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5 Programa de manteniment 
 
Un cop analitzat els elements bàsics del nostre port esportiu tipus, procedim a 
crear un programa de manteniment per aquest. Aquest programa té la intenció 
de servir com a base per a futurs ports esportius que tinguin elements presents 
en aquest estudi. 
 
Així doncs, la primera restricció que imposem en aquest programa de 
manteniment és la seva durada. Donat que la vida útil mínima de ports 
esportius és de 25 anys i ja que les concessions al nostre país acostumen a 
estar entorn a aquesta xifra, el programa de manteniment dissenyat en aquí té 
com a objectiu garantir el correcte funcionament i manteniment del port esportiu 
tipus durant 25 anys. A més, a partir dels 25 anys el programa de manteniment 
pot ser molt variable, ja que poden coexistir elements en molt mal estat amb 
elements reparats o nous degut a ampliacions del port. 
 
A continuació tractarem cada un dels elements descrits durant aquestes 
pàgines assignant-li els assajos que es recomanen realitzar, el tipus d’inspecció 
i les seves freqüències. 
 

  
Fig. 98: Exemples de treballs en zones submergides i en zones emergides, respectivament. 

[Originals de Ruiz J. i Romero, D. (2007)] 
 
És important primer de tot conèixer la tipologia estructural que formen els 
elements del nostre port a estudiar en particular. És a dir, primer de tot es 
recomana fer una recopilació d’informació documental (projecte, as-built…) 
sobre el nostre port que ens permeti saber tots els detalls d’aquest, com per 
exemple: diàmetres i disposició de les barres de les armadures, tipus de 
formigó utilitzat, característiques de l’escullera, etc. 
 
A continuació, si el nostre port a estudiar no és de nova construcció, cal 
conèixer la data de construcció i les reparacions o inspeccions anteriors que 
s’hagin realitzat, perquè poden ajudar a estalviar temps i diners i a valorar si les 
reparacions realitzades han estat correctes o no. 
 
Un altre punt a destacar durant les inspeccions és que quan s’hagin de prendre 
mostres o testimonis, aquestes s’agafaran majoritàriament dels punts on 
visualment semblin més afectats (normalment a la zona de carrera marea). 
Normalment no es realitzaran assajos sobre altres punts aparentment en bones 
condicions, ja que el que necessitem saber és l’estat dels elements més 
susceptibles de patir avaries. Només en la primera inspecció del port al cap de 
6 anys de la seva construcció podem prendre mesures d’elements sans per tal 
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d’assegurar un correcte ús de materials i per exemple, coneixent amb exactitud 
l’avanç de carbonatació i clorurs sobre el formigó, poder adaptar el programa 
de manteniment a la situació real del port. 
 
També es recomana agrupar els punts de mesura segons els elements a 
estudiar (moll de gregal, moll de terra, dic de recer…) i la seva zona 
d’agressivitat marina (zona atmosfèrica, de carrera marea i submergida). 
 

 
Fig. 99: Localització de les boies de mesura i característiques de la informació instrumental 

analitzada. [Original de ROM 0.3-91] 
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Cal remarcar que en aquesta tesina quan es parla de temporal no es tracta de 
l’ona associada a un temporal (HS,T) tal i com està definida a la ROM 0.3-91 
(veure l’anterior figura), sinó que es tracta de temporals amb període de retorn 
de 5 anys i la seva ona associada. Per aquests casos com a aproximació en 
cas de no saber les dades utilitzades a projecte es recomana consultar l’Annex 
1: Atlas de Clima Marítimo en el Litoral Español, de la mateixa font esmentada 
anteriorment on apareixen les gràfiques per zones de la costa espanyola que 
relacionen l’alçada d’ona significativa amb el període de retorn. Així doncs, si 
busquem la gràfica corresponent a la zona més propera al nostre port en 
qüestió podem trobar amb un interval de confiança del 90% quina és l’alçada 
d’ona associada al període de retorn de 5 anys. 
 

  
Fig. 100: Alçada d’ona significativa en funció del període de retorn i amb un interval de 

confiança del 90% per a les zones VII i VIII, Alacant i València; i Palamós 
respectivament. [Original de ROM 0.3-91] 

 
A continuació es presenten dues taules que determinen la freqüència 
d’inspeccions en funció dels materials utilitzats i de l’estat d’aquests en un 
ambient agressiu segons Rey, J. En aquest cas concret de ports esportius, 
degut a les seves usuals dimensions petites en comparació amb altres obres 
marítimes, s’ha considerat més apropiat determinar la freqüència de les 
inspeccions independentment de l’estat de les estructures. Això és així perquè 
molt sovint en un mateix port esportiu ens podem trobar amb elements en molt 
mal estat junt amb d’altres de recent instal·lació degut a reparacions o 
ampliacions. Això implicaria que s’hagués de programar uns intervals 
d’inspeccions diferents per a cada element del port i provocaria que, tenint en 
compte les reduïdes dimensions d’aquest tipus de ports, contínuament 
s’estiguessin executant inspeccions de diferents elements adjacents entre sí i 
no es tingués temps per prendre decisions respecte a les seves reparacions.  
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Madera o acero sin protección (sin 
protección catódica o capas)

Hormigón, Madera envuelta, Acero 
protegido o materiales compuestos 

(plástico,etc)

4 5

4 5

3 4

3 4

1 2

0,5 0,5

1

Índice  Estado 
Inspección Previa

6
(bueno)

5
(satisfactorio)

4
(medio)

3
(poco satisf.)

