 
 

 
 

Figura 76. Comparació del perfil 1 entre la batimetria intermèdia i l’inici de l’actuació de la FASE 2A 
Font: Elaboració pròpia 

 
 

 
 

Figura 77. Comparació del perfil 2 entre la batimetria intermèdia i l’inici de l’actuació de la FASE 2A 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
En ambdós perfils es pot observar clarament com l’ample de platja es veu reduït a la meitat 

en poc més de mig any. Tenint en compte que es tractava del mes de juny i que la temporada 
de bany estava molt pròxima, és evident la preocupació per part de l’ajuntament de Premià de 
Mar i el seu desig de realimentar la platja.  
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Però molt més greu resulta que desaparegui la platja completament. Que és el que va 

succeir a la platja del Pla de l’Ós, justament la que es troba millor situada respecte el nucli urbà 
de Premià de Mar. És el cas que reflexa el perfil 4 que es presenta a continuació. 

 

 
 

Figura 78. Comparació del perfil 4 entre la batimetria intermèdia i l’inici de l’actuació de la FASE 2A 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
Per acabar aquest anàlisi de la zona d’abocament, es presenta una figura en la que 

s’observa com es perd completament la platja en el període d’un any, entre que s’acabà una 
actuació i es començà l’altra. Realment es produeix una gran pèrdua de material en un període 
de temps no gaire ampli i en una platja que disposa d’uns espigons en els que recolzar-se. Ara 
bé, resulta evident que aquests espigons són insuficients, doncs el perfil 3 es troba just aigües 
amunt d’un d’ells (zona de suposada acumulació o almenys menor erosió) i pateix una erosió 
com la que es mostra. 

 

 
 

Figura 79. Comparació del perfil 3 entre el final de la FASE 1A i l’inici de l’actuació de la FASE 2A 
Font: Elaboració pròpia 
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ZONA DE DRAGATGE 
 
Per a aquesta primera actuació a l’entorn del port de Premià de Mar, la zona de dragatge 

es trobava en la seva totalitat davant de la platja de Llevant, a pocs metres del dic de recer. A 
la figura que es presenta a continuació es pot observar la zona de la que s’han obtingut les 
malles de punts a partir de la informació batimètrica. 

 

 
 

Figura 80. Ubicació de la zona de dragatge de l’actuació corresponent a la FASE 1A 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
Per tal d’observar l’evolució de les rases, s’han fet sis perfils per a cadascun dels períodes 

considerats, però aquí només s’adjuntaran aquells que siguin realment significatius ja que 
afegir totes les figures suposaria molt d’espai i no aportarien informació addicional. La ubicació 
dels perfils és la que es pot observar a la següent figura. 

 

 
 

Figura 81. Ubicació dels perfils a la zona de dragatge de l’actuació corresponent a la FASE 1A 
Font: Elaboració pròpia 
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a) Inici FASE 1A - Final FASE 1A 

 
En la batimetria corresponent a l’abril de 2006 (abans de l’obra de la FASE 1A) s’observa 

un fons bastant suau i regular, sense cap evidència significativa de dragatges anteriors. Però 
en la batimetria posterior a l’actuació de dragatge s’evidencia una gran rasa formada per 
diverses parts, unes més someres i d’altres més profundes. Això és el que es pot visualitzar en 
realitzar el perfil longitudinal (de nord-est a sud-oest) de la rasa esmentada. 

 

 
 

Figura 82. Comparació del perfil longitudinal L1 entre l’inici i el final de la FASE 1A 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
També es pot apreciar una mossegada de la draga fora de la gran rasa, però que no arriba 

a 1m de potència. En el següent perfil, a l’esquerra es veu la secció de la rasa gran i a la dreta 
la de la petita mossegada. 

 

 
 

Figura 83. Comparació del perfil 9 entre l’inici i el final de la FASE 1A 
Font: Elaboració pròpia 
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En observar les figures presentades al full DIN A3 “Premià de Mar - Zona de dragatge 

FASE 1A”, es pot veure en la comparació d’ambdues batimetries com es va arribar a dragar 
una potència de sediment de fins a 3 metres. Això mateix es pot comprovar en representar el 
perfil que passa sobre la zona de la rasa situada més cap al sud-oest, per exemple. 

 
 

 
 

Figura 84. Comparació del perfil 6 entre l’inici i el final de la FASE 1A 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
I no es tracta d’un fet puntual o aïllat. Una secció de la rasa molt semblant es pot observar 

en representar el perfil 7 per aquest mateix període. 
 
 

 
 

Figura 85. Comparació del perfil 7 entre l’inici i el final de la FASE 1A 
Font: Elaboració pròpia 
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b) Final FASE 1A - Batimetria intermèdia 

 
Al Servei de Ports de la Generalitat de Catalunya no es tenia constància d’una actuació de 
dragatge durant aquest període a la zona on es va intervenir en la FASE 1A, i que s’identifica 
clarament a les figures presentades. És molt probable que correspongui a una operació de 
dragat per part del Ministeri de Medi Ambient per regenerar les platges de Barcelona o les 
pròpies de Premià. En concret, es tracta de dues rases que es troben davant les executades a 
la FASE 1A però a una major profunditat, com es comprovarà a continuació.  

 
A les figures que es presenten al full DIN A3 “Premià de Mar - Zona de dragatge FASE 1A” 

és fàcilment observable el complet reompliment que s’ha produït a la zona nord-est de la rasa 
que s’havia dragat l’abril de 2006. També s’ha reomplert la zona més cap al sud-oest però en 
menor quantitat. 

 
En observar el perfil 9, s’identifiquen els dos fets introduïts abans. En primer lloc, la 

generació d’unes noves rases just davant de les que s’havien executat en el marc de la FASE 
1A. A la figura presentada a continuació, és la que es troba més a la dreta, i es tracta d’una 
rasa dragada entre la -7m i la -10m, a major profunditat que la que es troba a l’esquerra en el 
perfil. Aquesta darrera, que és la corresponent a la FASE 1A analitzada anteriorment, s’ha 
reomplert de manera completa recuperant la cota que tenia abans de les actuacions. 

 
 

 
 

Figura 86. Comparació del perfil 9 entre el final de l’actuació de la FASE 1A i la batimetria intermèdia 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
La posició de les rases també queda reflectida en els perfils longitudinals de la zona. 

