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GLOSSARI D’ACRÒNIMS 

 

ACA   Agència Catalana de l’Aigua. 

AMM   Actuacions Mitjans Marines. 

CC   Centre de Comunicacions. 

CCC   Centre de Comunicacions i Control. 

DAAR   Departament d’agricultura, Alimentació i Acció Rural. 

DARP   Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

DGPAM Departament de Salut i la Direcció General de Pesca i Acció 

Marítima. 

DMA   Directiva Marc de l’Aigua. 

DMAiH  Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

EDAR   Estació Depuradora d’Aigües Residuals. 

EG   Equip de Gestió dels Mitjans Tècnics. 

FURV   Fundació Universitat Rovira i Virgili. 

GIRCOM  Gestió Integral de Recursos i COMunicacions. 

IAM   Informacions Ambientals Marines. 

IMPRESS  Anàlisi de pressions i impactes a les masses d’aigua de 

Catalunya. 

INA   Inspecció d’Abocaments. 

ICC   Institut Cartogràfic de Catalunya. 

ISSI   Individual Short Subscriber Identity.  

IHM   Instituto Hidrográfico de la Marina. 

PIN   Programa de Prevenció i Neteja. 

PSARI   Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Industrials. 

PSARU  Programa de Sanejament d’Aigües residuals Urbanes. 

RESCAT Radiocomunicacions d’Emergència i Seguretat de la Generalitat 

de CATalunya. 

SASEMAR (Sociedad de) SAlvamento y SAguridad MARítima. 

SGQA – SAQA Sistema de Gestió i Qualitat de l’Aigua. 

SIG   Sistemes d’Informació Geogràfica. 

TETRA  TErrestrial Trunked RAdio. 

UAM   Unitat d’Aigües Marines. 
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“Anàlisi, evolució i millores del Centre de Comunicacions i Control de Prevenció 

i Neteja d'Aigües Litorals de l’Agència Catalana de l’Aigua des de 2006 al 2009” 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

El projecte que teniu a les mans està basat en l’anàlisi, evolució i millores que 

es van fer i s’han fet al Centre de Comunicacions i Control de Prevenció i Neteja 

d’Aigües Litorals de l’Agència Catalana de l’Aigua des del 2006 any en el que vaig 

entrar a formar part de la plantilla de l’ACA i fins a l’inici de campanya de l’any 2009. 

Totes les millores es van proposar per tal de fer el Centre de Comunicacions i Control 

més eficient, productiu i també per tal de treballar de forma més ecològica. 

 

La que ha fet aquest projecte ha estat treballant en el Centre de Comunicacions 

i Control tots els estius des de 2006 fins l’estiu del 2010, i arrel dels seus coneixements 

de la Llicenciatura i com a Nàutica ha pogut contribuir a la millora del funcionament de 

la gestió del Centre de Comunicacions i Control. 

 

En l’inici de la proposta per la millora del Centre de Comunicacions i Control es 

van tenir en compte molts paràmetres, des de la forma de treballar fins a la millora en 

l’obtenció de dades per a una millor anàlisi de les mateixes. Això fou després de 

treballar i veure el mètode de funcionament del Centre de Comunicacions i Control 

després de la primera campanya l’any 2006. 

 

El treball comença amb una contextualització de l’ACA per veure què és, a què 

és dedica i quines són les seves competències a l’espai marítim de tot el litoral català 

(des de Portbou a les Cases d’Alcanar). Seguidament s’explica l’organigrama de l’ACA 

i els diferents equips tècnics i humans que formen la UAM (Unitat d’Aigües Marines) 

per tal de veure de quins mitjans disposen i com treballen. A continuació es tracta el 

què ha estat i el que és el disseny i posterior introducció d’un nou programa d’ús 

particular per la gestió de la informació pel què fa a les comunicacions amb les 

embarcacions al que es va nomenar “Diari del Controlador” (del que la que ha realitzat 

aquest projecte n'és coautora), i també la remodelació del propi programa d’ús 

particular del sistema de gestió de flota (52 embarcacions i 1 avioneta) i actuacions 

anomenat “GIRCOM” (Gestió Integrada de Recursos i COMunicacions). 
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Un dels altres objectius d’aquest treball ha estat veure com s’ha hagut 

d’organitzar tot el què és el sistema i veure què se’n fa (com es gestiona) de la 

informació recollida i obtinguda a partir de les embarcacions, l’avioneta i els inspectors 

de platges, de què es disposa a l’ACA per a la recollida de les diferents dades, que 

mantenen en tot moment una vigilància visual diària i també es fa una analítica 

setmanal per el control de les aigües de bany. Amb tot això s’ha analitzat el projecte de 

remodelació general, per tal de modificar i condicionar el nou Centre de 

Comunicacions i Control de l’ACA. 

 

Conclourà el treball les conclusions així com els annexos de tots els documents 

que faciliten la comprensió del treball, també alguns casos particulars d’actuacions de 

l’ACA per tal d’il·lustrar el funcionament de tots els sistemes i la bibliografia de totes les 

fonts utilitzades.  
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2. L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 

 

Abans de començar amb l’exposició del meu treball a l’ACA, objecte d’aquest 

projecte, em sembla adient donar unes pinzellades sobre l’estructura i metodologia de 

treball d’aquesta organització per poder entendre millor la meva contribució a la 

mateixa. 

 

Em centraré doncs només en aquells aspectes que són rellevants a l’activitat 

que hi vaig desenvolupar, l’essència de la qual configura el cos d’aquest projecte. 

 

 

2.1. Introducció 

 

L'Agència Catalana de l'Aigua, a partir d’ara ACA, és l’empresa pública de la 

Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge,a partir 

d’ara DMAiH, fundada el 1998 i constituïda 2 anys després com la única autoritat per 

exercir les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d’aigües i que es 

fonamenta en els principis de la Directiva Marc de l'Aigua, a partir d’ara DMA. 

 

El mateix any es va aprovar la Directiva Marc de l’Aigua 2000/60/CE, per la 

qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. Així 

doncs estableix un marc per a la protecció de les aigües superficials continentals, les 

aigües de transició, les costeres i les subterrànies. En ella s’estableixen varis objectius, 

concretament la prevenció i reducció de la contaminació, la protecció, millora i 

prevenció del deteriorament de l’aigua i els ecosistems establint una sèrie de requisits 

de vigilància i control. Establint programes de seguiment que hauran d’ésser operatius 

dins del plaç de 6 anys comptats a partir de l’entrada en vigor de la DMA, és a dir, a 

partir de l’any 2007 i operatius pel 2013. 

 

D’acord amb l’article 8 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 de 4 de novembre, l’ACA té atribuïdes 

les competències relatives al control de la qualitat de les aigües litorals i les platges, i 

duu a terme una sèrie d’accions programades encaminades al control i a la 

preservació i millora del medi marí litoral.  
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En aquest sentit, l’ACA, en compliment dels criteris establerts a la DMA i del 

calendari d’actuacions previst, està implantant diverses mesures de gestió destinades 

sobretot a “prevenir les afeccions ambientals en origen”. La DMA és d'aplicació 

obligada als estats membres de la Unió Europea. 

 

Per altra banda, l'ACA ha elaborat el document "IMPRESS"1, que integra la 

caracterització i definició de les masses d'aigua (unitat de gestió sobre la qual recaurà 

el programa de mesures per tal d'assolir els objectius de la DMA), i el risc 

d'incompliment dels objectius de la DMA, i que dóna resposta als articles 5, 6 i 72 de la 

Directiva Marc de l'Aigua. 

 

La DMA es defineix com un marc normatiu integrat (perquè obliga a redactar 

plans de gestió concrets) i transparent (perquè obliga a les institucions a fer pública 

aquesta gestió) i treballar per aconseguir una millor qualitat de les aigües involucrant a 

la participació de la ciutadania. 

 

La Directiva integra en un mateix àmbit de gestió (el districte de conca fluvial o 

la demarcació hidrogràfica) les aigües subterrànies, les aigües superficials continentals 

i les aigües costaneres3 (en les que actuem des de la UAM cada estiu amb el 

programa de Prevenció i Neteja de les Aigües Litorals, a partir d’ara PIN, que estan 

influenciades per les aigües continentals. 

 

Les aigües costaneres són les aigües marines situades entre les aigües 

oceàniques i el continent, i es caracteritzen per tenir una influència notable de les 

aigües continentals (rius, rieres, aiguamolls, aqüífers...). Això fa que tinguin una 

variabilitat i una heterogeneïtat (tant espacial com temporal) elevades. L'Agència en 

controla la qualitat basant-se essencialment en dues directives europees: la Directiva 

Marc de l'Aigua (o Directiva 2000/60/CE) i la Directiva relativa a la gestió de la qualitat 

de les aigües de bany (Directiva 2006/7/CE). 

 

                                                
1
 “Caracterització de les masses d’aigua i risc d’incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua a Catalunya” 

2
 Art.5 – Característiques de la demarcació hidrogràfica, estudi del impacte ambiental de l’activitat humana 

i anàlisi econòmic de l’ús de l’aigua. Art.6 – Registre de zones protegides. Art.7 - Aigües utilitzades per a 
la captació d’aigua potable. 
3
 La DMA defineix les aigües costaneres com aquelles que s’extenen des de la linia de costa fina la línea 

situada a una milla de distancia de la línia base que s’utiliza per determinar les aigües jurisdiccionals de 

l’Estat espanyol, la qual ve establerta pel Reial Decret 2510/1977. 
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L’ACA té atribuïdes les competències relatives al control de la qualitat de les 

aigües litorals i les platges i duu a terme una sèrie d’accions i programes encaminats al 

control, preservació i millora del medi marí litoral. Aquest control se circumscriu al que 

és la qualitat de les aigües i, en especial, a la seva adequació per a l’ús del bany. 

 

En aquestes xarxes de vigilància s’avaluen periòdicament diversos indicadors 

de caràcter microbiològic, biològic i fisicoquímic i, al mateix temps, s’estudien una sèrie 

de factors vinculats als processos litorals per aprofundir en el seus coneixements. Els 

paràmetres que es determinen són els que dictamina la Directiva Europea 2006/7/CE: 

Escherichia coli i Enterococos intestinals. 

 

L’agència s’estructura en àrees, divisions, departaments i unitats, dins de l’Àrea 

d’inspecció i Control4 és on es troba el Programa de Prevenció i Neteja, que més 

endavant es desenvolupa. 

 

El Departament d’Inspecció de l’ACA que forma part de l’Àrea d’Inspecció i 

Control centra les seves activitats en tres grans camps d’actuació: actuacions 

d’inspecció, actuacions de suport a les tasques de control del medi i presència en el 

medi. 

 

I dins de les inspeccions que se centren en el Control de la qualitat de les 

aigües es duen a terme les funcions relacionades amb el coneixement dels problemes 

referents a la qualitat de les aigües, tant superficials i subterrànies com marines, la 

interpretació de l’estat actual, el seguiment de l’evolució al llarg del temps i la proposta 

d’actuacions pendents a millorar els medis receptors i a disminuir l’impacte dels 

abocaments que els afecten, per a la qual cosa s’apliquen els programes de 

vigilància i control corresponents i s’efectuen diversos estudis i actuacions 

específiques. 

 

La vigilància de la qualitat de les aigües de bany s'efectua en els mesos d'estiu 

durant la temporada de bany que s'inicia a primers de juny i finalitza a finals de 

setembre. En aquest període es duen a terme diferents programes de control en què 

s'executen, de manera coordinada, activitats relatives a la gestió de la qualitat de les 

aigües de bany (platges i zones de bany continentals) i a la informació pública. 

                                                
4 inspecciona i controla els aprofitaments hidràulics, els abocaments, els aspectes quantitatius i qualitatius 

de les aigües, la resta del domini públic hidràulic en general, les platges i el litoral. Exerceix la inspecció 
dels sistemes de sanejament i el seguiment i control de les xarxes bàsiques d’abastament en alta. 



 

 
8 

Nosaltres ens centrarem en els programes que dur a terme l’ACA sobre la 

qualitat de les aigües marines o sobre aquells factors o problemàtiques que afecten a 

la qualitat de les aigües de bany, que són els 4 següents: 

 

 

Control de qualitat de les aigües marines 

 

A. Programa de vigilància i informació de l’estat de les platges i zones 

de bany interiors (des del 1990) 

 

El Programa de vigilància de la qualitat de les aigües litorals es desenvolupa 

des de l’any 1990 i té com a objectiu l’estudi i l’avaluació de la qualitat de les aigües 

litorals; aquestes s’entenen com a aquelles que estan localitzades a la franja més 

propera a la costa i que, per tant, són susceptibles de rebre la influència de les 

aportacions continentals i de l’activitat humana. 

 

L’objectiu d’aquest programa és realitzar el control microbiològic de la qualitat 

sanitària de les aigües de bany a Catalunya d’acord amb els criteris que estableix la 

corresponent Directiva comunitària 2006/7/CE relativa a la gestió de la qualitat de les 

aigües de bany, i informar a l’opinió pública sobre la qualitat de les aigües mentre es 

desenvolupa la temporada de bany. Aquest Programa actualment es realitza amb la 

col·laboració de la Fundació Universitat Rovira i Virgili (FURV). 

 

A través d’aquest Programa, que es fonamenta en l’aplicació de la normativa 

vigent, s’avalua anualment la qualitat ambiental de les aigües litorals al llarg de tota la 

costa i s’obté un registre històric de dades de qualitat que en permeten conèixer 

l’evolució. Per realitzar el Programa s’ha establert, des de l’any 1994, un conveni de 

col·laboració amb l’ Institut de Ciències del Mar de Barcelona (CSIC), que avala la 

qualitat i la independència dels resultats que se n’obtenen. 

 

 

Figura 1. Inspecció visual a la platja (sorra, aigua, estat dels accessos), també es prenen mesures de 

camp. Font: Arxiu Fotos UAM-ACA. 
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Cada setmana, es realitza una valoració de la qualitat microbiològica de l’aigua 

(utilitzant cinc categories de qualitat: Molt Bona, Bona, Moderada, Deficient i Dolenta), 

de l’aspecte visual de l’aigua, de l’aspecte visual de la sorra i de l’aspecte visual dels 

accessos. 

 

Setmanalment es trameten els resultats als ajuntaments de les platges i es 

lliura el llistat de les qualificacions als mitjans de comunicació. Aquesta informació 

també és facilitada per Internet i mitjançant els monòlits informatius instal·lats en 128 

platges del litoral Català. 

 

En finalitzar la temporada de bany, s’elabora la diagnosi de l’estat de les 

platges i zones de bany interior mitjançant el tractament estadístic de totes les dades 

obtingudes durant la mateixa. Aquesta diagnosi permet valorar l’estat de totes les 

platges atenent la qualitat microbiològica de l’aigua, la qualitat de l’aspecte visual de 

l’aigua i la qualitat de l’aspecte visual de la sorra i dels accessos. 

 

Durant la temporada de bany, també es realitza el control de la qualitat de les 

aigües de bany interiors a 13 punts de Catalunya d’acord amb els criteris que estableix 

la Directiva comunitària d’aigües de bany esmentada. Aquest control però es realitza 

quinzenalment per tal d’obtenir una valoració de la qualitat microbiològica de l’aigua. 

Aquests resultats també es notifiquen als respectius ajuntaments i la informació també 

es publica a Internet. 

 

 

B. Programa de Prevenció i Neteja de les Aigües Litorals i les platges 

(PIN - des del 2001) 

 

Cada estiu, l’ACA duu a terme, dintre de la temporada de bany, el Programa de 

Prevenció i Neteja de les aigües litorals i les platges (PIN), que es ve realitzant des de 

l’any 2001. 