2
(grave)

1
(crítico)

Estos intervalos máximos recomendados deben de ajustarse en función del grado y la extensión de deterioro observado para cada 
estrcutura así como por la importancia de la estructura. 

INTERVALOS MÁXIMOS RECOMENDADOS ENTRE 
INSPECCIONES PERIÓDICAS (AÑOS)1

Ambiente Agresivo

 
Taula 31: Intervals màxims recomanats entre inspeccions subaquàtiques periòdiques en 

ambients agressius. 
 

INSPECCIÓN PERIÓDICA SUBACUÁTICA. ESTADO DE LA ESTRUCTURA

VALOR DESCRIPCIÓN

6 Bueno No se aprecian daños visibles o son de poca importancia. Los elementos estructurales están poco 
deteriorados y no se observa fatiga. No requiere reparación

5 Satisfactorio Se aprecian pocos o moderados defectos o deterioros que no son debidos a un incremento del estado 
tensional. No requiere reparación

4 Medio
Los elementos principales de la sección estructural están en buenas condiciones aunque existan pocos o 
moderados defectos o deterioros. Se localizan áreas de moderado a avanzado deterioro pero que no 
reducen significativamente la capacidad resistente de la estructura. Requiere reparación, pero su prioridad 
es reducida

3 Poco 
satisfactorio

Se observa un deterioro avanzado o incremento del estado tensional en una gran extensión de la 
estructura, pero que no reducen significativamente la capacidad resistente de la estructura. Requiere 
reparación con moderada prioridad

2 Grave
Se observa un deterioro avanzado, un incremento del estado tensional o rotura que reduce 
significativamente la capacidad resistente de la estructura. Posibles fallos locales y necesidad de restricción 
de carga. Requiere de una reparación con urgente prioridad

1 Crítico
Se observa un deterioro muy avanzado, incrementos del estado tensional o roturas localizados en 
elementos principales de la sección estructural. Posibilidad de fallos generalizados y restricciones de carga 
implementadas en previsión. Requiere de una reparación de máxima prioridad 

 
Taula 32: Descripció dels diferents valors de l’estat de l’estructura per inspeccions 

subaquàtiques. 
 
Tot i això, es poden prendre com a referència aquestes taules i acabar d’ajustar 
el següent programa de manteniment que es proposa per tal de què s’adapti 
millor a l’estat del nostre port d’estudi. 
 
Finalment, tenint en compte la dificultat d’accés per fer inspeccions 
subaquàtiques a obres marítimes, a continuació es tracten per separat les 
inspeccions subaquàtiques de les terrestres.  
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5.1 Inspeccions subaquàtiques 
 
Dic vertical 
 
Soscavació 
En el cas de soscavació es recomana fer un control periòdic de la seva 
evolució. Així doncs, es recomana que sigui després de dos anys de la seva 
construcció, ja que és un temps suficient per avaluar si el disseny inicial és 
correcte, i en aquest cas només caldrà fer revisions periòdiques cada 3 anys. Si 
en cas contrari als dos anys de la seva construcció ja es detecten problemes de 
soscavació, caldrà fer revisions cada any per tal de fer un seguiment més 
exhaustiu d’aquesta problemàtica. 
 
Aquest control és necessari que es faci amb mitjans subaquàtics, controlant el 
número de blocs extrets en sentit mar endins i en tot l’ample de la banqueta.  
 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Número de 
blocs extrets 

% 5 – 10  Comencen a veure’s 
clarament els forats en la 
primera capa de blocs i la 
deformació del talús. 

Eliminació de 
la primera 
capa de blocs 

-  En un àrea 
mínima de 
3x3 blocs  

Els blocs de la segona 
capa poden ser extrets 
fàcilment pel flux. 
Concentrat en 
determinades àrees. 

Taula 33: Soscavació del dic vertical. 
 
Escullera 
 
Desplaçament 
La freqüència amb la que cal revisar l’escullera és en funció dels temporals que 
aquesta pateix. Això és degut a que l’escullera només queda afectada pel fort 
onatge i no per l’onatge del dia a dia. Per tant, no té sentit fer revisions 
d’aquesta amb una periodicitat fixa, sinó només en funció dels forts temporals 
que puguin afectar-la i sense tenir en compte el temps que porta l’escullera en 
funcionament. Sí que pot ser una eina útil, un cop inspeccionada l’escullera 
després d’un determinat temporal i confirmat que aquesta no ha estat afectada, 
tenir en compte que temporals de dita magnitud o inferior no afectaran 
l’escullera. Però sempre que ens trobem amb temporals superiors serà 
necessari realitzar les pertinents inspeccions. 
 