L’anomenat L1, que es troba més proper a la línia de costa, només mostra el reompliment de 
la rasa corresponent al dragatge de la FASE 1A, però no permet observar les noves rases 
dragades. En canvi, el segon perfil longitudinal, més mar endins, identifica la presència d’una 
de les noves rases, la corresponent a la zona situada més al nord-est. Per una altra banda, el 
perfil 6 demostra com els primers 20 metres de perfil s’erosionen i omplen la petita rasa que 
s’havia generat durant la primera actuació realitzada (entre els 20m i els 40m). 
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Figura 87. Comparació del perfil longitudinal L1 entre el final de l’actuació de la FASE 1A i la batimetria intermèdia 
Font: Elaboració pròpia 

 

 
 

Figura 88. Comparació del perfil longitudinal L2 entre el final de l’actuació de la FASE 1A i la batimetria intermèdia 
Font: Elaboració pròpia 

 

 
 

Figura 89. Comparació del perfil 6 entre el final de l’actuació de la FASE 1A i la batimetria intermèdia 
Font: Elaboració pròpia 
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4.1.3. Onatge incident i transport estimat associat  

 
En aquesta part de la tesina el que es pretén es fer ús de l’eina que es deriva de l’estudi 

de transport longitudinal realitzat al capítol 3. Per això, es vol estimar el transport potencial que 
es va donar en els períodes considerats a partir de l’onatge incident durant aquell temps i la 
formulació del CERC calibrada per al tram de ponent (coincident amb les platges on es realitzà 
l’abocament) i pel tram de llevant (on s’executaren les rases de dragatge). Aquesta serà la 
manera de confirmar si el calibratge ha estat l’adequat i si el comportament de la zona d’estudi 
respon principalment a la dinàmica longitudinal. 

 
L’onatge que s’ha fet servir per aquestes estimacions és el corresponent a la boia de la 

XIOM a la zona del Llobregat, doncs no es disposava de les dades del punt WANA 2068052 
(que van ser les utilitzades al capítol 3) pels períodes entre batimetries. Tampoc s’ha pogut fer 
servir les dades de la boia de Blanes perquè encara no era direccional en cap dels intervals de 
temps analitzats i, per tant, les seves dades no servien per a fer les estimacions. 

 
 
ZONA D’ABOCAMENT 
 
La zona d’abocament correspon al tram de ponent, concretament a les platges del Pla de 

l’Ós i de la Descàrrega. En realitat, es va calibrar la formulació del CERC amb les constants 
que apareixen a la següent taula pel tram que comprèn les platges del Pla de l’Ós, de la 
Descàrrega i de Ponent. Tenint en compte que el transport és inferior a les dues primeres pel 
fet de trobar-se més aigües amunt, s’espera que els transports mesurats amb la comparació 
de batimetries s’expliquin amb valors de les constant del rang inferior (mínim - mitjà). 

 
 

PONENT 

Valor KCERC 

Mínim 0.128 

Mitjà 0.203 

Màxim 0.279 
 

Taula 32. Resum del rang de valors de la constant del CERC calibrada 
Font: Elaboració pròpia 

 
 

Període analitzat Volum mesurat KCERC Transport estimat 

0,128 - 25 450 m3 Inici FASE 1A 
Final FASE 1A 

- 27 550 m3 
0,203 - 40 400 m3 

0,128 - 38 850 m3 Final FASE 1A 
Batimetria intermèdia 

- 61 150 m3 
0,203 - 61 600 m3 

0,128 - 74 600 m3 Batimetria intermèdia 
Inici FASE 2A 

- 80 200 m3 
0,203 - 118 350 m3 

 

Taula 33. Volums mesurats i transports estimats per als diferents períodes considerats 
Font: Elaboració pròpia 
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A la taula presentada a la pàgina anterior es mostren per a cadascun dels períodes 

analitzats la variació neta de volum (tenint en compte l’abocament realitzat a la FASE 1A de 
80.850 m3) obtinguda de la comparació de batimetries consecutives, així com el transport 
estimat pel valor de la constant que s’havia calibrat. Així és possible comprovar si les 
estimacions fetes realment generen una forquilla de valors en la que es troba la variació de 
volum mesurada. A partir dels resultats que es presenten en la taula anterior, es pot concloure 
que realment les constants calibrades pel tram de ponent poden explicar les pèrdues de 
material per efecte del transport longitudinal.  

 
Si bé és veritat que existeix un cert rang de variació, també és cert que no és el mateix 

transport el que existeix a la part més cap al nord-est de la platja del Pla de l’Ós que al sud-
oest de la platja de la Descàrrega. Aquestes variacions i aquest comportament irregular del 
tram analitzat justifica el rang de validesa de les constants calibrades. 

 
Per una altra banda, es pot comprovar com els volums mesurats al primer i al tercer 

períodes es podrien explicar amb un valor de la constant més pròxim al mínim que no pas al 
mitjà; mentre que en el cas de segon període considerat és al contrari. Aquesta petita variació 
podria explicar-se per la inestabilitat del perfil de platja generat en l’actuació de la FASE 1A; i 
és que al segon període es donaria un major transport ja que és l’interval de temps en el qual 
es va erosionant la part de la platja que s’havia aportat al període anterior. Es pot comprovar 
com la suma dels volums erosionats entre el primer i el segon període completa el total de 
material aportat, de manera que al tercer període realment s’estaria erosionant la part de la 
platja que existia abans de l’actuació de la FASE 1A. 

 
A aquest fet se li ha d’afegir la gran capacitat erosiva de les onades que es donaren entre 

el novembre de 2006 i el juny de 2007, amb una capacitat de transport en tan sols mig any 
d’entre 80.000 i 120.000 m3. És a dir, si a l’escassetat de sediment de la zona se li afegeixen 
unes condicions climàtiques severes, resulta una erosió de platja molt significativa. Així, 
mentre que a l’inici de les actuacions de la FASE 1A les platges del Pla de l’Ós i de la 
Descàrrega disposaven d’un cert ample de platja, abans de les actuacions de la FASE 2A la 
situació era realment crítica i gairebé no havia sorra a les platges de ponent del port de Premià 
de Mar. Es pot observar la diferència al següent perfil de platja mostrat. 

 

 
Figura 90. Comparació del perfil 3 entre l’inici de la FASE 1A i l’inici de l’actuació de la FASE 2A 

Font: Elaboració pròpia 
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ZONA DE DRAGATGE 
 
La zona de dragatge estava situada davant de la platja de Llevant, uns metres abans 

d’arribar al dic de recer del port de Premià de Mar. Aquesta zona coincideix amb la 
considerada en el capítol 3 a l’hora de calibrar la formulació del CERC, de manera que serà 
possible estimar les taxes de transport longitudinal que es van produir durant els períodes 
analitzats i determinar quin percentatge d’aquest ha estat retingut per la rasa dragada. En 
realitat, el que es pretén, com en el cas de la zona d’abocament, es confirmar la validesa de 
les constants calibrades.  