 

Les activitats d’aquest Programa es centren en el control i la vigilància de l’estat 

de les aigües litorals i les platges i es disposa de mitjans aeris i d’embarcacions de 

prevenció i neteja, per fer tasques de vigilància, prevenció i millora de les aigües 

costaneres. 
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Figura 2. Abocament de l’emissari “Nou de l’Estany Gelat” a Montroig del Camp dia 29.08.2006. 

Font: Arxiu ACA 

 

Totes les activitats del Programa i la gestió operativa dels mitjans tècnics 

(embarcacions i mitjà aeri) es dirigeixen des del CC de la UAM de l’ACA responsable 

del seguiment i la vigilància de l’estat del medi marí litoral a Catalunya. 

 

El Programa, com s’ha dit, es realitza amb la col·laboració de la FURV, i 

mitjançant l’adjudicació de contractes de serveis a empreses especialitzades en la 

vigilància aèria i en els serveis de prevenció i neteja de les aigües costaneres. 

 

Setmanalment s’enumeren el nombre d’incidències en les que han actuat les 

embarcacions i al final de campanya s’agrupen per tipologia. Hi ha 9 tipologies 

diferents: Sòlids flotants, Hidrocarburs i olis, Sanejament, Abocament no sanejament, 

Organismes del mar, Escumes, Desoloracions, Troncs i canyes i Altres. I dins de cada 

tipoligies hi ha vàries subtipologies que més endavant s’especifiquen. 

 

D’altra banda hi ha les tipologies per les embarcacions dels sòlids flotants 

recollits que es classifiquen en: plàstics, fustes, matèria orgànica, algues, altres i Olis i 

greixos.  
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C. Pla de vigilància de fitoplàncton nociu i tòxic (Fito - des del 2000) 

 

L'ACA, des de l’any 2000, duu a terme amb la col·laboració del Grup de 

Processos Litorals i Fitoplàncton tòxic del Departament de Biologia Marina i 

Oceanografia del Institut de Ciències del Mar (CSIC), el Programa de vigilància del 

fitoplàncton (algues microscòpiques que viuen a les aigües marines i continentals) 

nociu i tòxic a la costa catalana amb la finalitat de detectar de forma preventiva i 

controlar les proliferacions d'algunes espècies d'aquests organismes que poden posar 

en perill la salut i benestar de les persones i afectar els ecosistemes marins. Aquestes 

proliferacions reben també el nom de PANs (Proliferacions Algals Nocives) i són 

causades, en un 75%, per microalgues del grup de les dinoflagel·lades. I també poden 

tenir efectes nocius sobre la qualitat de les aigües litorals per creixement massiu 

(discoloracions de l’aigua, formació d’escumes i mucílags, disminució en la 

concentració d’oxigen, etc) o bé, puguin suposar un perill per a la salut de les persones 

i d’alguns organismes marins per producció de biotoxines. 

 

Tot i això, les proliferacions de fitoplàncton són un fenomen natural que pot ser 

freqüent en algunes platges on hi hagi desembocadures de rius, riuets o canals on hi 

ha una aportació d’aigua dolça que pot aportar una càrrega de nutrients elevada i que, 

en combinació amb períodes de calma, especialment en els mesos d'estiu, pot afavorir 

el creixement de PANs. Quan les proliferacions són molt intenses provoquen canvis 

molt visibles en la coloració i la transparència de l'aigua, fet que dóna un mal aspecte a 

les aigües de bany. 

 

El pla de detecció es basa en controls analítics de l’aigua, que es realitzen 

periòdicament durant tot l’any, en les zones de risc abans esmentades (ports i zones 

de la costa amb aigües tancades o properes a desembocadures de rius o ports) ja que 

les masses d’aigua de baixa renovació i les aportacions de nutrients afavoreixen les 

proliferacions de fitoplàncton. Constitueixen una sèrie de punts al llarg de tota la costa 

considerats sentinelles. Es controlen un total de 16 ports, 8 zones de costa amb risc i 6 

zones de costa de referència. Les mostres es prenen amb una freqüència mínima 

mensual a l’hivern i quinzenal o setmanal (en funció del cas) a l’estiu. En els casos de 

detecció de PANs es realitzen seguiments més intensius i específics segons l’espècie i 

el lloc en el que s’ha produït. 
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Figura 3. Fotografia aèria de Fitoplàncton a Cala Fosca (Palamós) – 01.09.2008. Font: Arxiu ACA. 

 

La concentració llindar a partir de la qual es considera que una espècie 

produeix una proliferació s’ha establert en funció dels efectes de la espècie en qüestió, 

i va des de concentracions inferiors a 103 cèl·lules/l per espècies molt tòxiques, fins a 

concentracions de milions de cèl·lules/l, per espècies no tòxiques. Les espècies 

productores de biotoxines poden causar efectes perjudicials amb concentracions 

cel·lulars baixes, a través de la ingesta de marisc, pel contacte directe dels banyistes 

amb l’aigua o a través de la inhalació d’aerosols, etc... mentre que les espècies no 

tòxiques poden produir efectes negatius sobre la qualitat de l’aigua (discoloracions, 

escumes i mucílags, anòxia, etc) en cas de trobar-se en concentracions de milions de 

cèl·lules/l. A les platges de Catalunya, l’alteració de qualitat més freqüent per 

proliferació de fitoplàncton és la discoloració de l’aigua, que adquireix tonalitats 

verdoses, marronoses, vermelles... a conseqüència de la gran concentració de 

cèl·lules que contenen pigments d’aquests colors i que varien segons les espècies.  

 

Durant la temporada de bany, s’intensifiquen les mesures de manera que, 

simultàniament a aquest control anual, es fa un seguiment continuat a tota la costa 

catalana mitjançant la vigilància diària (visual aèria i des de terra) de l’aspecte de 

l’aigua amb l’objectiu de detectar canvis en la coloració de l’aigua que puguin indicar 

proliferacions de fitoplàncton que es confirmen i caracteritzen mitjançant l’anàlisi se 

l’aigua afectada i la informació es publica setmanalment als butlletins informatius 
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setmanals i al web de l’ACA. A més, dintre de la temporada de bany, es realitza un 

control analític de fitoplàncton a totes les zones de bany controlades. En cas de 

detectar-se proliferacions d’espècies tòxiques, es disposa d’un protocol d’actuació per 

advertir i informar la població en coordinació amb el Departament de Salut i la Direcció 

General de Pesca i Acció Marítima, a partir d’ara DGPAM del Departament 

d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAAR).  

 

Aquest Programa treballa de forma coordinada amb la DGPAM i amb el 

Departament de Salut. La DGPAM duu també a terme el control de fitoplàncton tòxic a 

les badies del delta de l’Ebre on hi ha zones marisqueres, i és qui té la responsabilitat 

de tancar o obrir zones en les que hi ha cultius marins de cara a garantir la salubritat 

del marisc. El Departament de Salut duu, en els casos en que hi ha afectació a la salut 

dels banyistes, les relacions amb els serveis de vigilància i socorrisme de les platges i 

amb els Centres d’Atenció Primària per fer el seguiment epidemiològic de l’episodi. 

 

A partir dels resultats de les temporades de bany 2006-2009, s’han establert 

tres nivells de propensió a la aparició de proliferacions fitoplanctòniques en funció del 

nombre d’episodis detectats i de la seva duració, considerant tant les proliferacions 

d’espècies tòxiques com no tòxiques, a les diferents platges de la costa catalana:  

 

Baixa: Mai s’ha observat una proliferació de fitoplàncton (en condicions 

favorables, no s’ha observat en quatre temporades consecutives cap 

proliferació). 

Mitja: S’han observat proliferacions de forma esporàdica (en condicions 

favorables, la freqüència d’observació per temporada és ocasional o inferior al 

5%). 

Alta: S’han observat proliferacions de forma habitual (en condicions favorables, 

la freqüència d’observació de fitoplàncton pot ser superior al 5% en cada 

temporada). 
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Figura 4. Decoloració per fitoplàncton al Port de Tarragona – 20.09.2006 a les 10.16h. Font: Arxiu ACA. 

 

 

D. Projecte Medusa (Meduses - des del 2007). 

 

En el marc del Projecte Medusa l’ACA dur a terme una sèrie d’accions per 

donar resposta i conèixer millor el fenomen de la presència de meduses a les platges. 

Aquest Projecte el va iniciar en fase pilot l’estiu de 2007 i l’executa en col·laboració 

amb l’ Institut de Ciències del Mar del Consell Superior d’Investigacions Científiques 

(ICM–CSIC). 

 

La proliferació de meduses és un fenomen natural, encara que la seva 

presència al litoral pot ocasionar problemes als banyistes durant la temporada de 

bany. 

 

El Projecte Medusa inclou la vigilància i seguiment de l’arribada de meduses a 

les platges, la informació pública durant la campanya d’estiu, diverses jornades 

informatives, les mesures preventives i pal·liatives, els estudis i treballs científics i, 

finalment, també la participació ciutadana i la divulgació de la informació mitjançant 

pòsters, guies de reconeixement d’espècies de meduses i el Joc de la medusa. 
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Figura 5. Port de l’Escala dia 24.07.2006      Figura 6. Platja del Miracle dia 06.09.2006 

Rhizostoma pulmo o Born Blau.Font: Arxiu ACA.    Cotylorhiza tuberculata o Ou ferrat. Font: Arxiu ACA. 

 

Així es realitza un seguiment de l’arribada de meduses a les platges, durant els 

mesos d’estiu. En aquestes tasques d’observació hi participen els inspectors de 

platges, els observadors aeris i els patrons de les embarcacions que reporten 

diàriament la informació sobre l’estat de les aigües costaneres i l’observació de 

meduses. 

 

Totes les dades d’observació de meduses són analitzades, en finalitzar la 

temporada de bany, pels especialistes de l’ICM-CSIC els quals elaboren un informe 

anual que conté una valoració global de l’estiu en curs així com una comparativa amb 

els anys anteriors. 

 

En aquest projecte també es realitzen destacats estudis científics sobre les 

poblacions i cicles biològics de les espècies de meduses. Aquests estudis es van 

iniciar l’estiu de 2007, amb un conveni de col·laboració entre l'ACA i l'ICM-CSIC per 

realitzar treballs de recerca i seguiment de les proliferacions de meduses al litoral 

català. Aquests treballs són necessaris per poder establir les eines de gestió més 

adequades per a la prevenció i informació pública d’aquest fenomen natural. Els 

aspectes més destacats d’aquests estudis són els següents: 

 

 Realització de campanyes de monitoratge i recollida de mostres durant tot 

l’any per avaluar l'estat de les poblacions de meduses. 

 Anàlisi, tractament i processament de totes les dades d’observació de 

meduses a les platges obtingues per l’ACA durant la campanya d’estiu així 
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com de les que s’obtenen a partir d’altres fonts d’informació mitjançant la 

col·laboració d’ajuntaments litorals i voluntaris. 

 Estudi de les característiques biològiques dels eixams de meduses en 

base a paràmetres demogràfics, reproductors i bioquímics a més del 

seguiment i recerca dels cicles biològics de les espècies més importants. 

 

L’ACA informa diàriament, a través del seu web, de les dades d’observació de 

meduses que obté a través dels seus propis mitjans.  

 

Els resultats d’observació de meduses es presenten en una taula, que 

s’actualitza diàriament, desglossada en tres apartats: litoral de Girona, litoral de 

Barcelona i litoral de Tarragona. 

 

Un cop per setmana, dintre del “Butlletí setmanal” de l’estat de les platges que 

es publica també a la pàgina web, es presenta un mapa del litoral català on es 

destaquen els trams costaners a on s’han vist meduses. 

 

En les tasques de vigilància i observació de meduses també col·laboren els 

ajuntaments litorals a través dels seus serveis de salvament i socorrisme ubicats a les 

platges. Les dades d’observació de meduses es reporten periòdicament seguint la 

metodologia de treball elaborada per l’ACA i els especialistes de l’ICM. 

 

 

2.2. UAM – Unitat d’Aigües Marines  

 

La Unitat d’Aigües Marines duu a terme les competències de l’ACA relatives al 

control i a la vigilància de la qualitat de les aigües litorals i les platges i, en aquest 

sentit, gestiona i s’ocupa de totes les activitats de vigilància i control que l’Agència té 

implementades en el medi marí litoral. 

 

Els treballs de la Unitat es poden agrupar en quatre blocs principals, que es 

realitzen de forma integrada i que són les següents:  

 

 Xarxes de control: 

- Directiva d’aigües de bany (platges i zones de bany interior). 

- Directiva Marc de l’Aigua (aigües costaneres i de transició). 
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- Prevenció de la implantació d’espècies invasores (aigües costaneres i 

de transició). 

 Centre de Comunicacions i Control dels mitjans tècnics (CCC). 

- Embarcacions destinades a la prevenció i neteja (52 en total). 

- Mitjans aeris per a l’observació i control de litoral (vols diaris). 

 Altres activitats de control: 

- Control dels sistemes de sanejament litorals i dels abocaments a mar 

(inspectors de platges i mitjans tècnics). 

- Seguiment dels Plans de Vigilància Ambiental (PVA). 

 Informació pública: 

- Rodes de premsa. 

- Comissions amb ajuntaments litorals i altres administracions. 

- Web de l’ACA. 

 

 

2.2.1. Programa PIN (Prevenció i Neteja): Objectius del Programa. 

 

Des de l’any 2001, durant la temporada de bany, l'ACA dur a terme el 

Programa de Prevenció i Neteja (PIN) de les aigües litorals i les platges. 

 

Els principals objectius i activitats que es realitzen en aquest Programa se 

centren en el control i la vigilància de l'estat de les aigües litorals i les platges. Per a 

portar-los a cap es disposa de mitjans tècnics aeris (1 avioneta) i d'embarcacions de 

prevenció i neteja (52, l’estiu del 2006 i 40, l’estiu de 2009) destinades a les tasques 

diàries de vigilància, prevenció i millora de les aigües costaneres, a fi de poder actuar 

davant dels possibles episodis de contaminació i realitzar la recollida de sòlids flotants. 

 

Així doncs els principals objectius es resumeixen en 4 punts que són els 

següents: 

 

 Fer un seguiment des de l’aire de l’estat de les aigües litorals i les platges per a 

detectar possibles afeccions de la qualitat, tant d’origen natural com degudes a 

l’activitat humana, així com d’aquells episodis de contaminació imprevistos. 

 Efectuar tasques de prevenció i neteja de les aigües litorals mitjançant la 

recollida de sòlids flotants, dispersió o eliminació de taques d’hidrocarburs, així 

com altres actuacions. 
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 Donar resposta davant de les afeccions detectades i activar les actuacions de 

resposta dels mitjans tècnics (avió i embarcacions) adequades a cada cas. 

 Informar periòdicament sobre l’estat i l’evolució de la qualitat de les aigües i de 

les actuacions que realitzen les embarcacions. 

 

 

2.2.2. Presentació de la gestió i els mitjans tècnics. 

 

El PIN es fa amb la col·laboració de la Fundació Universitat Rovira i Virgili 

(FURV) aportant el personal que integra als inspectors a peu de platja i el personal del 

Centre de Comunicacions i Control (2006), a partir d’ara CCC; així com també 

mitjançant l'adjudicació de contractes de serveis a empreses especialitzades en 

vigilància aèria (INFINIT AIR) i d’embarcacions pelicà (ECOLMARE – 12 embarcacions 

de litoral) i MARNETT (FCC - Fomento de Construcciones y Contratas – 40 

embarcacions de platges). 

 

El CCC manté, a temps real, la comunicació amb tots els mitjans tècnics en 

servei, centralitza la informació del avisos d’incidències, i dirigeix les actuacions dels 

mitjans tècnics, dins de l’horari continuat de 7h a les 18h. 