Així doncs, després d’un fort temporal (ona associada a un període de retorn de 
5 anys) es recomana fer una inspecció subaquàtica parant atenció als blocs 
desplaçats i els forats que es puguin formar en la primera capa de blocs. 
 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Número de 
blocs extrets 

% 5 – 10  Comencen a veure’s 
clarament els forats en la 
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primera capa de blocs i la 
deformació del talús. 

Eliminació de 
la primera 
capa de blocs 

-  En un àrea 
mínima de 
3x3 blocs  

Els blocs de la segona 
capa poden ser extrets 
fàcilment pel flux. 
Concentrat en 
determinades àrees. 

Taula 34: Desplaçament de l’escullera. 
 
Dic vertical, molls de formigó submergit, formigó armat i pilots de formigó 
 
En aquests casos tenen com a element comú el formigó i és per això que 
comparteixen un mateix patró d’inspeccions. Així doncs, en aquest cas s’ha 
considerat apropiat fer dues classes d’inspeccions submarines: 

1. Inspecció visual. 
2. Inspecció visual acompanyada d’extracció de testimonis o mostres i 

presa de dades. 
 
La diferència entre ambdues radica bàsicament en la major dedicació temporal 
que necessita la segona, a més de material extra i assajos de laboratori, i per 
tant, això implica un major cost. Així doncs, es proposa fer inspeccions visuals 
del primer tipus cada 3 anys i del segon tipus cada 6 anys. Tenint en compte 
que l’avanç de la carbonatació acostuma a estar al voltant d’1mm/any, les 
inspeccions cada 6 anys ens permeten controlar l’avanç de la carbonatació en 
fases de mig centímetre i realitzar un manteniment preventiu. Les revisions 
intermèdies de 3 anys serveixen per supervisar que algun procés no es vegi 
accelerat i que no es produeixen altres tipus d’avaries: cadolles, soscavacions, 
fissures, etc. Això sempre que no tinguem constància d’accidents puntuals que 
puguin haver deteriorat les cantonades, colpejat o erosionat el moll, o 
sobrecàrregues que puguin haver provocat assentaments o fissures. En el cas 
que es produís algun d’aquests, caldria anticipar la revisió per tal d’evitar danys 
majors.  
 
També s’escurçarien els períodes entre inspeccions en cas d’obtenir resultats 
força negatius. És a dir, si en realitzar la inspecció visual es detecten 
soscavacions o cadolles importants però es decideix no reparar-les, com a 
mínim s’hauria de realitzar les inspeccions amb major freqüència per tal de 
poder controlar l’evolució d’aquesta avaria perquè no arribi a límits fora de la 
seguretat. 
 
Així doncs cada 3 anys es faria una revisió submarina dels molls prestant 
especial atenció a les cantonades, a l’alineació dels calaixos, erosió del moll, 
rentat de juntes i fissures. Menció especial requereix el problema de 
soscavacions molt freqüent actualment degut al continu increment de potència 
de les embarcacions. En aquesta inspecció visual només seria necessari algun 
element per tal de mesurar distàncies i prestar atenció a altres anomalies que 
es puguin detectar a simple vista. 
 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Profunditat mm 10 20  
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erosionada 
Obertura entre 
calaixos 

mm 
perpendiculars 
a la junta 

30 50  

Desalineació mm paral·lels 
a la junta 

30 50  

Assentament cm 2 5  
Obertura 
fissura 

mm 2 5  

Volum 
soscavat 

m3 0,1 1 També es poden 
mesurar les 
inclinacions del moll 

Taula 35: Inspecció bàsica subaquàtica en estructures de formigó. 
 

Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions
  Molt Mig Poc Molt Mig Poc  
Àrea erosionada - - X XX X XX XXX  

Taula 36: Àrea erosionada d’estructures de formigó. 
 
Un cop acabada la inspecció visual, només en el cas que es detectessin 
patologies o avaries greus es realitzarien els assajos corresponents.  
 
Després, cada 6 anys es faria una revisió més exhaustiva realitzant els assajos 
corresponents a la vegada que es tornaria a fer una inspecció visual completa 
com en el cas anterior. Com a assaig bàsic de control el càlcul de la resistència 
a compressió del formigó és sempre molt útil. Aquest es recomana que es 
realitzi amb mitjans no destructius, com poden ser els ultrasons, per tal de no 
trencar la continuïtat de l’estructura i també perquè a pesar de ser més cars, 
són de més fàcil aplicació sota l’aigua. Es recomana obtenir un mínim de 3 
valors per lot per tal d’obtenir una resistència característica realista. 
 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions
  IIIa IIIb IIIc IIIa IIIb IIIc  
Ultrasons per fissuració m/s 4000 3000  
Resistència del formigó 
depenent del tipus 
d’exposició 