 
Per a dur a terme aquesta comprovació, serà necessari determinar quina part del transport 

longitudinal passa per la zona dragada i queda atrapat per la rasa. I és que en estimar la taxa 
de transport longitudinal amb la formulació del CERC s’obté un valor del transport integrat fins 
a la profunditat de tancament, de manera que no aporta informació sobre com es distribueix 
aquest transport al llarg del perfil. Com a conseqüència d’aquesta limitació, resulta obligat 
suposar una distribució del transport longitudinal al llarg del perfil de platja submergit. Una de 
les distribucions més senzilles, i també de les més utilitzades en el càlcul de la intercepció de 
sediments per part d’espigons, és la lineal. Segons aquest repartiment, el transport longitudinal 
decreix linealment des de la línia de costa fins a la profunditat de tancament com mostra la 
figura. 

 
 
A la zona de la rasa, el 
percentatge de transport 
longitudinal que passa és: 
 
 
 
que operant és: 
 
 
 
 

 
 
Un cop es disposa de les dades d’onatge durant els períodes estudiats, de les constants 

del CERC calibrades per a la zona en concret (a la taula següent) i del procediment per 
determinar el percentatge de transport que atrapa la rasa a partir dels calats dels seus límits, ja 
es pot comprovar si el valor estimat coincideix amb el volum de sediment acumulat que s’ha 
mesurat a partir de la comparació de batimetries. 

 

LLEVANT 

Valor KCERC 

Mínim 0.120 

Mitjà 0.162 

Màxim 0.182 
 

Taula 34. Resum del rang de valors de la constant del CERC calibrada 
Font: Elaboració pròpia 
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Cal assenyalar que en aquest cas només és possible analitzar el període comprés entre 

l’inici i el final de la FASE 1A, doncs al següent interval considerat es va executar un dragat del 
que no es coneix el volum extret i, per tant, no es pot determinar amb exactitud la quantitat de 
sediment acumulat. 

 
Per analitzar la rasa executada en les actuacions de la FASE 1A, cal observar els perfils 

realitzats i les superfícies batimètriques representades. Es pot veure clarament com la rasa 
ocupa un ample considerable (més de 100m en algun punt) i té els seus límits laterals en 
calats per sobre i per sota de la profunditat de tancament. És a dir, la part del transport que 
circularia per sobre seu ho faria entre les cotes - 4m i -7m, el que suposa que, segons la 
suposició de repartiment lineal del transport, un 39,4% del total de la taxa de transport 
estimada quedi retinguda per la rasa. A més, cal tenir present que la rasa està ubicada a la 
zona de la platja de Llevant on major transport longitudinal s’ha previst, de manera que els 
valors de la constant més encertats seran els del rang superior (mitjà-màxim). 

 
Els resultats que es deriven de les mesures realitzades i de les estimacions a partir de la 

formulació del CERC es presenten a la següent taula. 
 

Període analitzat Volum mesurat KCERC Transport estimat Part retinguda (39,4%) 

0,120 - 20 450 m3 8 100 m3 

0,162 - 27 600 m3 10 900 m3 
Inici FASE 1A 
Final FASE 1A 

+ 12 650 m3 

0,182 - 31 000 m3 12 200 m3 
 

Taula 35. Volums mesurats i transports estimats per període de temps analitzat 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
El volum de material que ha atrapat la rasa és lleugerament superior al major dels volums 

de transport estimats que passen per sobre la rasa (12 650 m3 front els 12 200m3 estimats). La 
petita diferència existent entre el valor mesurat i l’estimació de retenció per part de la rasa es 
podria explicar per altres fenòmens diferents al transport longitudinal com el col�lapse dels 
talussos inestables de la zona dragada o la baixada de la platja per efecte del transport 
transversal. 

 
Per al segon període, com ja s’ha comentat, no és possible fer aquest estudi detallat per 

falta d’informació relativa a un dragatge a la zona d’actuació. Sí que es pot comentar que, tot i 
que la variació neta de volum entre el final de la FASE 1A (11/05/2006) i la batimetria 
intermèdia (15/11/2006) fos només de +2 300m3 (degut al volum extret pel dragatge 
desconegut), s’observa un reompliment molt significatiu de la zona de la rasa situada més al 
nord de la major part dels gairebé 31 000m3 que se suposa es val acumular en aquell període. 
Si realment es van acumular aquests 31 000 m3 per efecte del transport longitudinal, 
suposarien una taxa de retenció de gairebé el 50% (en aquest període s’estima un transport 
d’uns 61 900m3). Sí que és possible aquest valor de retenció ja que, en haver-se omplert de 
forma gairebé completa la rasa, podria ser que el sediment s’acumulés a partir de la cota -3,5m 
buscant un nou perfil d’equilibri com s’observa a les figures presentades al full DIN A3 i als 
perfils. 
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4.2. Actuació FASE 2A  

 
4.2.1. Descripció de l’actuació 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya va encarregar a Gestió d’Infraestructures, S.A. 

l’execució de les obres corresponents al Projecte “Obres de Dragatge dels Ports de Catalunya. 
Fase 2A: Transvasament.” Clau: PX-03573.3.A. GISA va convocar un concurs públic 
d’execució de les obres, amb el corresponent anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya a data 14/03/2007, adjudicant posteriorment el concurs d’obres a la 
unió d’empreses Ayora Puertos y Obras - Sixconstructor. Al mateix temps, el Consell 
d’Administració de GISA acorda adjudicar la Direcció d’Obra a SENER Ingeniería y Sistemas 
S.A. 

 
Les obres d’execució del “Dragatge dels Ports de Catalunya. Fase 2A: Transvasament”, es 

van adjudicar com a contractista, a la UTE formada per les empreses Ayora Puertos y Obras i 
Six constructor, i com a Direcció d’Obra a SENER Ingeniería y Sistemas S.A. Segons la 
planificació de la contracta estava previst iniciar els treballs en tres ports alhora, en els Ports 
de Torredembarra, Masnou i Arenys de Mar. El 14 de maig de 2007 es signa l’Acta de 
Replanteig i s’inicien els treballs al Port de Torredembarra. Però a causa d’un seguit 
d’incompliments per part del contractista, GISA va decidir rescindir el contracte a principis de 
Juny. 

 
Davant d’aquest nou escenari, el Departament de Ports, Aeroports i Costes es reuneix 

d’urgència i redacta la Sol�licitud de declaració d’obra d’emergència del projecte “Dragatge dels 
Ports de Catalunya. Fase 2A: Transvasament. Ports de Premià de Mar, Arenys de Mar, el 
Masnou i Torredembarra”, clau: PX-03573.3.A, amb data 6 de juny de 2007. La resolució de la 
declaració d’emergència es signa el mateix 6 de juny de 2007 pel Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, resolent que s’executin les obres sol�licitades amb caràcter 
d’urgència. 