 

Les embarcacions de neteja que s’utilitzen estant especialment dissenyades 

per a la recollida de materials sòlids flotants a l’aigua, i són per tant molt eficients en 

aquest aspecte.  

 

Pel què fa a la avioneta, podríem dir que és la eina més útil pel què fa a la 

vigilància i per a la visualització fàcil de sòlids flotants, taques d’hidrocarburs, 

albiraments de bancs de meduses o animals marins o qualsevol alteració que afecti al 

medi marí.  

 

 

2.2.2.1. Embarcacions de prevenció i neteja. 

 

Tant per a la prevenció de possibles episodis de contaminació com per la 

recollida de sòlids flotants es disposa d’un dispositiu d’embarcacions de neteja que es 

distribueixen al llarg de tota la costa. El servei d’embarcacions previst pel 2006 va 

estar format per 12 embarcacions de litoral (Pelicans) i 40 embarcacions de platges 

(Marnett Solid 650), mentre que el 2009 varen ser d’11 embarcacions de litoral i 33 

embarcacions de platges. Perdent doncs 8 embarcacions i amb elles la vigilància per 
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mar de diferents trams de costa sobretot del litoral gironí, encara que introduint nous 

models d’embarcació Marnett per veure’n l’eficiència tant en temps de navegació com 

l’eficàcia en la recollida. 

 

Durant el període de servei que s’inicia el mes de juny i finalitza el mes de 

setembre, les embarcacions de neteja estan operatives tots el dies de la setmana, 

inclosos els festius, i la seva jornada laboral ha anat variant i s’ha vist modificada cada 

any envers l’anterior en funció ja sigui de les necessitats operatives o del rendiment 

acumulat al llarg de la campanya anterior. De la mateixa manera el nombre 

d’embarcacions i dels ports base s’han vist modificats per causes tècniques, 

disponibilitat i millora en el servei, així com la reducció en el pressupost per motius 

externs que res tenen a veure amb el rendiment de les embarcacions. 

 

Pel què fa als ports les condicions dels mateixos més aviat faciliten la recollida 

de residus que no la dificulten. El problema dels ports són els racons en els que solen 

acumular-se els residus, però per això les embarcacions de neteja, adequadament 

dissenyades, tenen els sistemes de recollida (com ara xarxes) amb molta capacitat de 

moviment o bé, disposen de sistemes d’aspiració que fan circular l’aigua dirigint els 

residus cap al lloc d’emmagatzematge. D’aquesta manera, es poden recollir els sòlids 

acumulats a prop de les esculleres i sense necessitat que l’embarcació faci moltes 

maniobres. 

 

L’ACA disposa de dos tipus d’embarcacions: les embarcacions de platges i les 

embarcacions de litoral i totes elles efectuen principalment tasques de recollida de 

sòlids flotants i d’hidrocarburs a l’aigua, distribuïdes a 28 ports base al llarg de tot el 

litoral. Aquestes embarcacions fan diàriament uns recorreguts programats per cobrir 

tota la costa. Les seves característiques es descriuen en l’Annex A.  

 

 

Figura 7. El disseny de l’embarcació pelicà és degut a la intenció d’encabir-lo en el remolc d’un camió. 

Font: Ecolmare Ibérica, S.A. 



 

 
20 

 

Les tasques principals de les embarcacions són: 

 

 La recollida de sòlids flotants a les aigües litorals com a prevenció de la seva 

arribada a les zones de bany.  

 La vigilància de l’estat de les aigües litorals per a la detecció i prevenció 

d’episodis de contaminació.  

 la inspecció dels punts d’abocament a mar d’aigües residuals urbanes i 

industrials en funcionament dels sistemes de sanejament. 

 

Les embarcacions de neteja també poden recollir d’altres materials com olis, 

escumes, i hidrocarburs (petroli, fuels). La recollida d’aquests materials és més 

complexa, ja que tenen característiques físiques molt variables i es necessiten 

sistemes de recollida més sofisticats que per recollir sòlids flotants. No totes les 

embarcacions els poden recollir, dependrà del sistema que utilitzin. Per tant en 

aquests casos, l’eficiència de recollida vindrà determinada principalment per les 

característiques tècniques dels dispositius de recollida. En general, són més 

adequades les embarcacions que poden recollir els residus per aspiració de l’aigua 

dirigint-la cap a la zona d’emmagatzematge, com són les embarcacions Pelican.  

 

Una de les tasques dels mitjans tècnics és la inspecció dels punts d’abocament 

a mar dels sistemes de sanejament (d’aigües residuals urbanes i industrials en 

funcionament).  

 

Les embarcacions de neteja són pilotades per patrons experimentats i 

coneixedors de la seva zona de treball. Les embarcacions de platges estan 

governades per un patró i les de litoral van tripulades per un patró i un mariner, el que 

fa un total de 72 persones embarcades, comptant les tripulacions de relleu. 

 

Les hores navegades diàries teòriques són de 8 per les de litoral i 7 per les de 

platges, el que fa un total de 744 per les de litoral i 560 per les de platges, en tota la 

temporada de bany, per unitat, i que dóna un total de més de 2.500 hores de servei. 

En termes mitjans, les embarcacions de litoral cobreixen un tram de costa de 21 milles 

(39 quilòmetres) cadascuna i les de platges 6 milles (12 quilòmetres). Això dóna una 

freqüència de pas pel mateix lloc d’almenys una vegada diària les de litoral i 4 vegades 

diàries les de platges. 
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Queden coberts els 870 km de litoral català i els 70 municipis costaners, encara 

que per raons de volum de feina i de tram coster a cobrir, no correspon la distribució a 

la fracció d’embarcació que pertocaria, si més no aquesta distribució és la més 

equitativa possible. Tot això està calculat de tal manera que el temps de resposta 

d’arribada a una actuació des del port base més proper sigui possible efectuar-lo en 

menys d’una hora. 

 

 

Figura 8. Observació de ploma, residus, boia de senyalització, coordenades de localització i registre 

fotogràfic realitzat per les embarcacions de l’ACA. Font: Arxiu embarcacions ACA. 

 

Les embarcacions de neteja d’aigües litorals són un tipus d’embarcació 

classificades en el grup III, classe S i es matriculen en la llista 5ª, on es registren 

remolcadors, embarcacions i artefactes navals dedicats als serveis de ports, badies i 

rades.  

 

Aquest tipus d’embarcacions, per a poder ser despatxades necessiten tres 

tipus de certificats:  

 

 Certificat de Navegació. 

 Certificat de seguretat. 

 Certificat de Ràdio. 

 

El fet de complir amb els requeriments que exigeixen els certificats anteriors, 

implica que les embarcacions han de tenir: 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=radas
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 Equip de radiocomunicació que compleix el conveni SOLAS5 (Seguretat 

de la Vida Humana en el Mar) i la legislació vigent. 

 Que la maquinària, grups electrògens i instal·lació elèctrica es troba en 

perfecte estat.  

 Que compleix amb els dispositius de seguretat adequats: llums 

reglamentàries, àncora, bengales, armilla salvavides, cercle salvavides, 

extintor i baldi conta incendis, farmaciola.  

 

Els despatxos són tramitats per la Capitania Marítima una vegada adquirits els 

tres certificats.  

 

 

2.2.2.2. Mitjà aeri (inspeccions aèries). 

 

El mitjà aeri del què disposa l’ACA és una CESNA, que cada dia surt de 

l’aeroport de Sabadell i sobrevola tot el litoral Català de 9h del matí fins les 15h; fent 

una parada per descansar el pilot, el canvi d’observador i el repostatge de l’avioneta. 

La aeronau és adequada per a l’observació aèria i el registre de fotografies. Va 

tripulada per un pilot, acompanyat d’un observador (Llicenciat en biologia) que fa el 

registre i comunica a l’Equip de Gestió dels mitjans tècnics, a temps real, l’estat de les 

aigües i les possibles afeccions que es puguin produir. 

 

 

Figura 9. Avioneta CESNA a l’aeroport de Sabadell. Font: Miguel Matz (Director del CCC el 2006). 

 

Les característiques tècniques del mitjà aeri, CESSNA 172 es poden visualitzar 

en l’ Annex B. 

                                                
5
 Conveni SOLAS: Safety Of Life At Sea.(anglès) / Seguretat de la Vida Humana en el Mar. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=electrógenos
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=bengalas
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La costa està dividida en 2 vols, ruta sud i ruta nord; on el punt base, central i 

de partida és l’aeroport de Sabadell. Les rutes són les següents: 

 

 Ruta NORD: de Sabadell vola en direcció a mar per agafar el tram de 

costa a l’alçada de la tèrmica del Besòs i després resseguint la costa en 

direcció nord enfila fins a Portbou on dóna la volta i segueix resseguint 

novament la costa en direcció Sud cap a la tèrmica del Besòs, on torna 

a l’aeroport de Sabadell. 

 

 Ruta SUD: de Sabadell vola per l’interior en direcció a mar per agafar el 

tram de costa a l’alçada de la platja de les Botigues de Sitges, des d’on 

va resseguint la costa en direcció sud fins a Les Cases d’Alcanar on 

dóna la volta i torna resseguint la costa cap a Sitges i, fins a l’aeroport 

de Sabadell. 

 

 

Figura 10. En verd: Ruta Sud (Gavà – Alcanar) – 28 municipis 

En blau: Ruta Nord (Barcelona – Portbou) – 41 municipis. Font: CCC - ACA. 

 

L’objecte de la inspecció aèria és controlar l’estat general de les aigües litorals i 

detectar qualsevol fenomen natural o causat per l’activitat humana que pugui incidir en 

l’aspecte o la qualitat de les aigües litorals i les platges. La inspecció aèria es realitza 
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diàriament (inclosos els caps de setmana i festius) i al llarg de tota la costa, a no ser 

que la meteorologia (vents, pluges..) ho impedeixi.  

 

L’EG atén totes les comunicacions que arriben a l’ACA procedents de 

l’observador aeri en relació a: 

 

a) l’operativa del servei, és a dir, relatives a l’horari i ruta del vol, 

b) les afeccions de rellevància observades a les aigües litorals i altres 

informacions ambientals. Els observadors aeris fan aquestes comunicacions seguint 

els criteris establerts per l’ACA (veure la taula de criteris pel que fa a les 

comunicacions de tipus ambientals en l’Annex C). 

 

 

2.2.2.3. Equip de Gestió dels mitjans tècnics (EG) 

 

L’equip de gestió dels mitjans tècnics, a partir d’ara EG, format per nàutics i 

biòlegs que formen el CCC atén totes les comunicacions que arriben a l’ACA 

procedents dels patrons de totes les embarcacions i del personal encarregat del servei 

(coordinadors, inspectors de platges, caps o membres de la UAM...) així com altres 

persones que treballen en col·laboració amb aquest programa o que saben de la seva 

existència, com són Ajuntaments, Policia Local, Guardia Civil del Mar, Salvament 

Marítim, particulars... Aquestes comunicacions es fan normalment via ràdio (si són als 

mitjans propis del PIN), sinó s’atenen per telèfon i són principalment de dos tipus:  

 

a) Operatives (sortides i entrades a port, ruta, etc) i 

b) Detecció d’afeccions de rellevància a les aigües litorals i les platges i altres 

informacions ambientals d’interès. 

 

Aquest punt es desenvolupa de forma més extensa en el capítol 3 en el 

subapartat 3.3. Centre de Comunicacions del Centre en el 2006. 
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Figura 11. Controladora Pamina Fabrés, estiu 2010.  Figura 12.EG format per Nàutic-Biòleg estiu 2008. 

Font: Pròpia.    Font:Pròpia. 

 

 

2.2.3. Feina de prevenció, neteja i recollida de flotants. 

 

Per tal de fer la feina de prevenció és molt important fer un seguiment des de 

l'aire de l'estat de les aigües litorals i les platges i detectar possibles afeccions de la 

qualitat, tant d'origen natural com antròpic, i també d'episodis de contaminació que es 

puguin produir. Ja que així es pot donar resposta davant de les afeccions detectades i 

activar les actuacions de resposta dels mitjans tècnics (avioneta i embarcacions) que 

siguin adequades per fer front a cada cas. 

 

Efectuar tasques de prevenció i neteja de les aigües litorals mitjançant la 

recollida de sòlids flotants, la dispersió o l'eliminació de taques d'hidrocarburs i altres 

actuacions, és prevenir que es produeixi una afectació al medi marí. 

 

A continuació passo a explicar com funciona una jornada normal de treball en 

cadascuna de les embarcacions: 

 

Una vegada que el patró arriba a l’embarcació, fa les seves feines diàries de 

manteniment i seguretat de l’embarcació: comprovació de nivells, escalfament del 

motor, engegar el TETRA i preparar la sortida de port. 

 

Pel què fa a l’embarcació pelicà treballa amb la proa oberta a una velocitat de 2 

nusos. D’aquesta manera el vaixell recull qualsevol tipus de sòlid flotant present des 

de la superfície de l’aigua fins a una fondària d’ aproximadament 0,25-0,5 m. La 

recollida es fa creant un flux d’aspiració de l’aigua, això permet realitzar l’operació tant 

navegant com sense navegar. Un cop recollits, els sòlids s’aboquen automàticament 
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en un contenidor de uns 4 m3 de capacitat. Posteriorment són descarregats a port i 

conduïts a abocadors degudament autoritzats. 

 

Per veure una descripció tècnica més detallada dels 5 mètodes de recollida que 

pot fer l’embarcació pelicà es pot veure l’ Annex D. 

 

  

Figura 13. Recollida d’escues naturals.  Figura 14.Recollida de restes d’algues. 

Font: arxiu embarcacions ACA.    Font: arxiu embarcacions ACA. 

 

D’altra banda l’embarcació MARNETT treballa de la següent manera: 

 

Per veure el mètode de treball de les embarcacions MARNETT en seqüència 

fotogràfica mirar la numeració correlativa a l’Annex D.  

 

Se surt de port a l’hora d’inici establerta, i l’embarcació es dirigeix directament a 

la primera platja assignada a la seva zona. El patró escollirà per on iniciar la ruta si la 

seva zona de treball comprèn la zona nord i la zona sud del port base; el seu criteri 

serà tant de temps climàtic com pels residus acumulats. 

 

En quant l’embarcació arriba a la platja, abaixa els braços hidràulics de 

recollida i fa en primer lloc un reconeixement visual navegant a poc a poc dins de la 

zona de bany (inferior a dos nusos). A mesura que es van trobant residus a la platja, el 

patró condueix l’embarcació de tal manera que els recull amb els compartiments de 

recollida. Quant acaba, apuja els braços i segueix navegant fins la següent platja. 

 

1 i 2) En el cas de trobar-se quelcom incidència (veure Figura D10 a Figura D13, de 

l’Annex D) el patró avisa al seu encarregat de zona i al CCC, a l’espera d’instruccions. 
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En el cas de contraindicacions molt particulars, es deixarà constància fent fotografies 

ja que els patrons tenen en el seu poder una càmera digital. En quant es fa la foto, el 

patró anota al full de registre fotogràfic, la data, l’hora, el lloc i la descripció de la 

contaminació o incidència i immediatament procedeix amb el mètode adequat a la 

recollida dels flotants. 

 

Per agilitzar les tasques de recollida de residus, quant aquest es troben aïllats, 

les embarcacions porten salabrets i gafes. Aquestes eines son especialment útils 

quant hi ha mala mar i la navegació resulta dificultosa amb els braços de recollida a 

l’aigua, i per recollir objectes relativament voluminosos, com per exemple, bidons, 

bosses de brossa plenes, palets, etc... 