N/mm2 30 35 35 25 30 30  

Taula 37: Resultats d’assajos d’inspecció exhaustiva subaquàtica d’estructures de 
formigó. 
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Fig. 101: Aparell d’ultrasons per mesurar la resistència a compressió del formigó, mòdul 

d’elasticitat, uniformitat, fissures, etc. sense fer assajos destructius. [Original de 
http://www.dagasl.es/hormult2.htm, (2007)] 

 
Finalment, només en la primera inspecció exhaustiva al cap de 6 anys de la 
construcció del port, es recomana mesurar la profunditat màxima i mitja de 
penetració de l’aigua, la relació a/c i el mínim contingut de ciment. Amb 
aquestes mesures ens podem assegurar que el formigó utilitzat ha estat 
l’apropiat. En cas contrari, l’anàlisi d’aquests resultats ens pot permetre 
anticipar-nos a deterioraments més ràpids de lo normal. Aquests assajos 
només es consideren necessaris de realitzar un cop per tal de determinar les 
característiques del nostre port. 
 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu 
  IIIa IIIb IIIc IIIa IIIb IIIc 
Màxima relació a/c - 0,5 0,45 0,45 0,6 0,5 0,5 
Mínim contingut de ciment Kg/m3 300 325 350 275 300 325 
Profunditat màxima de 
penetració d’aigua 

mm 50 60 

Profunditat mitja de 
penetració d’aigua 

mm 30 40 

Taula 38: Resultats d’assajos d’inspeccions subaquàtiques exhaustives en estructures de 
formigó. 

 
Molls de formigó armat 
 
En el cas de molls de formigó armat, a més de fer les inspeccions abans 
esmentades, cal afegir-hi les referents específicament a l’armadura. Per tant, 
es recomana fer inspeccions del recobriment, contingut de clorurs, porositat, 
resistivitat, intensitat de corrosió, pèrdua de secció i/o profunditat de 
carbonatació cada 6 anys. 
 
Cada 3 anys però es recomana fer un seguiment visual de l’evolució dels 
recobriments (avanç de fissures, disminució o explosions de recobriments…) i 
corrosió de les armadures, detectant la presència de noves taques d’òxid o 
l’evolució d’aquestes per exemple. 
 
Tenint en compte que alguns d’aquests mètodes són destructius, es prendran 
el mínim de mostres representatives per tal de no afectar l’estructura. 
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Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Recobriment mm Recobriments 

màxims de la 
taula 19 

Recobriments 
mínims de la 
taula 19 

 

Contingut de 
clorurs sobre 
pes de ciment 

% 0,2 0,4 En estructures 
pretesades no 
hauria de superar 
el valor preventiu.

Porositat % 10 15  
Profunditat 
màxima de 
penetració 
d’aigua 

mm 50 60  

Profunditat 
mitja de 
penetració 
d’aigua 

mm 30 40  

Coeficient de 
permeabilitat a 
l’oxigen 

m2 1,5x10-6 3x10-6  

Resistivitat Ωm 500 100  
Intensitat de 
corrosió 

μA/cm2 0,5 1 A partir de 0,1 
μA/cm2 es 
despassiva 
l’armadura 

Pèrdua de 
secció 

% 5 10  

Profunditat de 
carbonatació 

mm Inferior al 
recobriment de 
formigó 

Superior al 
recobriment de 
formigó 

 

Taula 39: Resultats d’assajos d’inspecció subaquàtica exhaustiva en molls de formigó 
armat. 

 

  
Fig. 102: La imatge de l’esquerra permet veure l’extracció d’un testimoni de formigó que 

posteriorment serveix per mesurar la profunditat de carbonatació. En aquest cas 
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s’aplica fenolftaleïna al testimoni i la part que queda incolora és indicadora de que el 
formigó ja ha patit el procés de carbonatació (profunditat de 3 cm en aquest cas) i per 
tant, una disminució del seu pH per sota de 9 que facilitarà el procés de corrosió de 
l’armadura. Aquestes són imatges del Port Olímpic de Barcelona, dic de recer. 
[Originals de Solís, J. (2007)] 

 
Molls de pilots de formigó 
 
Pel que fa referència als molls de pilots de formigó, a part de les revisions de 
pilots esmentades anteriorment, aquests necessiten específicament que es 
revisin les seves passarel·les ja que són elements molt susceptibles de patir 
corrosió. Normalment les inspeccions es realitzen amb barca, però sovint degut 
al difícil accés a la part inferior de les passarel·les és necessària l’actuació d’un 
inspector subaquàtic que realitzi fotografies i prengui mostres des de l’aigua si 
és necessari. 
 
Així doncs, com en el cas anterior de molls de formigó armat (veure les 
mateixes taules), les inspeccions visuals submarines es realitzaran cada 3 anys 
i cada 6 es faran alguns dels assajos recomanats anteriorment per formigons 
armats. 
 