 
A partir d’aquí, es presenten dos contractistes per a executar les obres d’emergència, 

DRAVO S.A. i COPCISA S.A., les quals es reparteixen en Fase 1: Ports de Masnou (1ª etapa), 
Premià de Mar i Arenys de Mar i en Fase 2: Ports de Masnou (2ª etapa) i Torredembarra. 
L’Acta de Replanteig de les obres de la Fase 1 es signa l’11 de juny de 2007, i la de la Fase 2 
es signa el 25 de juny de 2007. Amb aquest nou escenari, el desenvolupament de les obres es 
porta a terme tal i com segueix: 

 
Fase 1: DRAVOSA (PX-03573.3.A.F1). Inclou dragatges de Masnou, Premià i Arenys. 
 

- Inici obra: 11/06/2007 (Port de Masnou) 
- Final obra: 2/07/2007 (Port d’Arenys de Mar) 

 
Fase 2: COPCISA (PX-03573.3.A.F2). Inclou dragatges de Masnou i Torredembarra. 

 
- Inici obra 1ª part: 25/06/2007 (Port de Masnou) 
- Final obra 1ª part: 29/07/2007 (Port de Masnou) 
- Inici obra 2ª part: 1/10/2007 (Port de Torredembarra) 
- Final obra 2ª part: 11/10/2007 (Port de Torredembarra) 
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Les obres van finalitzar el dia 11 d’Octubre de 2007. La inspecció prèvia a la recepció 

provisional es va realitzar al finalitzar les obres. 
 
A continuació s’adjunten les dades relatives a les actuacions en el marc de la Fase 2A de 

dragatges en els ports de Catalunya. S’inclouen tant els treballs declarats com a obra 
d’emergència com els anteriors realitzats per Ayora i Six Constructor. 

 
 

Nom Port Data Volum Zona de dragat Zona d’abocament 

14/05/07 
01/06/07 

4.634 m3 Platges de Torredembarra 
i de la Paella 

Platja de Baixa Mar 
TORREDEMBARRA 

01/10/07 
11/10/07 

25.366 m3 Platges de Torredembarra 
i de la Paella 

Platja de Baixa Mar 

11/06/07 
15/06/07 

35.654 m3 Dic de recer i bocana Platges de El Masnou i Alella 
MASNOU 

02/07/07 
29/07/07 

75.494 m3 Dic de recer i bocana Platges de El Masnou i Alella 

PREMIÀ DE MAR 23/06/07 
27/06/07 

51.255 m3 Platja de Llevant Platges del Pla de l’Ós 

ARENYS DE MAR 27/06/07 
02/07/07 

53.556 m3 Dic de recer i bocana Platja de la Picòrdia 
 

Taula 36. Llistat d’actuacions realitzades dintre de la FASE 2A del Servei de Dragatges de Catalunya 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
En aquest cas, l’operació de dragatge que interessa analitzar és la que es va executar a 

l’entorn de la instal�lació marítima de Premià de Mar. Aquesta, concretament, es va portar a 
terme durant els dies compresos entre el 23 i el 27 de juny de 2007, ambdós inclosos, amb un 
rendiment mig diari de 13.668m3. Aquestes obres es van executar de nou amb la draga “Costa 
Blanca”. L’horari de treballs ha estat de 24 hores (en continu). La durada de cada cicle (dragat 
- abocament) va ser aproximadament de 2 hores 15 minuts, amb un temps de dragat 
aproximat d’1 hora i un temps d’abocament de 40 minuts. 

 
La zona de dragat estava situada davant de la platja de llevant del port de Premià de Mar. 

L’execució del dragat s’ha realitzat entre les cotes -3m i -6 m. El volum total de material de 
dragat ha estat de 51.255m3. Aquestes són dades extretes del projecte d’obra executada (PX-
03573.3.A-OE), que caldrà corroborar amb l’observació de les batimetries. 

 
La zona d’abocament es va centrar a la platja del Pla de l’Ós, situada a ponent del port de 

Premià de Mar. En aquesta ocasió no es va dragar un volum de sorra suficient com per poder 
realitzar abocament també a la platja de la Descàrrega. 
 

Per a la realització d’aquesta actuació es va utilitzar la draga de l’empresa DRAVOSA 
anomenada Dravo Costa Blanca. Presenta les característiques que es detallen a continuació. 
 

Dimensions 
Obra Nom Tipus Capacitat 

Eslora Mànega Calat 

Fase 2A   Dravo Costa Blanca Succió en marxa 1.450 m3 65,95 m 13,00 m 4,40 m 
 

Taula 37. Característiques principals de la draga encarregada de realitzar els treballs de la Fase 2A 
Font: Elaboració pròpia 
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Figura 91. Zones d’extracció i d’abocament en l’entorn del port de Premià de Mar per a la Fase 2A 
Font: Obra executada. Dragatge dels ports de Catalunya. Fase 2A: Transvasament 

 
 
A diferència del que s’observava en l’actuació de dragatge corresponent a la Fase 1A, en 

aquest cas la rasa de dragatge no s’ubicava completament davant de la platja de Llevant. En 
aquesta ocasió es va decidir desplaçar la zona de dragat cap al sud-oest, de manera que es 
retirés part del material que s’havia acumulat front el dic de recer del port, a la vegada que es 
continuava dragant un rasa davant de la platja de Llevant. 

 
Pel que fa a la zona d’abocament, hi ha una petita variació respecte l’actuació de la Fase 

1A, i és que el material dragat es continuà abocant a les platja del Pla de l’Ós però ja no a la 
platja de la Descàrrega. 
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Les imatges que es presenten a continuació mostren el canvi provocat a la platja del Pla 
de l’Ós per efecte de l’abocament de sorra. 

 
 

 
 

Figura 92. Platja del Pla de l’Ós abans de l’actuació de la Fase 2A (22/06/2007) 
Font: Obra executada. Dragatge dels ports de Catalunya. Fase 2A: Transvasament 

 
 

 
 

Figura 93. Platja del Pla de l’Ós després de l’actuació de la Fase 2A (27/06/2007) 
Font: Obra executada. Dragatge dels ports de Catalunya. Fase 2A: Transvasament 
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PREMIÀ DE MAR Projecte FASE 2A Obra FASE 2A 

Volum 50.000 m3   51.255 m3 

Característiques sorra en 
zona de dragatge 

Sorra fina-gruixuda, D50 = 0,23-0,69mm i 0,40-2,18% de 
fins 

D50 = 0,45mm i 2,35% de fins 

Profunditat de dragatge Succió, entre la -3m i la -7m Succió, entre la -5m i la -12m 

Localització del dragatge A llevant del dic de recer Davant de la platja de Llevant i davant del dic de recer 

Característiques sorra en 
zona d’abocament Graves, D50 = 1,78mm i 2,60% de fins D50 = 0,80mm i 2,35% de fins 

Profunditat d’abocament Cota de reompliment de +1,5m Cota de reompliment de +1,5 - +2,5m 

Localització de l’abocament A 2km de la zona de dragatge en Platja seca, 
a ponent en la Platja de Pla de l’Ós 

En platja seca, platja del Pla de l’Ós 

Qualitat de la sorra Categoria I (CEDEX): Material NO contaminat Categoria I (CEDEX): Material NO contaminat 

 

Taula 38. Característiques principals de l’actuació de dragatge de la Fase 2A a Premià de Mar 
Font: Elaboració pròpia 
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4.2.2. Comparació de batimetries i evolució de perfils 

 
En aquest cas només es realitzarà l’anàlisi entre l’inici i el final de l’actuació corresponent a 

la FASE 2A del Servei de Dragatges de Catalunya. Com ja s’ha comentat anteriorment, no és 
possible estudiar el comportament posterior que han tingut les zones d’abocament i de 
dragatge ja que no es disposa de la informació batimètrica necessària. 