 

A cada platja, el patró pren nota en el full de treball del percentatge en volum 

de cada tipologia de residu del recollit i el temps aproximat que ha trigat a fer la neteja. 

 

4) Quant el patró arriba a port, ja sigui migdia o al final de la jornada, el patró 

completa la fitxa de treball diari, amb el volum i el pes total de lo recollit i qualsevol 

altre comentari rellevant del dia (veure Figura D20 i Figura D21 de l’Annex D). 3)També fa 

dues fotografies de lo recollit, i així pot contrastar la foto amb la fitxa diària (veure Figura 

D14 a Figura D19 del citat Annex). 

 

Les bosses de residus que s’han acumulat es dipositen en els contenidors que 

tenen a la seva disposició al port. Aquests contenidors son de recollida selectiva, és a 

dir, ja estan dividits per dipositar a cada part de la seva tipologia diferent: plàstic, vidre 

o orgànic i el patró s'encarrega personalment de la separació de residus.  

 

5) En casos excepcionals d’acumulació de residus, es fa el trasllat de 

contenidors addicionals, i inclús es fa necessària la grua si són molt voluminosos: 

troncs grossos, o restes en grans quantitats de riuades (veure Figura D22 i Figura D23 de 

l’Annex D). 

 

Encara que el servei de neteja de les aigües litorals de l’ACA no recull 

meduses, ja que son animals vius i estan vivint en el seu medi natural, i la neteja no 

inclou recollir-les. Puntualment en la temporada de 2008, es varen recollir degut a la 

forta pressió social, però després d’impulsar un estudi específic per saber els motius 

de la gran arribada de bancs a l’estiu, es va concloure que era millor no recollir-les ja 
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que degut a que les meduses són ésser vius compostos de gran quantitat d’aigua, al 

recollir-les es partien i s’espargien les cèl·lules urticants.  

 

 

2.2.4. Classificació, quantificació dels residus (7 tipus/ fitxa recollida). 

 

A continuació per poder explicar la classificació i quantificació dels diferents 

tipus de residus i per tal de saber computar els percentatges s’explica el procediment 

d’introducció de dades de la fitxa tècnica diària que omplen els patrons al llarg de la 

jornada: 

 

Al final de la jornada els patrons han de fer dues mesures:  

 

 El volum total de sòlids recollits durant el dia en metres cúbics. S’han 

de tenir en compte tots els residus recollits, inclús els de grans 

dimensions com els troncs d’arbres. Per al càlcul del volum total s’ha de 

prendre com a referència la capacitat del contenidor o bé, les 

dimensions dels objectes.  

 

       

Figura15. Dinamòmetre que s’utilitza en dia de descàrrega del contenidor dels pelicans. 

Figura 16. Cistella marcada amb els volums (Marnett). Figura 17. Dinamòmetre usat per les embarcacions 

de platges. Font: Arxiu ACA. 

 

 El pes dels sòlids recollits en quilos (només el dia de descàrrega del 

contenidor en el cas de les embarcacions pelicans).  
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Figura 18. Descàrrega del contenidor a port (embarcació pelicà). Font: Arxiu ACA. 

 

La resta de quantificacions, per tipologia i municipi, les hem de fer en 

percentatges tenint en compte el volum recollit: 

 

 En primer lloc, a cada municipi s’ha d’estimar quin és, aproximadament, 

el percentatge (%) de cada tipologia dels sòlids recollits, en relació a 

la quantitat total recollida al municipi. La suma d’aquests percentatges 

ha de ser igual a 100.  

Per exemple: “del total de sòlids recollits a L’Escala un 20% del volum 

ha estat matèria orgànica, un 40% fustes i un 40% plàstics”. 

 

 En segon lloc, s’ha d’estimar, aproximadament, el percentatge (%) 

corresponent a cada municipi, en relació a la quantitat total recollida 

durant la jornada. La suma d’aquests percentatges ha de ser igual a 

100. 

Per exemple: “suposem que durant el dia hem estimat que a l’Escala 

hem recollit poc volum (x) de sòlids, i a Torroella de Montgrí hem recollit 

molt volum (xxxx) de sòlids. Això pot significar que un 20% del volum 

s’ha recollit a l’Escala i un 80% a Torroella. Imaginem un altre cas, on a 

l’Escala recollim molt volum (xxxx) de sòlids i a Torroella també molt 

volum (xxxx) de sòlids. Això vol dir que, aproximadament, hem recollit el 

50% a cada municipi”.  
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Figura 19. Exemple de com cal omplir la fitxa “Resum de l’activitat diària” (embarcacions). Font: ACA. 

 

A continuació expliquem les tipologies en les que s’engloben les restes de 

sòlids que troben a la mar els patrons de les embarcacions i que són amb les que 

emplenen la fitxa: 

 

Hi ha dos grans grups: 

 

1. Antròpics: És on englobem els Plàstics, les Fustes Home, els Altres i els 

Olis i Greixos. 

2. Naturals: Dins d’aquest grup hi ha les Fustes Naturals, la Matèria 

Orgànica i les Algues. 

 

Així doncs passem a definir el que forma cada grup i què trobarem dins de 

cadascun d’ells: 

 

 PLÀSTICS: tot tipus d’objecte fet de plàstic, no importa la mida ni el volum. 

 FUSTES NATURALS: tot tipus de restes vegetals terrestres com: fulles, 

branques, troncs, canyes, plantes... 

 FUSTES HOME: tot tipus de fusta que ha estat tractada per l’home, com: 

pals de la llum, palets, caixes, mobles, bobines, taulons, restes 

d’embarcacions... 

 MATÈRIA ORGÀNICA: animals i residus orgànics. 

 Deixalles: Són les bosses de brossa/escombraries plenes i restes de 

menjar. 

16/09/2006 SÁBADO

Plàsti

cs

Fuste

s

Mat. 

Orgà

nica

Algu

es
Altres

Olis i 

greix

os

30 10:00 18:00 80 7 X

31 10:00 18:00 0 0

32 10:00 18:00 0 0

33 10:00 18:00 0 0

34 10:00 18:00 0 0
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TIPUS PREDOMINANT DE RESIDU

Más sucio Avisos d'incidències
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bar
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Hora 

Inici

Hora 

Final

VOL

UM 

(lts)

FITXA RESUM ACTIVITAT DIÀRIA

EMBARCACIONS DE PLATGES DATA

MIRACLE

AMARRADOS POR MAL TIEMPO DE

10:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 15:30.

LIMPIEZA DEL PUERTO DEPORTIVO DE

CAMBRILS  DE 15:30 A 17:30

AMARRADOS POR MAL TIEMPO DE

12:37 A 14:00. LIMPIEZA DEL PUERTO

DEPORTIVO DE TARRAGONA DE 15:30

A 17:30
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 Escumes: que es formen de forma natural o provenen d’algun emissari 

en funcionament. 

 Peixos morts.  

 Altres Animals Morts: tot tipus d’animal mort que no siguin peixos (rates, 

tortugues, gavines...) 

 ALGUES: restes de vegetals marins (algues i herbes marines).  

 ALTRES: residus antròpics no inclosos en les categories anteriors, com són: 

vidre, metall (bidons), alumini (llaunes), paper, cartró, roba, porexpan, 

tetrabrick, pneumàtics, electrodomèstics, cordes, xarxes de pesca, boies, 

suro, taula de surf, matalassos no de plàstic... I tot el que estigui fet de 

diversos materials (p.e: una boia, si està formada per la cadena (metall) i la 

boia (plàstic)). 

 OLIS I GREIXOS: quitrà, petroli i boles de greix. 

 



 

 
32 



G.PAMINA FABRÉS FUENTEALBA – LLICENCIATURA EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM 

 
33 

 

3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

3.1. Introducció 

 

Des de la seva creació i com ja hem vist, l’ACA disposa durant els mesos 

d’estiu de diverses embarcacions de neteja per efectuar tasques de prevenció i millora 

de les aigües litorals, entre les que s’inclouen les de recollida de sòlids flotants. 

Aquestes tasques varen iniciar-se l’estiu del 1992 des de la Junta de Sanejament6, 

amb una única embarcació, i durant els estius de 1995 fins a 2000 varen continuar-se 

amb sis embarcacions. A partir del 2001, però, i en el marc d’un nou programa 

d’actuacions integrades, l’ACA va incrementar el nombre d’efectius distribuïts al llarg 

del litoral, mitjançant la contractació de 40 embarcacions dedicades a reduir la 

problemàtica mediambiental dels sòlids flotants a les platges, i de 12 embarcacions 

majors per reforçar les accions de prevenció i millora de les aigües litorals.  

 

L’evolució dels mitjans tècnics dins del programa de Prevenció i neteja d’aigües 

litorals (PIN) des dels seus inicis el 2001 ha passat per vàries modificacions. 

 

El programa PIN va començar a desenvolupar-se el 2001 amb 52 

embarcacions subcontractades a dues empreses diferents, 40 embarcacions de 

platges i 12 embarcacions de litoral. Pel què fa als mitjans aeris l’ACA disposava de 3 

ultralleugers de propietat, dos amb base a l’aeroport de Sabadell i un a l’aeròdrom de 

Pals. En el que el període de campanya era de 92 dies (de 15 de juny a 15 de 

setembre).  

 

Durant el primer any (2001), es va crear el Centre de Comunicacions i Control 

(CCC), amb un dispositiu humà similar a l’actual, tot i que no disposava de les eines 

informàtiques que tenim ara. Les comunicacions s’havien de fer amb telèfons mòbils i 

encara s’utilitzaven cartes de navegació de paper. 

 

 

                                                
6 La Junta de Sanejament del Departament de Medi Ambient és l’organisme que per la Llei 19/1991, de 7 

de novembre, estableix les funcions que exercirà, entre altres, la competència en matèria d’abocaments 
de terra a mar, el control de qualitat de les aigües continentals (subterrànies i superficials) i marines, la 
inspecció, el control i vigilància dels abocaments (el sanejament i la depuració de les aigües residuals), 
així com la gestió i recaptació de l’increment de tarifa de sanejament i cànon de sanejament. D’acord amb 
l’anterior aquests tipus d’aigües són objecte de diferents programes específics de control.  
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L’any 2002 es va crear el programa GIRCOM de gestió de flotes i es va 

complementar amb el sistema TETRA de comunicacions. Amb aquestes dues eines de 

treball les comunicacions amb els mitjans i la seva posició en temps real són 

immediates i aquest fet facilitava l’organització, la gestió i la rapidesa de les 

actuacions. 

 

Pel què fa als mitjans tècnics la situació dels mateixos es manté així fins el 

2004, on l’ACA passa a disposar d’una avioneta i un ultralleuger que segueixen essent 

de propietat, amb bases a Sabadell i Pals respectivament, i el període de campanya 

s’escurça a 77 dies de treball. 

 

L’any 2005 l’ACA segueix mantenint els mateix número de mitjans tècnics (52 

embarcacions, una avioneta i un ultralleuger) i les condicions amb les què els tenia, 

però a diferència de l’any anterior passa a allargar la campanya 11 dies, arribant així 

als 88. 

 

A partir del 2006, any en el que la que signa aquest treball passa a formar part 

del planter de controladors, l’ACA passa a subcontractar tots els seus mitjans tècnics 

dels que vol disposar, seguint amb les 52 embarcacions però, només subcontracta una 

avioneta amb base a l’aeroport de Sabadell. Dins de les modificacions torna a 

mantenir el període de treball dels mitjans tècnics a 3 mesos, arribant així als 92 dies 

de campanya dels inicis del programa. 

 

En tots aquests anys des dels inicis del programa fins el 2007, el personal en el 

CCC va ser de 4 nàutics - un director, un adjunt al director, que sortia a fer controls i 

inspeccions a les embarcacions, i 2 controladors nàutics, un controlador per dia 

treballant en dies alterns. L’any 2007 passen a ser 4 controladors nàutics, treballant en 

equips de 2 i en dies alterns, iniciant-se llavors l’ús de la nova eina de treball, el “Diari 

de Comunicacions”. Pel què fa a les modificacions en els mitjans tècnics, hi ha un grup 

d’11 embarcacions de platges que, després d’estudiar els rendiments obtinguts en la 

campanya anterior i degut a les característiques orogràfiques del tram de costa i el port 

base en el què es troben (L’Escala, L’Estartit, Llafranc, Port d’Aro, Blanes (3), Mataró, 

Premià de Mar, El Masnou i Ginesta), passen a modificar l’horari de la seva jornada 

laboral, per tal d’estudiar i veure si hi ha millora en el rendiment de treball de les 

mateixes. Encara que se segueixen mantenint les 52 embarcacions, 1 mitjà aeri i el 

període de treball de 3 mesos (93 dies) de campanya. 
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El canvi més substancial que es va realitzar a la campanya del 2007, fou el 

canvi d’horari en algunes embarcacions, amb la fi de millorar el seu rendiment. Es 

tractava d’optimitzar l’horari de manera que el vent de garbí que té lloc per la tarda a la 

zona de llevant afectés el menys possible al servei. 

 

Els criteris que es van establir per seleccionar les embarcacions a les que seria 

recomanable fer un canvi d’horari van ser els següents: 

 

- Que el 2006 estiguessin sota el 70% de rendiment global. 

- Que haguessin treballat menys del 50%del dies més enllà de les 16:00h.  

- Que la millora del rendiment global, amb el canvi d’horari, suposés més d’un 

10%. 

 

A partir de 2008, el CCC canvia de nom i passa a ser el Centre de 

Comunicacions, d’ara en endavant CC. El seu personal passa a ser de 6 controladors, 

amb 3 controladors nàutics i 3 controladors biòlegs, treballant en equips mixtes de 3 i 

continuant un dels 3 el dia següent per tal de que hi hagués continuïtat en la 

informació. Es continua amb l’ús i millora de l’eina de treball el “Diari del Controlador” 

que ha estat de gran utilitat agilitzant les comunicacions, la introducció de dades i 

visualització de les mateixes immediatament després d’ésser introduïdes, a tot el 

conjunt de membres de la UAM que comprenen el departament de platges, 

controladors i fins a la Cap de la Unitat. Pel què fa a les modificacions de jornada de 

les 11 embarcacions de platges passen a afegir-se al grup les dues embarcacions de 

Roses mentre que desapareix una embarcació a Blanes. El període de treball es 

redueix en 10 dies. 

 

Degut als reajustaments econòmics provocats per la crisi econòmica i 

l’endeutament de l’administració, al 2009 l’ACA veu retallat el pressupost destinat al 

PIN, provocant grans canvis dins del programa. També queda demostrat que 6 

controladors tampoc eren necessaris, així que aquesta temporada es torna als 4 

controladors, però mantenint-ne la configuració mixta nàutic – biòleg. Una de les grans 

modificacions és la forta retallada en embarcacions que passen a  un total de 44, 

afectant sobretot a les embarcacions de platja que es redueixen en 7 així com també 

una embarcació de litoral, la de Port de la Selva, amb rendiments molt baixos degut a 

la forta Tramuntana, que molts dies impedien la seva jornada de treball o que la 

mateixa es veiés reduïda en un 80% o més. Pel què fa a l’horari de les embarcacions i 

de cara a l’eficiència de les mateixes, s’introdueix que ambdós tipus d’embarcacions 
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facin una jornada d’horari continu, mantenint el total d’hores treballades per 

embarcació, així doncs el canvi queda en 8h per les embarcacions de litoral i 7h per 

les de platges. 