Pantalans flotants 
 
Ancoratge 
Com aquests elements són d’acer pateixen un fort atac de corrosió i és per això 
que es recomana realitzar inspeccions periòdiques cada 3 anys, tenint en 
compte que el procés d’oxidació de l’acer avança a uns 0,1 mm/any. En 
aquestes inspeccions es pretén avaluar mitjançant inspecció visual l’estat de 
l’ancoratge: 

• Ancoratge afermat al sòl marí i en la posició correcte. Per conèixer la 
posició actual de l’ancoratge es pot utilitzar un globus lligat tensament a 
l’ancoratge però de tal manera que permeti arribar a aquest a superfície. 
Llavors des de terra es pot determinar la posició exacta i comprovar si és 
aquesta l’adequada. A partir d’aquí es pot saber l’angle que forma la 
cadena amb el sòl. 

• Estat d’oxidació de les cadenes. Prèvia neteja d’elements adherits a la 
superfície de la cadena com el típic fouling es pot mesurar l’espessor 
d’aquesta. També es pot arribar a mesurar la intensitat de corrosió. 

• Estat de les unions ancoratge-cadena, baules i soldadures. Les unions 
ancoratge-cadena acostumen a ser les parts més sensibles de 
l’estructura degut als elevats esforços que han de suportar. En el cas de 
les baules cal revisar-les per tal de comprovar que totes estiguin en bon 
estat, ja que aguanten grans esforços de tracció. I finalment, les 
soldadures són punts on també s’acumula molta tensió. 

 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Angle de la cadena 
amb el sòl 

º 3 6 Superior en ancoratges 
per gravetat 

Taula 40: Inspecció de pantalans flotants. 
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Cal parar especial atenció a les zones de carrera marea ja que és on el procés 
de corrosió és més actiu. A més, un cop l’acer hagi perdut la seva capa de 
protecció, l’oxidació atacarà ràpidament l’estructura i a partir dels 10 anys 
l’ancoratge molt probablement estarà en un estat deficient. 
 
Pantalà flotant d’acer 
En ser aquesta també una estructura d’acer, es recomana realitzar inspeccions 
subaquàtiques cada 3 anys per tal de revisar els espessors de les capes 
protectores i/o el correcte funcionament de l’ànode de sacrifici. En el cas de 
sistemes de protecció catòdica per corrent impresa, aquestes necessiten d’un 
manteniment més exhaustiu que vindrà determinat per les condicions 
ambientals, les característiques del pantalà a protegir i el sistema utilitzat. 
 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions
Espessor capa protectora epòxid mm 0,2 0,1  
Espessor capa protectora 
metàl·lica 

mm 0,1 0,05  

Pes d’ànode consumit % 65 85  
Taula 41: Resultats d’assajos en pantalans flotants d’acer. 

 
S’ha de tenir en compte que la durabilitat tant de les capes protectores com 
dels sistemes de protecció catòdica tenen una vida limitada i està entre els 10 i 
15 anys.  
 
Com en el cas anterior, cal parar especial atenció a les zones de carrera marea 
ja que és on el procés de corrosió és més actiu. A més, un cop l’acer hagi 
perdut la seva capa de protecció, l’oxidació atacarà ràpidament l’estructura i a 
partir dels 10 anys l’ancoratge molt probablement estarà en un estat deficient. 
 
Pantalà flotant de formigó armat 
Degut a les característiques similars als molls de formigó armat, es pot aplicar 
el mateix protocol i les mateixes taules esmentades anteriorment. Per tant es 
recomana realitzar inspeccions rutinàries de caràcter visual cada 3 anys de 
l’evolució dels recobriments (avanç de fissures, disminució o explosions de 
recobriments…) i corrosió de les armadures. I cada 6 anys executar els assajos 
corresponents (per tal de determinar recobriment, contingut de clorurs, 
porositat, resistivitat, intensitat de corrosió, pèrdua de secció i/o profunditat de 
carbonatació) per fer un seguiment detallat dels pantalans. 
 
Cal parar especial atenció en aquests casos a què no es produeixin entrades 
d’aigua a dins l’estructura, ja que això la podria desestabilitzar i/o accelerar un 
procés de corrosió intern de les armadures. Cal verificar l’estat de les fissures i 
segellar-les en cas necessari. 
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TAULA RESUM D’INSPECCIONS SUBAQUÀTIQUES 
 
A continuació es presenta una taula que pretén resumir tot el comentat en 
aquest apartat d’una manera més gràfica i aplicat a un període temporal de 25 
anys. 
 
 En color vermell estan marcades les inspeccions visuals que necessiten 

només d’eines mínimes com per exemple càmera de fotos i cinta mètrica. 
  
 En color taronja estan marcades les inspeccions visuals que van 

acompanyades de presa de dades i que necessiten d’una instrumentació 
més específica i d’uns assajos de laboratori. 