 
 
ZONA D’ABOCAMENT 
 
Es pot observar que l’abocament només s’ha realitzat en la platja del Pla de l’Ós, doncs  

en aquest cas es va decidir que per la quantitat de sorra que es volia dragar no hi havia prou 
per la platja de la Descàrrega. En la següent figura s’evidencia que no hi ha hagut canvis 
durant els tretze dies que han transcorregut entre la realització de les corresponents 
batimetries. 

 
 

 
 

Figura 94. Comparació del perfil 2 entre l’inici i el final de l’actuació de la FASE 2A 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
Per una altra banda, la major part del sediment va ser abocat a la zona central de la platja 

del Pla de l’Ós ja que és allà on es produeix una major erosió i, per tant, el lloc que més 
sediment requereix per deixar la totalitat de la platja en les mateixes condicions (mateixa cota, 
mateixa alineació, mateix pendent, ...).  

 
En observar les figures presentades al full DIN A3 “Premià de Mar - Zona d’abocament”, es 

nota com s’ha abocat un major volum en aquell punt (entorn el perfil 4) ja que la taca blava que 
indica acumulació és més fosca en aquella posició i, a més, s’endinsa més cap al costat mar 
que no pas a la resta de la platja. 
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Els perfils que es presenten a continuació també demostren aquest fet, doncs als perfil 3 i 

4 (zona sud i central) s’observa una major acreció que no pas al perfil 5. A més, a l’inici de la 
FASE 2A, la platja al perfil 4 té un menor ample que al perfil 5, el que confirma de nou que 
l’entorn del primer pateix de manera més acusada els efectes de l’erosió i, per tant, requereix 
d’una major aportació de sediment per tal de tenir aproximadament els mateixos metres en 
amplitud de platja emergida. 

 
 

 
 

Figura 95. Comparació del perfil 4 entre l’inici i el final de l’actuació de la FASE 2A 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
 

 
 

Figura 96. Comparació del perfil 5 entre l’inici i el final de l’actuació de la FASE 2A 
Font: Elaboració pròpia 
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ZONA DE DRAGATGE 
 
En el cas de l’actuació de la FASE 2A en l’entorn del port de Premià de Mar, la zona de 

dragatge es trobava part davant de la platja de Llevant i part davant del dic de recer. Això 
suposa que les actuacions de les fases de 2006 i 2007 no es sobreposessin i que, per tant, la 
informació batimètrica no pogués ésser comparada. És a dir, com que l’àmbit no és el mateix i 
no es disposa d’informació de tota la zona per a tots els períodes considerats no es pot 
realitzar la comparació completa de batimetries. 

 
 

 
 

Figura 97. Ubicació de la zona de dragatge de l’actuació corresponent a la FASE 2A 
Font: Elaboració pròpia 

 
 

 
 

Figura 98. Ubicació dels perfils a la zona de dragatge de l’actuació corresponent a la FASE 2A 
Font: Elaboració pròpia 
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En la figura anterior es pot observar la ubicació dels perfils que s’han realitzat per tal de 

poder analitzar l’execució de les rases, doncs el seu comportament no es podrà estudiar per 
falta de batimetries posteriors. 

 
a) Batimetria intermèdia - Inici FASE 2A 

 
En aquest període no es coneix ni es detecta l’execució de cap operació de dragatge a la 

zona estudiada. Sí s’observen fenòmens de reompliment de les rases executades entre el mes 
de maig i el de novembre de 2006 a la zona de superposició de les zones de dragatge de les 
fases 1A i 2A. 

 
Concretament, a les figures presentades en el full DIN A3 “Premià de Mar - Zona de 

dragatge FASE 2A” s’observa una taca blava corresponent a acreció del fons en la zona més 
somera situada entre les batimètriques 3 i 4m. També s’observen taques d’acumulació en la 
zona nord, on s’havien realitzat algunes de les rases de la FASE 1A i del dragatge posterior 
desconegut.  

 
I a més, es detecten zones d’erosió entre rases que indiquen l’erosió dels pics existents 

entre rases i la caiguda de talussos inestables cap a l’interior d’aquestes. Aquests fenòmens 
comentats es poden observar clarament a les dues figures que es mostren a continuació. La 
primera correspon al perfil 11 situat al nord de la zona analitzada i que es superposa amb la 
zona de dragatge de la FASE 1A (per això existeix alguna rasa). S’identifica clarament com es 
reperfilen els talussos de la rasa fent que el sediment ompli part d’aquesta. A més, es veu 
l’acumulació que es dóna entre les batimètriques -3m i -4m. 

 

 
 

Figura 99. Comparació del perfil 11 entre la batimetria intermèdia  i l’inici de la FASE 2A 
Font: Elaboració pròpia 

 
 
La següent figura correspon al perfil L3 que comprèn una zona en la que existien rases i 

una altra en la que no. A la dreta s’observa l’erosió dels pics entre rases i la caiguda de part 
dels talussos que acaben omplint part d’aquestes. 
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Figura 100. Comparació del perfil L3 entre la batimetria intermèdia  i l’inici de la FASE 2A 
Font: Elaboració pròpia 

 
 

b) Inici FASE 2A - Final FASE 2A 
 
En aquest període es va dur a terme un dragatge a la zona de 51 255 m3 (el corresponent 

a la FASE 2A, lògicament) d’una forma dispersa, sense conformar una rasa mitjanament 
continua. A la comparació de batimetries s’identifiquen nombroses mossegades, alguna d’elles 
assolint potències dragades gairebé de 6 metres i arribant a profunditats de 13m. 

 

 
 

Figura 101. Comparació del perfil 10 entre l’inici i el final de l’actuació de la FASE 2A 
Font: Elaboració pròpia 
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Aquest anàlisi de la zona de dragatge de la FASE 2A ha servit fonamentalment per 

demostrar la gran profunditat a la que es van executar les operacions de dragat i la gran 
potència de sorra que va ser dragada. Per tant, ni es va respectar les recomanacions de 
dragar per sobre de la -7m, ni tampoc es va mantenir el control sobre la potència dragada, 
doncs en comptes de 3m es va arribar a dragar en algun punt gairebé 6m. 