 

Es continua amb l’ús i millora del “Diari del Controlador” que campanya rere 

campanya va quedant demostrada la seva utilitat, essent més perfeccionat en funció 

de les necessitats. Una novetat va ésser la introducció aquell any també com a eina 

d’ús per l’equip de tècnics de platges de la UAM, a on podran introduir informació de 

les actuacions (sigles CAP – Controls Ambientals Platges, on afegiran informació de 

caràcter ambiental) i de les incidències creades pels Controladors, encara que no hi 

podran fer modificacions ni eliminar informació. El període de treball queda també en 

82 dies.  

 

L’any 2010 hi ha encara més retallada en el pressupost, així que el primer que 

es veu afectat és el període de treball de les embarcacions que baixa a 70 dies. Pel 

què fa al personal i mitjans tècnics del PIN queden igual que l’any 2009, quedant 4 

controladors al CC, 44 embarcacions (33 embarcacions de platges i 11 embarcacions 

de litoral) i l’avioneta CESNA. 

 

L’any 2011 amb el canvi de govern i de la direcció de l’ACA així com a 

l’endeutament de l’administració i les retallades del nou govern, el programa PIN 

queda reduït a un sol mitjà tècnic, l’aeri, que només farà 2 mesos de campanya i no es 

comptarà amb cap embarcació. El programa PIN tira endavant però únicament amb 

una observació aèria diària de tot el litoral i la publicació al web de l’ACA on surt 

l’informe setmanal juntament amb l’analítica setmanal dels punts de control a platja 

que passen a ser controls quinzenals.  
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3.2. Eines pel Funcionament del Centre en el 2006. 

 

Abans d’entrar en matèria hauríem de definir quines són les eines de què 

disposava l’EG en el CCC per realitzar les tasques de coordinació i gestió dels 

diferents plans de vigilància de les agües costaneres l’any 2006. 

 

Els elements del sistema de comunicacions són els següents: 

 

I. Un aparell de ràdio per establir les comunicacions amb cadascun dels mitjans 

tècnics, que utilitza sistema TETRA.  

 

II. Una aplicació informàtica de gestió de flotes, GIRCOM (Gestió Integral de 

Recursos i COMunicacions) especialment dissenyada pel seguiment dels 

mitjans tècnics (posició geogràfica i trajectòries de navegació a temps real) i 

per al posicionament geogràfic de les afeccions i episodis de contaminació en 

els què poden intervenir els mitjans tècnics. El seu funcionament es 

desenvolupa en el capítol 4. 

 

III. Una “llibreta d’espiral”, que s’acaba transformant en una aplicació informàtica, 

anomenada “Diari de Comunicacions”, per registrar el contingut de totes les 

comunicacions. On se n’explica el funcionament en el capítol 5. Juntament amb 

la llibreta havíem d’emplenar la “Fitxa Resum diari del Servei”, també a mà. 

 

Amb aquests tres sistemes (GIRCOM, Diari del Controlador, ràdio (TETRA), 

telefonia mòbil), queden cobertes totes les necessitats de comunicació entre les 

persones que participen en el servei de neteja d’aigües litorals, obtenint-ne uns 

resultats satisfactoris.  

 

 

3.2.1. Aparell de ràdio: TETRA. 

 

Per tal d’efectuar comunicacions de veu amb el CCC de l’ACA i conèixer la 

situació de l’embarcació en tot moment durant l’horari de treball, a l’inici de cada 

temporada s’instal·la a bord de cada embarcació un equip de telecomunicacions 

anomenat Sistema de Radiocomunicacions de tecnologia TETRA. El sistema està 

format pels següents elements: 



 

 
38 

 

- Antena de comunicacions de la banda 380-400Mhz. 

- Antena GPS. 

- Caixa integradora que conté l’equip de radiocomunicacions i el sistema de 

localització. 

- Caràtula de control del terminal de radiocomunicacions i micròfon. 

- Cablejats entre la caixa integradora i tots els elements. 

 

Les sigles TETRA que provenen de l’anglès “TErrestrial Trunked Radio” és un 

estàndard definit per l’Institut Europeu d’Estàndards de Telecomunicacions (ETSI en 

anglès). Aquest estàndard defineix un sistema mòbil digital de ràdio i neix per decisió 

de la Unió Europea amb l’objectiu d’unificar diverses alternatives d’interfícies de ràdio 

digitals per a la comunicació entre els professionals dels serveis d’emergència (policia, 

bombers, ambulàncies, ...). 

 

L’aplicació d’aquest estàndard està orientada a solucions altament 

especialitzades en l’àmbit professional, on les característiques de fiabilitat, costos, la 

transmissió de dades... són un requeriment important en sectors crítics com ho són els 

serveis d’emergència esmentats anteriorment. 

 

Amb característiques diferenciades respecte a la telefonia GSM7 tradicional 

s’aconsegueix tenir: 

 

 Una utilització d’una banda de freqüències molt més baixa, fet que suposa una 

menor necessitat d’equips repetidors per donar cobertura a una mateixa zona 

geogràfica. 

 Infraestructura pròpia separada de les xarxes de telefonia mòbil públiques ja 

que les estacions repetidores treballen a major distància. 

 Pot treballar en mode terminal a terminal, en cas de fallida en les 

comunicacions. 

 És un sistema digital més modern de GSM de manera que la qualitat d’àudio és 

superior a l’implementar sistemes més moderns de compressió de veu. 

 

                                                
7
GSM, correspon a les sigles de Global System for Mobile communications (Sistema Global per les 

comunicacions Mòbils) abans conegut com Group Special Mobile és un estàndard mundial per a telèfons 
mòbils digitals. L’estàndard es va crear com un estàndard per telèfons mòbils europeus amb la intenció de 
desenvolupar una normativa que fos adoptada mundialment que pogués treballar amb dades, amb 
comunicacions de veu, vídeo, missatges de text i roaming arreu del món. 
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 Les capacitats de transmissió de dades estan definides en el propi estàndard 

inicial i només són comparables a l’actual estàndard GPRS. 

 Millor aprofitament del canal, ja que permet comunicacions half-dúplex com la 

ràdio convencional o full-duplex com el telèfon en casos necessaris, utilitzant 

els canals no ocupats. 

 Menor grau de saturació, ja que el mateix estàndard garanteix una capacitat 

per defecte superior al doble dels canals convencionals en ús. A més disposa 

de comunicacions prioritzades, pel que en cas de saturació es garanteixen la 

disponibilitat d’aquestes comunicacions prioritàries. 

 Permet comunicacions un a molts el què millora la gestió de grups en cas de 

comunicacions per coordinació d’urgències. 

 Disposa de terminals específics per a cada necessitat. Així disposa de 

terminals portàtils (equiparables a telèfons mòbils – en què en algun cas 

utilitzem en el mitjà aeri quan el primari està en reparació), terminals mòbils 

(destinats a vehicles – en el nostre cas les embarcacions) i terminals per a 

bases, aquest tipus de terminal és el que utilitzem en el CCC. 

 

 

Figura 20. Esquema del flux de comunicacions del sistema. Font: Pròpia. 

 

Es podria dir que TETRA és una versió millorada de Trunking8. El trunking és 

un sistema de radio en el que totes les comunicacions van precedides d’un codi de 

                                                
8
 Són sistemes de radiocomunicacions mòbils per aplicacions privades, formant grups i subgrups 

d’usuaris, amb una estructura de xarxa independent de les xarxes públiques de telefonia mòbil, i quan és 
necessari el servei pot establir canals prioritaris d’emergència que predominen sobre la resta de 
comunicacions al grup (p.e. tallar les comunicacions per tal de que una trucada sigui prioritària i prevalgui 
sobre les altres).  
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trucada semblant al d’una trucada telefònica; de tal manera que si el nostre equip rep 

una trucada i no és el destinatari l’emet de nou, actuant com un repetidor, i si n’és el 

destinatari s’estableix un circuit per assegurar la comunicació. Per tant només 

escoltem les comunicacions destinades a nosaltres, però hem de remarcar que és un 

sistema de ràdio.  

 

Els tipus de trucades que es poden realitzar amb aquest sistema són: 

 

 Trucades individuals.  

 Trucades entre embarcacions.  

 Trucades d’emergència.  

 

Aquest sistema funciona com aparell de ràdio amb canals selectius per a cada 

mitjà individual, és a dir, la conversa entre el CCC i l’embarcació no és escoltada per 

ningú més; i a més alhora proporciona la posició GPS de l’embarcació.  

 

Gràcies a aquesta nova tecnologia, les comunicacions són més àgils, ja que té 

cobertura total en el litoral català, i d’aquesta manera, s’eliminen inconvenients de 

sobrecàrrega telefònica o falta de cobertura.  

 

Dins dels mitjans de seguretat, cal tenir en compte que aquest aparell disposa 

d’un botó d’emergència, que en el cas de que una embarcació necessiti ajuda, amb 

només pitjar-lo es talla qualsevol altra comunicació.  

 

A més a més d’aquests sistemes de comunicació, les embarcacions poden 

mantenir-se en contacte mitjançant l’emissora VHF. Aquesta emissora d’ona marina és 

obligatòria en aquest tipus d’embarcacions, tenint l’obligació d’estar sempre a l’escolta 

en el canal 16, que serveix per a crides de socors i urgències.  

 

 

3.2.2. Aplicació informàtica de gestió de flotes: GIRCOM 

 

El CCC posseeix un programa anomenat GIRCOM, específic per a la seva 

activitat, ja que en ell es representa tota la costa catalana i una sèrie d’informació 

complementària, on es veuen representades per punts totes les embarcacions que 

realitzen el servei de neteja d’aigües litorals.  

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CCC
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=VHF
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CCC
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=GIRCOM
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Per a la introducció, registre i seguiment de les incidències en el GIRCOM 

sobre l’estat de les aigües litorals tant l’any 2006, com ara, el procediment és el 

mateix. Primerament ubicar la incidència “en el punt concret” d’on està succe int; i per 

això s’han de saber les dades corresponents a municipi, població, nom de la platja, 

proximitat de la costa o si és a sobre la sorra, si afecta a un punt d’abocament a mar, 

emissari ... i un cop amb aquesta informació marquem el punt amb una eina de dibuix 

del programa, donem d’alta la incidència al GIRCOM i ja la tenim “oberta” per fer-ne el 

seguiment. A partir d’aquí l’any 2006, cada vegada que havíem descriure qualsevol 

nova informació sobre la incidència primerament per no perdre informació ens feien 

escriure-la a la “llibreta d’espiral”, a mà i seguidament anàvem al GIRCOM, obríem la 

incidència corresponent i escrivíem la nova informació en l’apartat corresponent i així 

cada vegada que havíem d’afegir noves informacions i/o comunicacions a les 

incidències, mentre que a partir de l’any 2007 a partir del moment en que quedava 

donada d’alta amb un sol registre al diari de comunicacions ja quedava imprès en 

ambdós llocs, al diari del controlador i a la vegada s’anava escrivint al GIRCOM.  

 

Amb aquest programa, el CCC té informació exacta i precisa de la posició de 

cadascuna de les embarcacions, i així la coordinació entre elles sempre és la més 

efectiva.  

 

Aquest programa té associat un visor de fotografies, per a poder definir amb 

més precisió determinades zones, i una important base de dades, la qual permet 

recuperar la informació de tots els recorreguts diaris de les embarcacions, fins i tot de 

temporades anteriors.  

 

 

3.2.3. Llibreta de Comunicacions 

 

L’any 2006 el sistema era molt rudimentari, ja que tot el seguiment de la 

jornada de les incidències i els aconteixements (operatives, informacions ambientals, 

incidències,...) que anaven succeint al llarg de la mateixa s’anotaven a mà en una 

llibreta d’espiral.  

 

Així doncs per apuntar i tenir el seguiment del normal funcionament de les 

embarcacions al llarg del dia l’eina emprada era una llibreta d’espiral on s’apuntaven 

totes les rutines dels mitjans tècnics, així doncs entre incidència i incidència creada i 

generada al GIRCOM, a la vegada s’introduïa manualment la informació de la mateixa 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CCC
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=visor
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a bolígraf en la llibreta. D’aquí ve que es fes la proposta de crear una eina que facilités 

la introducció de les dades a la vegada en un diari i al GIRCOM, per tal de no haver de 

duplicar la informació i que després es pogués consultar i modificar de forma àgil i 

flexible, sense pèrdua d’informació. 

 

 

Figura 21. Pàgina d’inici del dia 15.06.2005 – dimecres – ruta nord (pels pelicans). Font: Pròpia. 

 

 

Figura 22. Problema de tracking amb les embarcacions B25, A04, AL04, B21, BL09. Font: Pròpia. 
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Figura 23. Diari del Controlador (llibreta d’espiral) corresponent a la Campanya del 2005. Font: Pròpia. 

 

Vist el funcionament, les eines de les que disposava l’ACA i l’operador en el 

CCC, després d’estar una campanya treballant en primera persona en el lloc de 

l’operador juntament amb el company Jordi Paricio i després de la demanda de 

millores per part dels nostres caps de l’ACA, fem la proposta de la de creació d’un 

“diari del controlador digital” (es desenvolupa el funcionament en el capítol 5). 

 

L’objectiu principal de la creació de l’aplicació “diari de controlador digital” és la 

informatització i emmagatzematge de totes les comunicacions en una única base de 

dades. El procés havia de ser àgil de manera que la seva introducció no alentís 

l'operativa dels controladors i evitar que aquests haguessin de carregar dades per 

duplicat en el diari i en el GIRCOM. 

 

Teníem una eina complementària a la llibreta, anomenada “Resum diari del 

Servei”, era un full d’excel imprès a paper, on estaven apuntades totes les 

embarcacions i en ell anotàvem les operatives rutinàries de les embarcacions (per 

exemple: hora de sortida i entrada, combustible, s’apuntava la tripulació de relleu en el 

cas dels pelicans o en el cas de les embarcacions de platja si l’embarcació tenia “dia 

de descans”, etc...). A partir de les anotacions que els controladors feiem en aquesta 

fulla de registre una tècnica de suport de dades, comprovava en dies posteriors les 

hores anotades per passar-les a una fulla d’excel (de forma manual) i a partir 
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d’aquestes dades es treia el rendiment de les embarcacions. Així doncs, el rendiment 

d’una jornada no es podia treure abans de 24h després de finalitzar-la.  

 

 

 

Figura 24. “Fitxa-Resum Diari del Servei” – Embarcacions Litoral. Font: Embarcacions UAM. 

 

 

 

Figura 25. “FitxaResum Diari del Servei” – Embarcacions platges (1-10). Font: Embarcacions UAM. 
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Pel què respecte al mitjà aeri s’anotava quina ruta i a quina hora sortia, fins a 

quin extrem de la ruta arribava i on donava la volta. 

 

 

Figura 26. “FitxaResum Diari del Servei” – Mitjans aeris. Font: Embarcacions UAM. 

 

I la tercera eina que acompanyava la llibreta era un full d’excel “Registre 

d’Avisos Rebuts al CCC” que omplenavem directament a l’ordinador i era una fitxa-

resum de tots els avisos rebuts al llarg de la jornada, indicant tipologia, dia, hora, 

origen de la informació, informació rebuda i si haviem oberta una incidència al 

GIRCOM. Era un “annex” més de la llibreta de comunicacions. 
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A continuació és mostra un exemple de l’inici de campanya del 2006: 

 

 
 

REGISTRE D'AVISOS REBUTS AL CCC - ESTIU 2006 

      
  Data Hora Origen Informació rebuda Resposta 

 Abocament 
no 
sanejament 

15/06/2006 9:08 
Ajuntament 
de Palamós 

Palamós - Platja Gran 
Palamós - Taca davant 
caseta de la Creu Roja. 

Incidència 
GIRCOM 1 

Peixos morts 15/06/2006 11:21 AL01 
Recollida peix mort per 
explosió de 2 mines mar 
obert davant Tamariua. 