  
 En color verd clar estan marcades les inspeccions visuals que són 

necessàries després d’un temporal i que no necessiten d’eines 
específiques. 
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TAULA RESUM D’INSPECCIONS SUBAQUÀTIQUES 
  Anys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Dic vertical 

  Soscavació                                                   
Escullera 

  Desplaçament                                                   
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
Dic vertical 
Molls de formigó submergit 
Molls de pilots de formigó 
Molls de formigó armat 

  Formigó per ambients marins                                                   

  Calaixos no alineats                                                   

  Fort procés d’erosió                                                   

  Soscavacions degut a les hèlixs                                                   

  Rentat de juntes                                                   

  Assentaments                                                   

  Fissures                                                   
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 
Molls de pilots de formigó 
Molls de formigó armat 

  Insuficiència de recobriment                                                   

  Deteriorament de cantonades                                                   
Pantalans flotants 

  Pantalà flotant de formigó armat                                                   
ESTRUCTURES D’ACER 
Pantalans flotants 

  Ancoratge                                                   
  Pantalà flotant d’acer                                                   

Taula 42: Taula resum d’inspeccions subaquàtiques. 
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5.2 Inspeccions terrestres 
 
Dic vertical 
 
Lliscament i esfondrament 
Respecte a la fallida per lliscament, degut a què el coeficient de fregament 
passa de 0,6 a gairebé 0,9 amb el temps, només es recomana inspeccionar 
aquest tipus de fallida en el seu moment de construcció (moment més crític) i 
els primers anys posteriors. Similar és el cas d’esfondrament, que és més 
propens d’ocórrer al poc temps de la construcció del dic. Cal destacar que 
sovint aquesta avaria ve relacionada amb inclinacions del dic en el cas de 
produir-se assentaments diferencials. 
 
Per tant, es recomana fer una inspecció de possible lliscament o assentament 
del dic: 

• Just després de la seva construcció per comprovar que està situat 
exactament on dictaminava projecte. 

• Durant els primers cinc anys en cas de patir forts temporals, sempre es 
recomana amb posterioritat a aquests fer una comprovació del dic 
vertical. Si no hi ha hagut cap temporal durant aquest temps, es 
recomana realitzar igualment una comprovació de la situació del dic, ja 
que pot ser que s’hagi assentat lleugerament degut a una baixa qualitat 
del terreny. 

 
Igualment, en cas de detectar-se fissures o trencaments en l’estructura o 
estructures adjacents (molls adossats, elements que connecten el dic a terra 
ferma, superestructura, etc.), aquests poden ser símptomes que el dic s’està 
desplaçant i degut a la rigidesa de la resta d’elements, aquests es fissuren o 
trenquen. 
 
Una de les maneres de mesurar el desplaçament del dic és clavant claus a 
determinats punts i respecte a un vèrtex geodèsic situat a terra ferma, es pot 
mesurar amb un teodolit el desplaçament que pateix el dic amb el temps. 
 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Distància del 
desplaçament 

m 0,20 0,50 El desplaçament pot provocar 
fissures o trencaments en 
l’estructura o estructures 
adjacents. 

Desplaçament 
vertical 

m 0,20 0,50 El desplaçament pot provocar 
fissures o trencaments 
visibles en l’estructura o 
estructures adjacents  

Taula 43: Lliscament i esfondrament del dic vertical. 
 
Lesions en el mur emergent 
El mur emergent pot patir desplaçaments que cal controlar igual que en els 
anteriors casos, després de forts temporals. Si després de diversos temporals 
durant els 5 primers anys el mur emergent no s’ha desplaçat, es pot considerar 
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que el disseny és adequat i per tant, no cal continuar fent un seguiment 
d’aquesta patologia. 
 
En aquest cas també es recomana la col·locació de claus en diversos punts del 
mur emergent per tal d’obtenir valors després de cada temporal i poder avaluar 
la seva evolució. 
 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Desplaçament horitzontal cm 5 20  

Taula 44: Lesions en el mur emergent del dic vertical. 
 
Ultrapassament  
Referent a l’ultrapassament és també una problemàtica només mesurable 
durant temporals i per tant, com en els altres casos no té una freqüència 
determinada. També poden ser una bona referència els cinc primers anys 
després de la construcció. 
 
Per mesurar-ho es poden instal·lar dipòsits recol·lectors al costat interior del 
dic, però com alternativa, es poden controlar les hores/dies d’inactivitat en el 
seu extradós. 
 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Ultrapassament 
mig Q 

l/s/m 
d’ample 

0,001 0,03 Dic amb activitat al seu 
extradós 

Ultrapassament 
mig Q 

l/s/m 
d’ample 

2 50 Dic sense activitat al 
seu extradós 

Taula 45: Ultrapassament del dic vertical. 
 
Soscavacions 
Cal remarcar també que sovint, el fet que es produeixi soscavació facilita que el 
dic s’inclini mar endins, així doncs, després de temporals, si es mesura el 
desplaçament i inclinació del dic, pot ser una manera indirecta de detectar una 
possible soscavació. 
 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Desplaçament vertical del dic m 0,20 0,50  

Taula 46: Soscavacions del dic vertical. 
 