 
No és possible observar el comportament d’aquestes noves rases ja que no es disposa 

d’informació batimètrica de la zona posterior al mes de juny de 2007. Segurament, s’observaria 
que el sediment que es transportat longitudinalment no és atrapat per la rasa ja que passa per 
cotes més someres. Sí que podria ser que, pel fet d’estar tant pròximes al dic de recer i com a 
conseqüència de la distorsió que provoca aquest sobre la direcció del transport, part del 
sediment mobilitzat acabés dins les rases. Aquest fet s’explicaria, a més de per la inestabilitat 
dels talussos, pel transport cap a mar endins que generen les ones degut a la presència i a la 
forma del dic de recer del port de Premià. 

 
De totes maneres, no resulta possible analitzar la taxa de transport per un període de 

temps tan curt com l’existent entre l’actuació i la batimetria final d’obra. A més, l’existència de 
rases al nord-est de la zona de dragatge de la FASE 2A faria disminuir el volum de sorra que 
arriba a aquesta i no es podria comptabilitzar per falta d’informació batimètrica de tot l’àmbit. 
Per altra banda, tampoc es podria determinar amb exactitud la quantitat de sorra que marxa 
cap a mar endins ni la que es diposita a peu del dic de recer, de manera que no resulta factible 
comparar en aquest cas el volum acumulat amb les taxes de transport estimades. 
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CAPÍTOL 5. Conclusions 
 

 
Aquest capítol té la pretensió de ser un recull de les idees principals que es poden extreure 

de l’anàlisi realitzat sobre el funcionament de les obres relacionades amb la gestió del 
sediment en els ports i platges del Maresme. En primer lloc, es presentaran els resultats més 
rellevants que s’obtenen de l’anàlisi, i que permeten explicar el comportament observat tant de 
les zones d’abocament com de les rases dragades. Més endavant, es comentaran els criteris 
que cal tenir presents per als estudis que realitzin sobre l’àmbit analitzat en futures ocasions; 
així com les consideracions més significatives per al plantejament de les futures actuacions. 

 
 

5.1. Principals resultats 
 
El problema de l’erosió en el litoral català és molt complex i té orígens diversos. La 

construcció d’infraestructures en el territori, la disminució d’aportacions de sediment al litoral 
per mitjans naturals i la presència d’algunes instal�lacions marítimes i portuàries, són algunes 
de les causes d’alteració de la dinàmica litoral. En concret, els ports actuen com una barrera 
per al transport longitudinal de sediment, de manera que generen zones d’acumulació aigües 
amunt i d’erosió aigües avall. Això és exactament el que succeeix al port de Premià de Mar i el 
principal motiu pel qual la Generalitat de Catalunya va prendre la decisió de realitzar 
transvasaments de sorra de llevant del port cap a ponent, amb l’objectiu de restablir la 
dinàmica sedimentària alterada per la presència del port. 

 
Al llarg d’aquest anàlisi s’ha volgut estudiar la dinàmica sedimentària de la zona per tal de 

poder estimar les taxes de transport longitudinal que es deriven d’unes determinades 
condicions d’onatge; i així poder comprovar si les rases dragades realment retenen aquest 
sediment mobilitzat. 

 
En aquesta tesina s’han analitzat en un primer moment els criteris de definició de les 

actuacions que es van realitzar en l’entorn del port esmentat. Cada un dels estudis fa servir 
unes dades d’onatge diferents, uns de les boies de la XIOM, altres de les de Puertos del 
Estado, alguns les combinen amb dades visuals i d’altres amb les prediccions dels punts 
WANA. Sens dubte, l’origen dels càlculs ja té una certa dispersió que acaba influint en els 
resultats que s’estimen. A més, segueixen procediments diversos i fan servir programes 
diferents (UNIBEST CL+, SMC,...), de manera que els seus resultats són difícilment 
comparables. Tot i això, tots ells presenten unes taxes de transport net en l’entorn del port de 
Premià del mateix ordre de magnitud: 

 
- Estudi inicial:   uns 50 000 m3 SW (UNIBEST CL+) 
- Projecte FASE 1A: 38 000 m3 SW (SMC + KAMPHUIS) 
- Projecte FASE 2A: 36 900 m3 SW (SMC + CERC) 
 
A més, aquests valors estimats es troben dins el rang de transport longitudinal pel 

Maresme calculat per Europrincipia (2000) i utilitzat en nombroses ocasions, que era entre els 
30 000m3 i els 160 000m3. 
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Aquí s’ha realitzat un anàlisi de la dinàmica litoral a partir de mesures reals de la línia de la 

costa entre 1995 i 2004. Amb el transport que se’n deriva d’aquestes mesures, representatiu 
d’un període de temps ampli i de diverses condicions d’onatge, va ser possible calibrar la 
formulació del CERC pel tram situat a llevant del port i pel de ponent. Per una altra banda, es 
va comprovar que l’onatge incident durant aquell període de temps no hagués provocat 
pèrdues significatives de sorra com a efecte del transport transversal.  

 
Com a valor mig d’un interval de temps considerable (10 anys), es van obtenir valors de 

transport longitudinal de 63 600m3 pel tram a llevant i 44 300m3 pel tram a ponent. De nou es 
troben en el mateix ordre de magnitud que els corresponents a estudis anteriors, potser amb 
valors lleugerament superiors perquè en aquest anàlisi s’han considerat temporals severs com 
els de 2001 i 2003. 

 
Amb la formulació calibrada ha estat possible estimar el transport de sediment per a 

cadascun dels intervals que interessava analitzar. Així, s’ha estimat el transport potencial en 
els períodes entre batimetries disponibles per tal de poder enfrontar els resultats observats en 
la realitat (comparació de batimetries) amb els resultats calculats (aplicació de la formulació del 
CERC a l’onatge incident). Aquest procés s’ha seguit tant pel tram situat a llevant del port com 
pel tram a ponent, per tal de poder analitzar independentment les zones de dragatge de les 
zones d’abocament. 

 
Amb aquests resultats s’han pogut explicar les pèrdues de sorra que es produïen en el 

sector a ponent del port (zona d’abocament) pels efectes del transport longitudinal. És una 
zona en la que predominen els fenòmens erosius, els quals es veuen agreujats per la 
presència del port. També s’ha comprovat que les rases dragades són capaces de retenir part 
del transport longitudinal que es produeix al tram de llevant. A més, les rases de dragatge 
reben sediment del seu entorn més proper per altres efectes diferents al del transport 
longitudinal com podrien ser l’erosió de talussos inestables o la baixada de la platja per acció 
del transport transversal. 
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5.2. Reformulació de les hipòtesis de partida 

 
Les hipòtesis de partida considerades en els diferents projectes analitzats són molt 

variades, però com ja s’ha comentat anteriorment tots ells arriben a resultats realment similars. 
Per tant, no semblaria lògic pensar que les consideracions fetes en aquells estudis fossin 
incorrectes o incoherents. Ara bé, sí que resulta necessari fer alguns comentaris al respecte. 