Ho recull AL01. 

Balena 
morta 

16/06/2006 7:00 CCC 
Ametlla de Mar - Platja 
Ametlla de Mar - Balena 
morta. 

Coordina el 
CRAM 

Escumes 16/06/2006 10:05 BL09 

Torredembarra - 
Acumulació d'escuma 
amb superfície negra a 
la sortida del port, a 
Punta Galera. 

Incidència 
GIRCOM 3; 
comunicat a 
platjes 

Escumes 16/06/2006 10:39 B31 

Tarragona - Port esportiu 
Tarragona - Filera 
d'escuma a 185,2m de 
bocana del port. 

Incidència 
GIRCOM 
4;comunicat a 
platges 

Sòlids 16/06/2006 13:20 B38 
L'Ametlla de Mar - 
Concentració de sòlids 
prop de la piscifactoria. 

Incidència 
GIRCOM 5 

Troncs i 
canyes 

16/06/2006 16:00 
SASEMAR 
Tarragona 

L'Hospitalet de l'Infant - 
Tronc surant de 4m al 
R=170º i 0,5 milles. 

Incidència 
GIRCOM 6, 
coordina 
SASEMAR 
Tarragona 

Troncs i 
canyes 

16/06/2006 16:18 A09 
Palamós - Platja de la 
Fosca - Tronc surant de 
2x0,3 a 450m de platja. 

Incidència 
GIRCOM 7 

Sanejament 16/06/2006 16:32 
Ajuntament 
de Palamos 

Palamós - Platja Gran 
Palamós - Taca d'aigües 
residuals per obturació 
del clavegueram al final 
de l'escollera de ponent. 

Incidència 
GIRCOM 8, 
s'informa a Insp 
Superv de la 
UAM 

Dofí mort 17/06/2006 17:30 

Ajuntament 
Montroig 
(Tècnic de 
M.A. - 
Manuel 
PLaza) 

Mont-Roig del Camp - 
Platja de Miami - 
Calamar d'uns 3 metres 
de llargada tocant al 
voramar de la platja. (Es 
tractava d'un dofí mort) 

Incidència 
GIRCOM 9 

 

Taula 1. Full de “Registre d’avisos Rebuts al CCC”.Font: embarcacions ACA. 
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3.2.4. Obtenció de dades de suport. 

 

3.2.4.1. Informació meteorològica via internet 

  

L’EG treu diàriament, a primera hora del matí, la informació del part 

meteorològic diari per mantenir correctament informats als mitjans tècnics. El contingut 

dels informes meteorològics és el següent: 

 

 Mapa i predicció del Butlletí Marítim del Servei Meteorològic de Catalunya 

(METEOCAT), en aquest butlletí s’especifica el temps marítim per franja 

horària (de 6 a 12 i de 12 a 24 hores) i per sector de costa. Els sectors de costa 

establerts són la Costa Brava, que a la vegada es divideix en dos subsectors 

(Costa Brava Nord: al nord del Cap de Creus i Costa Brava Sud: del Cap de 

Creus a la Punta de la Tordera), la Costa Central (que comprén la costa del 

Maresme, les platges de Barcelona, el Delta del Llobregat i les costes del 

Garraf) i la Costa Daurada (que comprén la Costa Daurada i el Delta de 

l’Ebre). 

 

  

        
 

Figura 27. Butlletí Marítim del Servei Meteorològic de Catalunya. Figura 28. Mapa de Prediccions. 
Font: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/maritim/index.html 

 

http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/maritim/index.html
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 Imatge de RADAR del Servei Meteorològic de Catalunya (METEOCAT), en 

el que es pot apreciar les possibilitats i riscos de mal temps a tota la costa 

catalana. 

 

    

Figura 29 i Figura 30. Imatge de RADAR de pluges del Servei Meteorològic de Catalunya. 
Font: http://www.meteo.cat/servmet/radar/index.html  

 

 Predicció Marítima de l’Agència Estatal de Meteorologia, igual que el Servei 

Meteorològic de Catalunya, aquesta predicció la l’AEMET proporciona a l’EG 

una visió alternativa de l’estat de la mar i els vents predominants durant el dia.  

 

   

Figura 31. Mapa de Predicció. Figura 32. Butlletí Marítim de l’Agència Estatal de Meteorologia. 
Font. http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/comunidades?k=cat&w=&o=pais 

 

 

http://www.meteo.cat/servmet/radar/index.html
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/comunidades?k=cat&w=&o=pais
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3.2.4.2. Aplicació platges (SGQA) 

 

La funció pràctica per l’EG és poder tenir l’accés a les fotografies realitzades 

durant la revisió a les platges i quan té contacte directe i/o procedent amb l’aigua 

(rieres, abocaments a sorra/aigua, abocaments a mar) però té una utilitat molt puntual. 

 

 

3.3. Centre de Comunicacions i Control 

 

L’equip humà del CCC l’any 2006 estava format per quatre persones, tots ells 

nàutics: Un director, un adjunt i dos controladors, (entre ells la present que escriu i 

firma aquest projecte) que treballaven sota la direcció de la Cap de la Unitat d’Aigües 

Marines. El CCC estava operatiu tots el dies de la setmana, inclosos els festius. Dintre 

d’aquest període, l’horari era continuat des de les 7 a les 18 hores, des del primer dia 

que les embarcacions estaven operatives i a mar, per mantenir a temps real, la 

comunicació amb tots els mitjans tècnics en servei (1avioneta i 52 embarcacions). Les 

funcions del CCC són centralitzar la informació del avisos d’incidències i dirigir les 

actuacions dels mitjans tècnics.  

 

 

3.3.1. Operativa de Comunicacions 

 

L’EG s’encarrega de dirigir i controlar l’operativa dels mitjans i, també, de rebre 

i registrar totes les comunicacions, a temps real, que arriben a la UAM (principalment 

dels mitjans tècnics) en relació a informacions sobre afeccions de la qualitat de les 

aigües litorals i les platges, i a les actuacions de seguiment o resolutives que duen a 

terme. Per això es disposa d’una aplicació informàtica específica anomenada GIRCOM 

(Gestió Integral de Recursos i Comunicacions), per al seguiment dels mitjans a temps 

real i per al control i registre de les actuacions dels mitjans tècnics davant les 

incidències rebudes al CCC, que en el capítol 4 desenvoluparem.  

 

Els controladors efectuen el seguiment continuat dels mitjans així com el 

registre de les actuacions davant d’incidències i totes aquestes tasques estan sempre 

sota la supervisió del director del CCC. 

 

La operativa del controladors del CCC és: 
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1. Atendre totes les trucades de la radio com dels telèfons que es reben el 

centre de control, tant provinents dels mitjans tècnics (embarcacions, avió, 

coordinadors ...) així com dels que provenen d’altres fonts d’informació 

exteriors a l’ACA (policia local, ajuntaments, creu roja, etc ... inclús de 

particulars) i seguidament fer la respectiva presa de decisió depenent de la 

informació rebuda en la trucada. 

 

2. Mobilitzar les embarcacions davant incidents confirmats i /o possibles 

incidents que afectin al medi marí (activant una incidència en el GIRCOM) o bé 

sobre operatius diversos com són remolc, presa de mostres, modificacions de 

ruta, entrades/sortides a port degudes al mal temps i males condicions per a la 

navegació funcional de les embarcacions, etc... 

 

3. Seguiment dels incidents activats i resolució al finalitzar la tasca 

encomanada a l’embarcació o seguiment en dies posteriors si l’activitat 

perdura. 

 

4. Creació i seguiment de les inspeccions dels abocaments a mar obert, 

canonades a tram de costa, emissaris submarins, etc... 

 

5. Anotacions al diari del control (llibreta d’espiral), anotacions al “Resum 

diari del Servei”, on s’anoten horaris d’entrada i sortida de les embarcacions, 

canvis de ruta, entrades i sortides de descàrregues i/o consum de combustible 

de les embarcacions, etc... 

 
6. Complementar el document “Registre d’Avisos rebuts al CCC”. 

 
7. Seguiment i control operatiu de les activitats diàries de les 52 

embarcacions i el mitjà aeri mitjançant un sistema de comunicacions, a temps 

real, via ràdio i GPS on s’engloben activitats de seguiment del correcte 

funcionament TETRA, (si hi ha posicionaments erronis, possibles errors 

tècnics, possible enfonsament de l’embarcació), correcte seguiment de la ruta 

per part del patró (mantenint les distàncies habituals de treball a la costa, en 

funció del tipus d’embarcació, de l’hora del dia, de l’estat de la mar, si el patró 

és coneixedor dels límits de ruta, si la velocitat de treball és l’adequada, etc..) 

 
8. Seguiment de la climatologia al llarg de la jornada: Lectura dels diferents 

butlletins meteorològics, comprovació de la intensitat del vent en diferents punts 
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de la costa a temps real, a través de cam web de pàgines oficials p.e. 

ajuntaments; risc de pluges i seguiment de la mateixa. 

 

 

3.3.1.1. Embarcacions 

 

Pel que respecta a les embarcacions les sortides de port d’inici de jornada i les 

entrades a final de jornada es feien de la següent manera: 

 

A) Embarcacions de litoral: Els patrons a la sortida a les 7h del matí trucaven 

sempre al CCC i confirmaven la ruta a seguir (nord9 o sud), per tal de que si per algun 

motiu o incident succeït la jornada anterior se li havia de canviar la ruta. El tenir rutes 

molt llargues, les rutes se segueixen en dies alterns, així un dia es fa la ruta sud i el 

següent la ruta nord a no ser que des del CCC se’ls indiqui el contrari. 

 

B) Embarcacions de platges: Els encarregats són els responsables de 

comunicar les sortides al CCC i només truquen al CCC les embarcacions que 

modifiquen la seva sortida rutinària (per exemple, si abans de sortir paren a fer 

combustible o han trobat alguna dificultat en el desamarratge de l’embarcació, algun 

problema mecànic de la mateixa, o si van a fer combustible, etc...).  

 

 La resta d’entrades i sortides a port o qualsevol aturada es comunicava i 

es justificaven prèviament al CCC. Aquestes entrades i sortides o 

aturades podien ser: descàrrega, avaria, mal temps, 

combustible...(operatives rutinàries del dia a dia). 

 

 El marge de temps d’entrada i sortida de port era de 15 minuts, sempre 

comptant des de l’amarrador. Si se superava aquest marge de temps 

s’havia de justificar el motiu al CCC, ja que per contracte un retràs de 

més de 15 minuts era penalitzat econòmicament. 

 

 Calia trucar al CCC per qualsevol cosa que surtís de la normalitat tant 

en relació a l’operativa (per exemple, rescats i assistències, avaries, mal 

temps, etc) com per afeccions del medi rellevants (per exemple, 

meduses, abocaments d’aigües residuals, taques d’hidrocarburs, etc). 

                                                
9
 Nord: Sortida des del Port base en direcció nord fins arribar al final de ruta marcat en la cartografia que 

duen els embarcacions a bord. / Sud: Sortida des del Port Base en direcció sud fins arribar al final de ruta 
marcat en la cartografia que té l’embarcació a bord.  
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 Només el CCC podia ordenar i aprovar un canvi de ruta o rutina. En 

qualsevol cas, sempre s’havia de comunicar i consultar al CCC, ja que 

havíem d’estar informats del què feien les embarcacions en tot moment. 

 

 En cas de problemes amb usuaris del medi marí, la recomanació era 

sortir de la zona, separar-se del problema, avisar al CCC per tal de 

deixar constància en el diari.  

 

 En cas de mala mar o de tenint males condicions per recollir, si es podia 

navegar, se sortia a mar a realitzar el tram d’inspecció que es pogués, 

ja que un dels objectius es fer tasques de prevenció i control. 

 

 Respecte a la neteja de ports: 

 

- Només es recollien els sòlids que es trobessin en el trajecte de 

sortida de port al inici de la jornada. 

- Si les embarcacions trobaven qualsevol afecció dins del port, 

havien de trucar al CCC abans d’actuar.  

- En cas de procedir a la neteja qui donava l’ordre era el CCC.  

 

Com ja s’ha dit anteriorment, la comunicació entre totes les persones que 

participen en el servei es fonamental, i per això cada patró avisarà tant al seu 

encarregat com al CCC de cada moviment que fa: entrada o sortida de port, tant en el 

seu horari normal com per mal temps, avaries, etc. 

 

 

3.3.1.2. Mitjà aeri 

 

Pel què fa a la feina realitzada per part de l’avió realitza diàriament inspeccions 

aèries al llarg de tota la costa per controlar l’estat de les aigües costaneres i localitzar 

afeccions de la qualitat, tant a les aigües litorals com a les platges. Abans de realitzar 

el vol el biòleg rebia les instruccions (via telèfon) del CCC pertinents per si es feia la 

ruta estàndard, segons la programació o si hi havia algun tipus d’inspecció o incidència 

a observar. 
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A cada vol es cobria un tram diferent de costa de manera que, des de l’aeroport 

base es realitza una trajectòria cap al extrem nord / sud de Catalunya i tornada, volant 

sempre que fos possible per la costa.  

 

L’objectiu prioritari és la inspecció visual de les aigües costaneres per a 

la detecció i descripció d’incidències relatives a l’estat de les aigües litorals, i en 

especial de les platges. Les incidències objecte d’aquestes inspeccions són les 

alteracions de qualitat que es puguin detectar visualment: presència de residus sòlids 

o altres materials flotants, taques d’hidrocarburs, abocaments accidentals d’aigües 

residuals, trencament de emissaris submarins d’aigües residuals, decoloracions; i 

també la detecció de fenòmens naturals com les proliferacions de fitoplàncton o 

l’arribada de bancs de meduses, etc. 

 

Per altra banda també es realitzava: 

 

o Un seguiment de punts d’abocament d’aigües residuals distribuïts al llarg 

de la costa (Públics i Privats) mitjançant un calendari d’inspeccions 

rutinàries. 

 

o Un control fotogràfic de diferents temes d’interès: platges, zones rocalloses, 

ports, desembocadures de rius i rieres, sobreeixidors, pluvials, fondeig 

d’embarcacions, instal·lacions d’aqüicultura, etc.  

 

Al finalitzar el vol es transmetria al CCC la fitxa d’incidències i les fotografies de 

les mateixes. 

 

La coordinació i seguiment de les tasques d’inspecció aèria es realitzava 

seguin les instruccions del CCC de l’ACA. Tanmateix, la comunicació d’incidències les 

realitzava l’observador aeri al CCC, a temps real (via ràdio) les incidències més 

rellevants i per telèfon un cop a l’aeroport (les incidències de nivell mitjà degut a 

meduses) i un repàs de la correcta transmissió de totes les incidències trobades durant 

el vol.  

 

Per tal de saber les pautes de comunicacions cal definir prèviament els tipus 

d’incidències i els nivells de gravetat, així doncs són les següents: 
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A) Incidències GREUS: 

 

 Grans acumulacions, taques o fileres de qualsevol tipologia, a 

excepció de les escumes, que es trobin a qualsevol distància i lloc 

de la costa.  

 Objectes o animals morts grans i/o perillosos per a la navegació 

(troncs, plataformes, restes d’embarcacions, balenes...) a qualsevol 

distància i lloc de la costa.  

 Abocaments d’aigües residuals per avaries (trencaments 

d’emissaris, avaries de col·lectors, abocaments per emissaris 

d’emergència...).  

 Proliferacions de fitoplàncton.  

 Bancs de meduses a menys de 500 m de distància i a qualsevol lloc 

de la costa.  