Reflexió 
Pel que fa referència a problemes de reflexió presents en el ports, aquests 
només es tindran en compte si visual o empíricament s’aprecien problemes 
d’aproximació i varada de les embarcacions. Sovint són els propis usuaris que 
es queixen de les dificultats que tenen per accedir o maniobrar al port. Un 
estudi més acurat de la problemàtica (plànol de corbes d’isoagitació) és molt 
costós i per tant, no hi ha una freqüència recomanada del seu control. Però sí 
que es pot assegurar que si després de dos anys d’estar en funcionament el 
port, aquest no ha rebut queixes d’agitació, llavors no serà necessari cap 
actuació al respecte en un futur. 
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Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions
Plànol amb corbes 
d’isoagitació i 
coeficient d’agitació 
mig per zones (Ki) 

- - Estudi costós només 
valorable a realitzar 
si s’aprecia una 
agitació excessiva. 

 

Taula 47: Reflexió del dic vertical. 
 
Així doncs, com a resum del programa de manteniment del dic vertical es 
recomana el següent: 

• Durant forts temporals es prendran mesures només del ultrapassament 
per tal d’avaluar si els valors estan dintre dels paràmetres de seguretat. 

• Després de forts temporals es recomana prendre mesures dels claus 
instal·lats a diferents punts del dic i mur emergent per tal de veure la 
seva evolució respecte al lliscament, inclinació i esfondrament. Aquestes 
mesures també poden servir per detectar indirectament un problema de 
soscavació. 

• I finalment, els problemes de reflexió només es tindran en compte en cas 
de detectar-se anomalies visual o empíricament. 

 
Escullera 
 
Desplaçament 
La freqüència amb la que cal revisar l’escullera és en funció dels temporals que 
aquesta pateix. Això és degut a què l’escullera només queda afectada pel fort 
onatge i no per l’onatge del dia a dia. Per tant, no té sentit fer revisions 
d’aquesta amb una periodicitat fixa, sinó només en funció dels forts temporals 
que puguin afectar-la i sense tenir en compte el temps que porta l’escullera en 
funcionament. Sí que pot ser una eina útil, un cop inspeccionada l’escullera 
després d’un determinat temporal i confirmat que aquesta no ha estat afectada, 
tenir en compte que temporals de dita magnitud o inferior no afectaran 
l’escullera. Però sempre que ens trobem amb temporals superiors serà 
necessari realitzar les pertinents inspeccions. 
 
Així doncs, després d’un fort temporal es recomana fer una inspecció terrestre  
parant atenció als blocs desplaçats i als forats que es puguin formar en la 
primera capa de blocs. Una bona eina per comparar com va evolucionant 
l’escullera semisubmergida després de forts temporals és realitzant fotografies 
des de punts estratègics que ens permetin comprovar els blocs desplaçats. 
 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Número de 
blocs extrets 

% 5 – 10  Comencen a veure’s 
clarament els forats en la 
primera capa de blocs i la 
deformació del talús. 

Eliminació de 
la primera 
capa de blocs 

-  En un àrea 
mínima de 
3x3 blocs  

Els blocs de la segona 
capa poden ser extrets 
fàcilment pel flux. 
Concentrat en 
determinades àrees. 

Taula 48: Desplaçament de l’escullera. 
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Bocana 
 
Sedimentació 
La sedimentació és un problema molt variable depenent de les condicions 
específiques de cada port. Així doncs, hi ha ports on no tenen aquest tipus de 
problemàtica i en canvi, en d’altres han de dragar la bocana contínuament. És 
per això que en aquest cas la millor eina és l’experiència per tal de determinar 
la freqüència de les batimetries a realitzar. Com a valor indicatiu es recomana 
realitzar batimetries anualment els tres primers anys i en funció dels resultats i 
l’experiència adaptar la freqüència d’aquestes, però com a referència, tenint en 
compte uns resultats favorables es podrien fer cada 3 anys per tal d’assegurar 
un calat suficient a la bocana i també a l’interior del port. 
 
Com a guia, a continuació es presenta una taula amb les hores d’inoperativitat 
a partir de les quals es recomana realitzar un dragatge de la bocana per tal 
d’oferir un servei correcte i obtenir uns ingressos corresponents. 
 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions

h/any 10 20  
h/mes 2 4  

Temps màxim 
d’inoperativitat en 
hores h consecutives 1 2  

A l’any 1 2  
Al mes 1 2  

Temps màxim 
d’inoperativitat en 
núm. de vegades Tancaments 

successius 
ininterromputs 

2 4  

Taula 49: Sedimentació a la bocana. 
 
Estructures de formigó i formigó armat: Dic vertical, molls de formigó 
submergit, formigó armat i pilots de formigó 
 
En el cas d’inspeccions terrestres, degut a la seva facilitat d’accés es recomana 
que la seva freqüència sigui més contínua. Així doncs es recomana que les 
inspeccions visuals es facin cada 2 anys per tal de poder fer un seguiment 
continu de l’evolució de les diferents estructures. 
 