 
Les diverses formulacions que permeten estimar les taxes de transport longitudinal a la 

franja costera van ser creades per a unes determinades zones, de manera que la seva 
aplicació a d’altres indrets requereix d’adequats calibratges. Aquesta és la raó per la qual 
existeixen certes dispersions en els resultats dels transports estimats, doncs no hi ha una 
formulació específica que calculi el transport en l’entorn del port de Premià, ni tan en el 
Maresme. Són molts els condicionants que fan variar la taxa de transport transversal d’un 
indret, i cada tram de costa té les seves particularitats. 

 
Amb la finalitat de reproduir de la manera més fidel possible aquestes particularitats, 

l’anàlisi realitzat en aquesta tesina ha calibrat una de les formulacions existents, la del CERC, 
a partir de mesures de la línia de costa. Ha estat un intent de quantificar el comportament 
morfològic de la costa a l’entorn del port de Premià, però per això també ha estat necessari 
realitzar certes suposicions. Hipòtesis que, al cap i a la fi, també porten inherent un cert error o 
una determinada incertesa. Per tant, el que es recomana en primer lloc és calibrar la 
formulació que es desitgi emprar amb mesures reals, encara que calgui fer algunes 
aproximacions. 

 
Pel que fa a l’onatge incident, és important disposar de dades lo més fidels a la realitat 

possible. Per tant, cal que siguin registres instrumentals o prediccions a partir de dades de vent 
realment representatives de la zona que es vulgui estudiar. Els registres visuals comprenen un 
interval de temps molt ampli però no semblen adequats per aquest tipus d’anàlisi de detall. A 
més, és necessari disposar de registres prou extensos per analitzar el clima mig, però també 
prou actualitzats per tal de poder estimar les taxes de transport que es donen entre les 
actuacions de dragatge del Servei de Dragatges. 

 
Aquest darrer concepte introduït és destacable. Resulta molt important disposar d’un valor 

del transport longitudinal representatiu d’any mig, que representi una tendència d’uns quants 
anys (una dècada, per exemple); però l’administració competent en la gestió del sediment 
requereix d’una eina que li permeti conèixer el transport que s’ha produït sota unes 
determinades condicions climàtiques. I és que el volum de sorra que serà necessari transvasar 
dependrà de l’onatge que s’ha donat durant el període anterior, de manera que realment es 
restableixi el balanç sedimentari que la presència del port ha alterat. 

 
No resulta útil per a l’administració competent un rang de transport longitudinal tant ampli 

com el que es presentava en alguns estudis anteriors (Europrincipia, 2000). Per unes 
actuacions del caràcter puntual d’aquestes analitzades, és imprescindible que els càlculs 
realitzats permetin obtenir uns resultats més ajustats, més adequats a la realitat específica del 
port que s’estigui avaluant. 
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5.3. Replantejament de les actuacions futures 

 
Els diversos estudis i projectes que es van realitzar per tal de definir les actuacions a 

executar en el marc del Servei de Dragatges de Catalunya coincidien en la ubicació de les 
rases a dragar. Tots situaven la zona de dragatge davant de la platja de Llevant entre les 
batimètriques -3m i -6m i propera al dic de recer del port de Premià. Sembla coherent aquest 
plantejament ja que el fet que la rasa es trobi dins el perfil actiu de la platja i a prop de la línia 
de costa, fa que pugui interceptar el transport longitudinal que es doni i recollir la part del perfil 
de platja que baixi per efecte de les onades. 

 
A l’actuació de la FASE 1A es va executar aproximadament d’aquesta manera (s’ha dragat 

a majors profunditats) i s’ha comprovat com realment el comportament ha estat l’esperat. La 
rasa s’ha omplert de forma completa retenint bona part del transport longitudinal. Ara bé, si en 
comptes de dragar a partir de la -4m s’hagués dragat a partir de la -3m s’hagués assolit 
segurament una retenció de més del 50% de la taxa de transport estimada a la zona. 
Lògicament, un percentatge considerable del sediment mobilitzat es desplaça entre la línia de 
costa i el límit superior de la rasa. 

 
A l’actuació de la FASE 2A s’ha dragat a profunditats molt majors, de manera que és molt 

probable que resulti més complicat retenir el mateix percentatge del transport que en el cas 
anterior. Sempre que sigui possible, no es recomana dragar per sota de la cota -7m, doncs 
s’està fora del perfil actiu i el moviment de sediment en aquella zona és molt reduïda, 
pràcticament nul�la. Caldrà comprovar com evolucionen les rases dragades durant l’actuació 
de la FASE 2A per reafirmar aquesta recomanació. 

 
Si realment es pretén també aconseguir una reducció de l’ample de platja a llevant del 

port, és necessari que la rasa no es trobi massa allunyada de la línia de costa, de manera que 
la -3m és una bona cota per iniciar l’operació. D’altra banda, cal que sigui una rasa lo més 
continua possible per tal que el desplaçament de la platja sigui uniforme i que el reompliment 
es vegi afavorit per la morfologia del forat. 

 
La ubicació de les rases davant de les platges d’acumulació resulta molt interessant, però 

també podria resultar molt útil executar els dragatges davant del dic de recer. I és que gran 
part de la sorra desplaçada per les onades acaba acumulant-se al peu del dic, fent que el seu 
avanç pugui assolir la bocana del port i aterrar-la, amb les conseqüències negatives que se’n 
derivarien. Seria recomanable, doncs, fer part dels dragatges davant del dic de recer, sempre 
per sobre de la profunditat de tancament, per de retenir la part del transport longitudinal que 
superi la rasa dragada davant de la platja de llevant. Fins i tot, potser seria convenient realitzar 
algun dragatge davant del dic que li donés el seu perfil inicial i així resultés més fàcil retenir el 
sediment per part d’una rasa. 

 
Sigui on sigui la rasa dragada, no haurà de superar mai la potència de sediment acumulat. 

Cal tenir present que l’objectiu d’aquests dragatges no és alimentar les platges de ponent, sinó 
restablir el transport longitudinal. Això suposa que el sediment mobilitzat en les operacions de 
dragatge ha de ser material que s’hagi acumulat a la zona posteriorment a la construcció del 
port. Per tant, no tindran cabuda aquells dragatges que superin la profunditat existent en aquell 
punt abans de la construcció del port de Premià. A més, si es draga a majors profunditats és 
possible que el material extret sigui més fi i de color més fosc, com en el cas de El Masnou 
(estudis de l’ICM pel projecte europeu Beachmed_e). 
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Pel que fa a l’abocament, resulta adequat l’abocament en platja seca ja que, a més 

d’aprofitar el sediment extret per generar ample de platja, s’està incorporant el material a la 
dinàmica sedimentària. Si l’abocament es volgués realitzar a la part submergida del perfil, 
sempre hauria de ser per sobre de la profunditat de tancament (a la -7m aproximadament) per 
tal que aquesta aportació acabés participant de la dinàmica sedimentària i no sortís del 
sistema. 