 

B) Incidències MITJANES: 

 

 Acumulacions, taques o fileres de qualsevol tipologia que es trobin a 

menys de 500 m de distància i a la zona de platja.  

 Acumulacions i fileres de residus antròpics o restes vegetals 

terrestres, i taques d’hidrocarburs que es trobin a més de 500 m de 

distància, o bé a menys de 500 m de la costa fora de zona de platja. 

 Bancs de meduses a més de 500 m de distància i a qualsevol lloc de 

la costa.  

 

C) Incidències BAIXES: 

 Petites acumulacions, taques o fileres de qualsevol tipologia a 

qualsevol distància i lloc de la costa.  

 Acumulacions de restes vegetals marines a qualsevol lloc de la 

costa excepte a la zona de platja.  

 

Així doncs a temps real, via ràdio l’ordre de prioritat de transmissió 

d’incidències queda de la següent manera: 
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- Totes les incidències GREUS. En el cas de proliferacions de fitoplàncton 

només la primera vegada que s’observi a la zona en un període continuat 

de temps o quan canviï d’aspecte.  

 

- Les incidències MITJANES degudes a acumulacions, taques o fileres de 

qualsevol tipologia que es trobin a menys de 500 m de distància i a la zona 

de platja.  

 

-  Les incidències MITJANES degudes acumulacions i fileres de residus 

antròpics o restes vegetals, i taques d’hidrocarburs que es trobin a més de 

500 m de distància o bé a menys de 500 m fora de zona de platja. 

 

 

3.4. Cartografia Marina – Informe d’Estat  

 

Tots els mapes són merament representacions de la realitat, per tant 

s’assumeix una diferència respecte aquesta realitat. La cartografia marina des de 

sempre ha estat un objectiu difícil ja que el fons marí i la línia de costa són molt difícils 

i costosos de cartografiar. 

 

A l’ACA es disposa de la següent cartografia digital: les cartes nàutiques del 

Instituto Hidrográfico de la Marina, d’ara en endavant IHM, escanejades i 

georeferenciades pel DARP (també es tenen les capes derivades a partir de la 

digitalització de la informació de les cartes nàutiques i altres mapes temàtics del 

DARP) i la línia de costa (creada en col·laboració dels DGPAM, DMAiH i l’ICC). 

Després d’una temporada d’ús a l’ACA de les cartes nàutiques i la línia de costa es va 

poder documentar algunes desviacions respecte la realitat i diferències entre els 

diferents mapes. L’objectiu d’aquesta tasca és informar de les possibles fonts d’errors, 

quantificant-lo quan sigui possible i també fer una descripció de les zones més 

crítiques a partir d’un anàlisis visual de les dues capes més utilitzades: les cartes 

nàutiques del IHM en format ràster (DARP) i la línia de costa (DGPAM, DMAH i ICC) 
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3.4.1. Origen i breu descripció de la cartografia analitzada 

 

3.4.1.1. Cartes nàutiques 

 

Les cartes nàutiques provenen dels mapes en paper del IHM amb data 

aproximada del 1973 – 1974, alguns fulls tenen una escala 1:60.000 i altres 1:50.000. 

Aquestes cartes han estat escanejades i georeferenciades pel DARP i cedides a 

l’Agència a través del DMAiH. 

 

Les cartes nàutiques són uns ràsters ( format *.img ) (en sistema de referència 

Mercator i UTM-31N ). Les cartes nàutiques en format digital són simplement un 

escaneig de les cartes en paper, contenen informació a nivell visual: límit de costa, 

batimetria, ports, piscifactories, col·lectors, toponímia, elements de navegació, etc. I el 

litoral de catalunya està format per 8 cartes nàutiques.  

 

 

Figura 33. Mapa índex de les Cartes Nàutiques. Font: Programa MiraMon de l’ACA. 

 

3.4.1.2. Línia de costa 

 

Aquesta línia de costa s’ha obtingut directament de la pàgina web del DARP. 

Escala 1:50.000 i s’ha fet a partir de diverses fonts: DGPAM, DMAH i ICC i com a base 

de referència s’ha agafat el topogràfic 1:50.000 de l’ICC. 
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3.4.2. Possibles fonts d’error planimètric 

 

Sempre s’ha d’assumir que la cartografia té un error planimètric, que sovint pot 

ser desconegut. A continuació es detallaran els possibles fonts d’error de les dues 

bases cartogràfiques. 

 

3.4.2.1. Cartes Nàutiques 

 

Les cartes nàutiques des del seu origen es poden assumir diferents fonts 

d’error: 

 

 Error de les cartografia original. Ens és desconegut. 

 Errors deguts a la conservació del paper: amb els anys i depèn de les 

condicions ambientals el paper es pot deformar. Ens és desconegut. 

 Error de l’escaneig per exemple degut a la calibració de l’escàner. Ens és 

desconegut. 

 Error de la georeferenciació del document digital: en aquest procés s’assumeix 

un error degut a l’assignació d’una coordenada terreny a un píxel del document 

digital. Es pot interpretar com la suma al quadrat de la suma dels errors en X i 

Y i s’anomena RMS (Root Mean Square). En el procés de georeferenciació i 

depenent de l’escala de la cartografia original i de la resolució del ràster 

s’assumeix un error mínim. Aquest error és conegut, tenim el RMS de cada un 

dels fulls (vegeu l’Annex E). Es podria estimar un error global de 15.87 m que 

tenint en compte l’escala de la cartografia (1:50.000 i 1:60.000) i la resolució es 

pot considerar un RMS molt acceptable. 

 

3.4.2.2. Línia de costa  

 

La línia de costa tindrà els següents errors: 

 

 Assumirà l’error de la cartografia base, de la foto-interpretació de les fotografies 

base. Ens és desconegut. 

 Error del foto-interpretador, errors propis en la foto-interpretació i també depèn 

de l’estat de la platja es pot veure la zona límit diferent (i per tant no és tant un 

error de la interpretació sinó una variació del medi). Ens és desconegut. 
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3.4.2.3. Integracióde les dues cartografies  

 

Per aquest motiu l’ús de les dues cartografies alhora es veuran diferències 

entre la línia de costa segons les cartes nàutiques i la línia de costa vectorial del ICC. 

Per tant es veuran clarament diferències entre una i altre degudes a: 

 

 L’error de cada una de les bases per separat. 

 Les diferències degudes a l’escala d’una i altra: les cartes nàutiques són entre 

1:60.000 i 1:50.000 i la línia de costa és 1:50.000. 

 La data de les dues bases cartogràfiques: sovint es fan moltes actuacions 

sobre la costa (regeneració platges, edificacions, etc.) que modificaran la línia 

de costa. 

 

És doncs molt IMPORTANT, i per aquest motiu cal tenir present que al introduir 

nova cartografia o informació que prové d’altres fonts com per exemple dades GPS, 

aquestes també tindran un error de mesura, el processament de les dades originals 

(canvi de sistema de referència, Datum, etc.) depenent dels algoritmes utilitzats pot 

aportar més o menys diferències. Per aquesta raó és possible que algun punt que 

correspongui a alguna embarcació acabi caient sobre el terra degut a una suma de 

tots els errors explicats anteriorment i per tant difícil de quantificar. 

 

 

3.4.3. Estat de la cartografia: Cartes Nàutiques (IHM) respecte de la línia 

de costa (ICC – DARP – DMAiH) 

 

Tenint present les possibles fonts d’error i la dificultat de quantificar-los a 

continuació es descriuran les zones més crítiques considerant com a crítiques aquelles 

zones amb diferències més grans entre el límit de la costa de les cartes nàutiques i la 

línia de costa (en vermell). La identificació s’ha fet a partir d’un anàlisi visual i per tant 

és important tenir en compte que no és un anàlisi empíric sinó que és totalment 

sotmès a la subjectivitat de l’interpretadora malgrat que l’anàlisi hagi estat rigorós. Les 

mesures de diferències entre una i altra cartografia no s’han de confondre amb 

mesures d’error. Només són diferències degudes al què s’ha comentat al punt 3.4.2 

(possibles fonts d’error planimètric) d’aquest document. 
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A continuació de descriuen les diferències i a l’Annex F es mostren unes 

figures amb imatges de les diferències trobades. 

 

CARTA NÀUTICA 485. Del puerto de Vinaroz al puerto de la ampolla (1:60.000). 

Cadiz 1976 Amb aixecaments topogràfics del 1973-1974. 

 Cargadero de Alcanar hi ha una diferència de 70 metres entre un mapa i altre 

(Figura F1). 

 A la línia de costa hi ha un espigó més entre la les Cases d’Alcanar i el 

Cargadero de Alcanar (Figura F1) repecte les cartes nàutiques. 

 Diferències al port de Sant Carles de la Ràpita (Figura F2). 

 Nova infraestructura a la zona del port del Fangal (Figura F3). 

 Els límits de costa a la zona de la desembocadura i les zones de platges, 

dunes o aiguamolls són diferents però s’assumeix aquesta diferència com a 

normal ja que limitar la línia de costa en zones deltaiques és molt difícil 

(exemple de la punta del Fangar a la Figura F3). 

 

CART NÀUTICA 486: Del puerto del Fangal al Puerto de Torredembarra. (1:60.000). 

Cadiz 1996 

 De l’Ampolla a la Central nuclear de Vandellós hi ha aproximadament una 

desviació de la línia de costa respecte les cartes nàutiques d’uns 100 metres 

(Figura F4). 

 A la zona de platja de Vilafortuny, entre la punta de la riera de Riudoms i Salou 

(aproximadament 2600 m), hi ha una zona de platja amb un desplaçament 

màxim de la línia de costa de 100 metres (Figura F5). 

 

CARTA NÀUTICA 487: Del cabo de Salou al puerto de Villanueva i la Geltrú. 

(1:50.000). 

Cadiz 1994 amb aixecaments topogràfics de del 1986-1988 

 Diferències al port de Tarragona (Figura F6). 

 A la zona del port esportiu de Comarruga hi ha unes diferències a la línia de 

costa de 70m a 130m aproximadament (Figura F7). 

 Diferències a nivell d’espigons i infraestructures al tram comprès entre el Port 

esportiu de Segur de Calafell i Punta de San Pedro (6600 m aprox.) amb 

diferències de fins a 200 metres en un dels casos (Figura F8). 

 

 



 

 
60 

 

CARTA NÀUTICA 488: Del puerto de Villanueva i la Geltrú al puerto de Barcelona. 

Cadiz 1994. 

 A la platja de Castelldefels hi ha un tram d’aproximadament 7000 m amb 

diferències de la línia de costa del voltant de 100 m (Figura F9). 

 

CARTA NÀUTICA 489: Del puerto de Barcelona al puerto de Arenys de Mar. 

(1:50.000). Cadiz 1998 

 Hi ha diferències a nivell d’infraestructures del Port de Barcelona i zona de la 

desembocadura del Llobregat (Figura F10). 

 Diferències de entre 40 m i 100 m a la zona entre el Port Olímpic de la Nova 

Icària i la Tèrmica del Besòs, en zones de platges de sorra. Es pot apreciar 

algun espigó més en la línia de costa vectorial (Figura F11). 

 Desplaçament de fins a 120 m al port de Premià de Mar (Figura F12). 

 

CARTA NÀUTICA 491: Del Puerto de Arenys de Mar a Puerto de San Feliu de Guixols 

(1:50.000). 

Cadiz 1994 amb aixecaments topogràfics de del 1991. 

 Desplaçaments de fins a 50 metres en espigons de la zona de Caldes 

d’Estrach (Figura F13). 

 

CARTA NÀUTICA 492:De Cabo de Tossa a Cabo de Begur (1:50.000). 

Cadiz 1996 amb aixecaments topogràfics de topogràfics de 1990-1992. 

 En un tram entre el Cabo de Tossa i la Punta de Salionç (5500 m. 

aproximadament en línia recta) hi ha uns desplaçaments de la línia de costa de 

fins a 50 m. Les cartes nàutiques sembla que tinguin una línia de costa més 

suavitzada respecta la línia vectorial (Figura F14). 

 

CARTA NÀUTICA 493: De Cap Negre a Cap Cervere (1:50.000). 

Cadiz 1996. 

 En aquest full no s’han apreciat diferències molt significatives. 
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3.4.4. Zones definides com a crítiques al visualitzar les dades recollides 

amb el GPS de les embarcacions sobre les cartes nàutiques 

 

A partir de la campanya de l’estiu 2002 es van definir algunes zones com a 

crítiques degut a les diferències entre les dades recollides pel GPS de les 

embarcacions i les cartes nàutiques visualitzades des del GIRCOM. Tal i com s’ha 

comentat anteriorment, l’error pot ser degut a: 

 

 Error de la georeferenciació de les cartes nàutiques (conegut per cada carta i 

descrit a l’Annex E). 

 Error de les cartes nàutiques del IHM en paper: com que és impossible 

conèixer aquest error amb la informació actual, s’ha comparat la línia de costa 

de les cartes amb la línia de costa vectorial 1:50.000 del ICC-DARP-DMA. Tot i 

que es desconeix l’error d’aquesta línia de costa vectorial es pot considerar 

més correcte degut a l’escala i la data de creació. 

 Error de la mesura feta amb GPS. 

 

A continuació es detallen algunes zones on s’han trobat aquestes diferències: 

 

CAS 1: Bahía de Llafranc (carta 492, escala 1:50.000) 

A la zona de Llafranc s’han detectat uns punts capturats amb GPS des 

d’embarcacions sobre terra (Figura G15). A l’Annex G es descriuen les diferències i 

mesures d’errors que es poden quantificar amb les dades actuals. 

 

CAS 2: Platja d’Aro (carta 492, escala 1:50.000) 

S’ha detectat una posició d’embarcació, que hauria d’estar a port, dins de terra (Figura 

G17). A l’Annex G es descriuen les diferències i mesures d’errors que es poden 

quantificar amb les dades actuals. 
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CAS 3: Pineda de Mar (Carta 486, escala 1:60.000): 

S’han detectat unes posicions de la unitat mòbil B38 dins de terra mentre que haurien 

d’estar al port i al mar (Figura G19). A partir de la mateixa imatges vista des del 

MiraMon10 sobreposant-hi la línia de costa (escala 1:50.000) es pot veure que els 

punts ja corresponen a port i a mar. A l’Annex G trobareu més informació. 

 

CAS 4: Cases d’Alcanar (Carta 485, escala 1:60.000): 

S’ha detectat la unitat mòbil B40 que hauria d’estar dins del port a fora del port segons 

les cartes nàutiques (Figura G21) però al comparar-lo amb la línia de costa vectorial des 

del MiraMon (Figura G22) es pot considerar un cas semblant al cas 3. A l’Annex G 

trobareu les figures explicatives del cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10

 Programa de SIG i Teledetecció creat a Catalunya. Els SIG són eines que permeten l’anàlisi de la 
informació geogràfica i són molt útils per millorar l’eficiència i l’optimització de recursos del territori. 
Actualment els programes de SIG han evolucionat molt i alguns d’ells són completament gratuïts. Es pot 
trobar més informació a la seva web www.creaf.uab.es/miramon/index_ca.htm 
 

http://www.creaf.uab.es/miramon/index_ca.htm
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4. SISTEMA ACTUAL DE GESTIÓ DE FLOTES I 

ACTUACIONS: GIRCOM 

 

4.1. Introducció 

 

El GIRCOM (Gestió Integrada de Recursos i COMunicacions) és un programa 

de gestió de recursos i comunicacions, és a dir , una aplicació informàtica específica 

capaç de donar resposta a les principals necessitats del món logístic i de tele-control 

dels mitjans i eines necessàries a l’ACA. 