En canvi, les inspeccions visuals acompanyades d’assajos es mantindrien cada 
6 anys com en el cas de les inspeccions subaquàtiques. Amb això 
aconseguiríem elaborar cada 6 anys un informe complet de l’estat del nostre 
port esportiu tant de la zona emergida com submergida, que ens permetria fer 
previsions acurades de les despeses de manteniment durant els pròxims 6 
anys fins a la següent inspecció total. A més, aquests informes poden servir 
com a justificant de les despeses generades pel port en reparacions i de la 
correcta gestió d’aquest. 
 
Els assajos recomanats a realitzar per aquestes estructures són els mateixos 
que els descrits a les inspeccions subaquàtiques (veure taules corresponents). 
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Fig. 103: En la fotografia de l’esquerra es pot observar l’equip necessari per a la realització de 

l’assaig de profunditat de penetració d’aigua sota pressió. A la imatge de la dreta es 
pot veure el resultat que s’obté sobre la mostra d’aquest assaig. [Originals de Alaejos, 
M., Bermúdez, A. i Grau, J. (2006)] 

 

  
Fig. 104: De vegades el formigó està tant afectat que ens permet mesurar el recobriment de les 

armadures a simple vista. Aquest és un exemple del Port Olímpic de Barcelona, la 
imatge de l’esquerra és de les grades del dic de recer i la imatge de la dreta d’una de 
les columnes del mateix dic. [Originals de Solís, J. (2007)] 

 
Estructures d’acer: ancoratges a terra i pantalans flotants d’acer 
 
Similar és el cas d’estructures d’acer, on la freqüència de les inspeccions 
també s’ha reduït a 2 anys, per tal de fer un seguiment més exhaustiu de 
l’evolució de la corrosió en aquests elements.  
 
Per les estructures d’acer no s’han considerat inspeccions acompanyades 
d’assajos perquè els assajos típics d’aquests elements són de fàcil execució 
(mesura d’espessors, de diàmetres…) i només en casos molt específics 
s’acostumen a realitzar assajos que necessitin d’extracció de testimonis. 
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Fig. 105: Exemple de mesuradors d’espessor de capes protectores no metàl·liques. Es 

recomana prendre varies mides d’una mateixa zona i calcular la mitja, ja que 
l’espessor d’aquestes capes acostuma a ser molt variable. [Originals de Solís, J. 
(2007) i http://elcometerusa.com (2007)] 

 
Tant en el cas del programa d’inspeccions subaquàtiques com del terrestre, 
ambdós acaben amb una inspecció completa l’any 24 que permet saber l’estat 
final del port abans de la seva renovació de la concessió i poder justificar així 
les despeses generades pel manteniment i la seva correcta gestió. 
 
TAULA RESUM D’INSPECCIONS TERRESTRES 
 
A continuació es presenta una taula que pretén resumir tot el comentat en 
aquest apartat d’una manera més gràfica i aplicat a un període temporal de 25 
anys. 
 
 En color vermell estan marcades les inspeccions visuals que necessiten 

només d’eines mínimes com per exemple càmera de fotos i cinta mètrica. 
  
 En color taronja estan marcades les inspeccions visuals que van 

acompanyades de presa de dades i que necessiten d’una instrumentació 
més específica i d’uns assajos de laboratori. 

  
 En color verd clar estan marcades les inspeccions visuals que són 

necessàries després d’un temporal i que necessiten bàsicament d’un 
replanteig topogràfic. 

  
 En color verd fosc estan marcades les batimetries a realitzar. 
  
 En color verd poma està marcat el replanteig topogràfic necessari de 

realitzar en cas de no haver sofert cap temporal en els 5 primers anys. 
  
 El color rosa indica que només és necessari realitzar un plànol 

d’isoagitació en cas de queixes per part dels usuaris del port. 
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TAULA RESUM D’INSPECCIONS TERRESTRES 
  Anys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Dic vertical 

  Lliscament i esfondrament                                                   
  Lesions en el mur emergent                                                   

  Ultrapassament                                                   

  Reflexió                                                   
Escullera 

  Desplaçament                                                   
Bocana 

  Sedimentació                                                   
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
Dic vertical 
Molls de formigó submergit 
Molls de pilots de formigó 
Molls de formigó armat 

  Formigó per ambients marins                                                   

  Calaixos no alineats                                                   

  Fort procés d’erosió                                                   

  Soscavacions degut a les hèlixs                                                   

  Rentat de juntes                                                   

  Assentaments                                                   

  Fissures                                                   
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 
Molls de pilots de formigó 
Molls de formigó armat 

  Insuficiència de recobriment                                                   

  Deteriorament de cantonades                                                   
Pantalans flotants 

  Pantalà flotant de formigó armat                                                   
ESTRUCTURES D’ACER 
Pantalans flotants 

  Ancoratge                                                   
  Pantalà flotant d’acer                                                   

Taula 50: Taula resum d’inspeccions terrestres. 