 
Per últim, seria interessant tenir en compte certs comentaris per al control de les 

actuacions que es realitzin en el futur. I és que per poder realitzar estudis més acurats i amb 
resultats més fidels a la realitat seria convenient disposar d’informació més complerta. 

 
Resultaria convenient utilitzar el mateix equip per realitzar les diverses batimetries que 

permeten analitzar el comportament de les zones d’abocament i de les zones de dragatge. En 
tenir les mateixes característiques, la informació que faciliten seria comparable gairebé al 
100%, i d’aquesta manera no hi hauria a les dades errors relacionats amb la diferent precisió 
dels aparells emprats. 

 
Seria molt útil realitzar topografia i batimetries també de la zona de dragatge (no només de 

la d’abocament), doncs es fonamental conèixer com es comporta la platja afectada per la rasa 
dragada. D’aquesta manera es podia comprovar si la platja realment es desplaça per efecte de 
la rasa i de quina manera ho fa. 

 
Ampliar la zona on es realitzen les batimetries seria una bona manera per veure la possible 

migració del material. És a dir, si es prenen dades de les àrees contigües a les zones de 
dragatge i d’abocament seria factible fer un cert seguiment del material mobilitzat. Seria 
realment interessant disposar d’informació batimètrica detallada davant del dic de recer del 
port de Premià per tal de conèixer com avança el material, quines formes presenten els 
dipòsits que allà es generen i, així, poder determinar com efectuar les rases de dragatge en 
aquell indret per evitar que els sediment arribin a la bocana. D’aquesta manera, les batimetries 
no només seran una eina per a la obra, sinó que faran servei a posteriors anàlisis com el 
d’aquesta tesina. 
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Per a la realització d’aquesta tesina ha estat necessari consultar bibliografia específica sobre 
els temes científics i tècnics tractats, fonts d’informació amb dades de clima marítim, diversos 
projectes relacionats amb les obres analitzades, etcètera. 
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En primer lloc vull agrair a la Cap del Servei de Ports de la Generalitat de Catalunya i 

tutora externa d’aquesta tesina, la Miriam Moyés, haver-me donat l’oportunitat de treballar al 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Aquests mesos de treball han fet 
possible el desenvolupament d’aquesta tesina, doncs ha estat la millor manera de conèixer el 
problema de prop, contactar amb els organismes implicats i entendre la necessitat d’estudis 
com aquest. Ha resultat una gran experiència que m’ha permès conèixer de prop el 
funcionament de l’administració pública, treballar amb grans professionals del sector, disposar 
de nombroses fonts d’informació i establir relacions amb les diverses branques involucrades en 
el tema objecte d’estudi: consultores i enginyeries, constructores, concessionàries de ports, 
equips investigadors, administracions locals i centrals,... A més de l’experiència professional i 
dels coneixements acadèmics adquirits, el fet de treballar durant aquests vuit mesos al seu 
costat, m’ha permès créixer com a enginyer, com a company, com a persona... Gràcies Miriam! 

 
Una altra persona fonamental per al desenvolupament d’aquesta tesina ha estat el meu 

tutor, en Jose Antonio Jiménez. Ell em va posar en contacte amb la Miriam i gràcies a ell vaig 
poder treballar  en profunditat sobre el tema en qüestió. Ha estat una figura indispensable, per 
la seva experiència com a director de tesis, tesines, projectes i estudis, pels seus 
coneixements en l’àmbit marítim i costaner, per la seva claredat d’idees, pels seus consells i 
pels seus ànims. 

 
No puc deixar per més endavant a en Vicenç Gracia, qui ha resultat un imprescindible 

recolzament per la recta final de la tesina. La seva experiència, el seu interès per la matèria i, 
sobretot, la seva entrega m’han facilitat notablement els últims passos abans de concloure la 
tesina.  

 
Volia donar les gràcies a tots aquells que al llarg d’aquests mesos m’han donat accés a 

informació de gran valor per aquest anàlisi.  
 
He d’agrair a les investigadores de l’Institut de Ciències del Mar, la Belén Alonso i la Ruth 

Duran, la seva col�laboració així com el seu esforç per tal de facilitar-me informació que 
resultés del meu interès per a la tesina. 

 
Agraïments especials pel director i el capità del Port de El Masnou, en Fernando Mestre i 

l’Elías Barrenechea que, a més de convidar-me a un fantàstic dinar, m’han permès conèixer el 
problema del seu port de primera mà i sempre m’han agafat el telèfon per respondre els meus 
dubtes. 

 
Gràcies a l’equip de professionals del grup de Projectes de Ports i Costes de SENER per 

la seva atenció, la seva col�laboració i el seu esforç per tal de fer-me arribar les batimetries, 
còpies de projectes i estudis, i demés informació que necessitava. Gràcies a en Sergi Ametller 
i la Imma Vidal com a responsables de la major part dels projectes que guiaven les actuacions 
realitzades. A la Clara González per la seva lluita i entrega per trobar les batimetries que ningú 
sabia on estaven. I a la Maialen Colominas per les seves explicacions a peu d’obra. 
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Gràcies també als enginyers de COPCISA per les visites d’obra i les explicacions que 

donaven sobre tot allò que preguntàvem els “primerizos” en la matèria. 
 
També he de donar les gràcies a la tripulació de la draga “Alaska Primero” per donar-me 

l’oportunitat de veure des de primera línia els treballs de dragatge i abocament a l’entorn del 
port de El Masnou i, sobretot, per resoldre’m la immensa quantitat de dubtes que m’envaïen 
mentre era a bord del seu vaixell. 

 
No vull deixar d’agrair a tot el conjunt de professionals, però sobretot companys, del Servei 

de Planejaments i Estudis de la Direcció General del Transport Terrestre la seva amabilitat, els 
seus consells, els seus ajuts i, sobretot, els bons moments que hem passat junts. Gràcies a en 
Santi, en Jordi Pujol, el Pedro, la Laura, la Begoña, en Félix, en Toni, en Carles, en Ramon, en 
Ruben, l’Ana, en Ricard, l’Ignasi, en Jordi, ... i molts altres companys del Departament que han 
fet molt agradable la meva estada allà. 

 
I moltes, moltes gràcies a la meva família pel seu suport i la seva comprensió. Gràcies a la 

meva mare, al meu pare, al meu germà i a la resta de la família que m’ha recolzat de manera 
constant i m’ha animat al llarg de tota la carrera i, en especial, en aquest darrer tram de dur 
treball i dedicació. Gràcies a tots per confiar en mi! 

 
 