 

A diferencia d’altres sistemes el GIRCOM integra en una única plataforma tant 

la visualització com la gestió dels diferents objectes que s’hi representen. En el cas de 

l’ACA, en el control de Flota, el GIRCOM integra tant la gestió d’alertes, la 

geolocalització amb GPS dels mitjans tècnics, així com la gestió de les diferents capes 

d’informació de què podem disposar,com són la localització d’emissaris submarins, els 

noms de les platges, dels ports, trams de costa, piscifactories, badies, etc... i inclús 

sincronitzar aquesta aplicació amb el radar del mapa de pluja del Servei Meteorològic 

de Catalunya. 

 

Tots aquests elements es representen visualment en una base cartogràfica on 

si detallen els estats i característiques de cadascun d’ells. 

 

La finalitat del sistema és la de gestionar les actuacions que es produeixin a 

través dels diferents recursos dels que es disposin en el moment concret d’un incident. 

 

 

4.2. Demostració de funcionament del sistema 

 

L’EG s’encarrega de dirigir i controlar l’operativa dels mitjans i, també, de rebre 

i registrar totes les comunicacions, a temps real, que arriben a la UAM (principalment 

dels mitjans tècnics) en relació a informacions sobre afeccions de la qualitat de les 

aigües litorals i les platges, i a les actuacions (incidències) de seguiment o resolutives 

que duen a terme. 
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Per això, definim com incidència el fet que des del Centre de Control, el mitjà 

tècnic rebi un avís per a vigilar certa zona o emissari, o que vagi a un punt en concret 

per a actuar (recollir, oxigenar o l’acció que faci falta), ja que prèviament hi ha hagut un 

avís en el CCC. 

 

Els controladors que formen l’EG, al disposar del GIRCOM els permet fer: 

 

 El seguiment de la localització i de les trajectòries de tots els mitjans tècnics a 

temps real sobre una base cartogràfica georeferenciada. 

 

 Localitzar cadascuna de les afeccions i episodis de contaminació que siguin 

objecte d’actuació i control per part dels mitjans tècnics, sobre la mateixa base 

cartogràfica de referència, en la que es representa la localització dels mitjans 

tècnics.  

 

 Consultar la base de dades de les ACTUACIONS DELS MITJANS TÈCNICS 

(AMM) en la que es troba tota la informació descriptiva (localització, naturalesa, 

gravetat, actuacions realitzades, resultat de les actuacions, etc) de les 

afeccions de la qualitat i d’episodis de contaminació que, per les seves 

característiques, han estat objecte d’actuació o seguiment per part dels mitjans 

tècnics durant l’any en curs i, també, en temporades anteriors.  

 

 

Figura 34. Pantalla de visualització del GIRCOM i tracking de 2 embarcacions. Font: GIRCOM - ACA. 
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A continuació es descriu el procediment a seguir per al registre de la informació 

descriptiva de les ACTUACIONS DELS MITJANS TÈCNICS (AMM) en el control i 

resolució d’afeccions de la qualitat i d’episodis de contaminació de les aigües litorals 

en el programa GIRCOM.  

 

 

4.2.1. Creació i estat de les AMM a la base de dades del GIRCOM 

 

Per a situar en el mapa la zona en la qual ens han avista, busquem les 

embarcacions a l’arbre d’objectes on estan de forma jerarquitzada de nord a sud totes 

le embarcacions, i buscarem les més properes a la zona afectada. Fem un doble clic 

sobe l’icone de l’embarcació / avió (si és ell mateix qui dóna la informació) i el 

programa GIRCOM ens mostra on està treballant. 

 

 

Figura 35. AL02 – Té port base a Roses. 

 

Seleccionem l’eina de la barra de GIS “marca posició” i marquem un punt en el 

mapa en les coordenades / situació on s’ha produït l’alerta. 

 

 

Figura 36. Punt on es situarà la AMM un cop la donem d’alta. Font: GIRCOM – ACA. 
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Crearem l’actuació pitjant amb el botó dret a sobre de l’arbre d’objectes, abaix 

de tot, on són agrupades les AMM i procedirem a fer l’alta de l’actuació. 

 

4.2.1.1. Estat: ALTA 

 

Els controladors de l’EG són els encarregats de donar d’alta les AMM a la base 

de dades de GIRCOM, que automàticament es classifiquen per un codi numèric 

correlatiu (AMM00-0000), corresponent a la temporada de l’any en curs i el número 

correlatiu d’activació de l’incidència.  

 

La informació de les AMM, a la base de dades de GIRCOM, s’estructura en un 

formulari format per sis fulles que reben els següents noms:  

 

1. Definició 

2. Ubicació 

3. Tipificació 

4. Informació 

5. Observacions 

6. Mostres i Fotos 

7. Documents 

 

 

Figura 37. Pantalla del GIRCOM que permet completar la casella “Definició” de l’AMM. Font: ACA. 
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Un cop donada d’alta la nova AMM, els controladors han d’introduir la següent 

informació, des de la base de dades del GIRCOM: 

 

- Definició: Data i hora d’alta.  

- Definició: Origen informació.  

- Ubicació: Coordenades, Municipi, Tipus de zona i Nom de zona. (Figura 36) 

 

La resta d’informació de les AMM és introduïda, a temps real, pels controladors 

a través d’una altra aplicació informàtica: el DIARI DEL CONTROLADOR (que se 

n’explicarà l’ús en el capítol 5 d’aquest projecte). La identificació de la AMM en el diari, 

ve donada per: Codi (AMM08_0000) i Origen informació (qui ha donat l’avís de 

l’afecció). Això implica que les diverses comunicacions que s’introdueixen en una AMM 

tenen el mateix origen d’informació, i és per tant necessari informar sempre sobre qui 

està donant la informació en cada comunicació.  

 

A mode pràctic: Si es clica amb el botó dret sobre el node apareixerà l’opció 

d’alta d’una actuació.  

 

 

4.2.1.2. Estat: ACTIU  

 

Tota la informació introduïda al Diari es copia automàticament a la base de 

dades de GIRCOM. Durant el temps de duració de l’actuació, l’AMM es troba en estat 

ACTIU, i en aquest estat només els controladors podran introduir nova informació o 

modificar la ja introduïda. La resta d’usuaris poden consultar tota la informació 

relacionada amb un incident, però no modificar-la.  

 

 

4.2.1.3. Estat. DESACTIVIAT 

 

Un cop els controladors donen per finalitzada l’actuació, l’AMM s’ha de posar 

en estat DESACTIVAT, de manera que ja no es podrà modificar ni introduir informació 

des del Diari de comunicacions. Un cop desactivada l’AMM queda també fixada la data 

i hora de baixa de l’AMM que és equivalent a la data i hora de la darrera comunicació 

introduïda, des del Diari, com a concepte: “Resultat de l’actuació”, deixant així resolta 

la incidència. 
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Les AMM en estat DESACTIVAT, seran posteriorment complimentades amb 

més informació, pels tècnics de la UAM, des de l’aplicació GIRCOM. En estat 

DESACTIVAT es complimentaran les següents informacions, i qualsevol modificació 

que es faci en aquest estat, des de GIRCOM, es reflexa automàticament en el Diari: 

 

- Definició: Nivell. 

- Informació: Resultat actuacions (dades de recollida), Causa no mitjans, 

Causa no actuació. 

- Observacions. 

- Documents. 

 

 

4.2.1.4. Estat: TANCAT 

 

Quan tota la informació i documents de l’AMM han estat introduïts a la base de 

dades GIRCOM, es procedeix a tancar l’AMM. En aquest estat ja no es poden fer 

modificacions però sí consultar tota la informació.  

 

 

4.2.2. Emplenament del formulari de les AMM a la base de dades del 

GIRCOM 

 

La informació s’introdueix, en un formulari que consta de sis fulles temàtiques: 

Definició, Ubicació, Tipificació, Informació, Observacions i Documents.  

 

 

4.2.2.1. Definició (Dades d’identificació) 

 

Els diferents camps de la finestra “Definició” són els següents (Figura 34): 

 

- Codi: el Codi el genera de forma automàtica i amb numeració correlativa el 

propi programa. (pe: AMM(any- 2xifres)-codi(4xifres)).  

- Data d’alta: Data i hora en que s’ha rebut l’avís de l’afecció.  

- Origen Informació: De qui prové l’avís (mitjà aeri, embarcació, ajuntament, 

particular, etc). Un desplegable permet fer la selecció. 
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- Nivell: Gravetat de l’afecció en funció de l’impacte sobre el medi i la salut de 

les persones.  

 

S’han definit cinc nivells de gravetat, des de molt greu (nivell 1) a molt baix 

(nivell 5): 

 

o Nivells 1 i 2: Afeccions d’un nivell de gravetat molt greu o greu, amb un 

impacte ambiental o sanitari al medi receptor. Per exemple: un 

vessament accidental de petroli, un abocament d’aigües residuals a 

nivell de platja, blooms de fitoplàncton tòxic, etc. 

o Nivell 3: Afeccions d’un nivell de gravetat mitjà. S’inclouen en aquest 

nivell: 

a. Taques o fileres de qualsevol tipus, si són de grans dimensions. 

b. Incidències que impliquen un risc sanitari i/o ambiental potencial, 

o perill per a la navegació. Per exemple: proliferacions nocives 

de fitoplàncton, troncs de grans dimensions, etc. 

o Nivells 4 i 5: Afeccions amb nivell de gravetat baix o molt baix. En 

aquest nivell s’inclouen afeccions poc importants però que són objecte 

de l’actuació dels mitjans tècnics. 

 

També, hi ha les opcions: “Sense avaluar” quan existeix una afecció però no 

s’ha pogut avaluar el nivell de gravetat (això és relativament freqüent quan l’avís s’ha 

rebut de persones externes a l’ACA) i “Sense selecció” quan es tracta d’una AMM 

fallida (p.e. quan enviem mitjà tècnic o arriba al lloc i no existeix afecció).  

 

- Data de baixa: Data i hora en que es dóna per finalitzada l’actuació 

resolutiva de la incidència per part dels mitjans tècnics de la UAM.  

 

 

4.2.2.2. Ubicació 

 

- Coordenades originals: Posició geogràfica de l’afecció que s’omple 

automàticament a partir d’un missatge d’estat o bé, a partir de la 

introducció manual de les coordenades en el camp “Coordenades 

actuals”. Aquests dos camps de posició geogràfica, estant pensats per 

introduir una primera posició (quan es rep l’avís) que quedarà fixa a 

“Coordenades originals” i després poder introduir la posició definitiva de la 
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incidència un cop sigui confirmada la situació per l’embarcació o bé pel 

mitjà aeri enviat.  

 

- Coordenades actuals: Camp que permet introduir manualment la posició 

geogràfica de l’afecció i calcular automàticament el municipi litoral. Poden 

ser iguals a les Coordenades originals o no. En qualsevol cas és la 

posició definitiva que es dóna a la incidència.  

 

- Municipi: Nom del municipi litoral en el que es localitza l’afecció. La 

informació d’aquest camp es pot seleccionar manualment a partir d’un 

desplegable o bé s’introdueix automàticament a partir de les coordenades 

actuals.  

 

 

Figura 38. Pantalla que ens mostra la pestanya “Ubicació” i els elements que hi figuren. Font: ACA. 

 

- Tipus de zona: Permet fer la selecció dels punts de localització al litoral 

de Catalunya que estan disponibles a la base de dades d’acord amb set 

tipus:  

 

o Abocament: Punts geogràfics del litoral en els que es situen les 

sortides d’aigües residuals dels sistemes de sanejament.  
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o Badia: Zona de referència classificada pel nom geogràfic que la 

defineix. (p.e. Badia de Roses) 

o Mar obert: Qualsevol punt del litoral a més de 500 m. de la línia 

de costa. 

o No classificat: Qualsevol punt del litoral, a menys de 500 m. de 

la línia de costa, i que es trobi davant d’una zona no classificada 

en els punts de referència de GIRCOM. 

o Platja. Fins a una distància de 500 m. davant d’una zona de 

referència classificada com a “platja”. 

o Port. Les aigües que queden emmarcades dintre de l’estructura 

portuària. Les aigües per fora de les esculleres dels ports són 

zones “no classificades” (fins a 500 m.) o “mar obert” (a més de 

500 m.). 

o Zona rocallosa. Fins a 500 m. de distància, davant d’una zona 

de referència de GIRCOM.  

 

- Nom zona: Un cop seleccionat el tipus de zona, s’ha de seleccionar el 

nom concret. En el cas de Mar obert i No classificat, el nom de la zona és 

el del municipi.  

 

 

Figura 39. Podem fer una recerca degut a que no coneixem la ubicació de la platja on està succeint una 

AMM. Doncs apareix la pantalla que aquí es mostra. Font: Programa GIRCOM - ACA. 
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(P.e. Aquesta recerca permet localitzar elements mitjançant els atributs entrats. Es pot 

veure en l’exemple de la Figura, que indica la cerca per Nom a partir del valor “ar”. Un 

cop actualitzat (botó d’actualitzar) el formulari omple els elements que compleixen la 

condició.) 

 

4.2.2.3. Tipificació (tipologia de l’actuació) 

 

S’ha de seleccionar la tipologia de l’afecció entre 9 tipus principals predefinits. 

En els registres “error” s’ha de seleccionar “sense selecció”.  

 

- Sòlids: Acumulacions o fileres de sòlids flotants com fustes, plàstics, 

llaunes... També sòlids aïllats i si estan associats a escumes.  

- Escumes: Fileres o taques d’escumes i mucílags. 

- Troncs i canyes: Troncs i altres Restes vegetals d’origen terrestre.  

- Hidrocarburs i olis: Taques d’oli, benzines, quitrà... sobre la superfície 

de l’aigua.  

- Decoloracions: Presència a l’aigua de materials fins en suspensió que 

poden tenir diversos orígens (obres, riuades, desembocadures de rius...) i 

que determinen un canvi de coloració a l’aigua. 

- Sanejament: Abocaments ocasionals d’aigües residuals per avaries en 

els sistemes de sanejament, trencaments d’emissaris, etc.  

- Abocaments no sanejament: Abocaments no naturals d’aigua però que 

no tenen origen en els sistemes de sanejament.  

- Organismes marins: Proliferacions de fitoplàncton, meduses, animals 

morts marins, acumulacions de restes vegetals marines. 

- Altres:  Animals morts no marins, símptomes clínics i altres tipus 

d’afeccions no incloses en les categories anteriors.  
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Figura 40. Pantalla on es mostren les diferents “Tipificació” i imatges associades a les mateixes. 

Font. GIRCOM - ACA. 

 

4.2.2.4. Informació 

 

En aquesta pàgina s’introduirà tota la informació relativa a la descripció de 

l’afecció, així com les actuacions dutes a terme pels mitjans tècnics, i el resultat de les 

actuacions realitzades.  

 

- Informació Rebuda: S’han de descriure les característiques de l’afecció 

de forma clara i precisa: qui informa, tipologia, extensió, localització. Per 

exemple: “A les 10:30 l’avió ens informa d’una acumulació de sòlids 

ocupant un àrea d’uns 50 m i situada a uns 200 m de la platja de Vilassar 

davant del club nàutic”.  

 

- Resolució Presa: S’han d’especificar, de manera cronològica quines 

actuacions es decideixen fer per resoldre l’afecció. Indicant també l‘hora 

en que es donen les ordres i a quins mitjans. En el cas que les actuacions 

es perllonguin més enllà del dia d’obertura de la incidència, s’ha de posar 

també el dia en que es fa l’actuació. Per exemple: “25/08, 11:00 hores 

enviem al pelicà l’AL05 a recollir els sòlids”. Quan no es disposin de 

mitjans, s’ha d’indicar aquí el que passa i perquè no es fa cap actuació o 

si s’intentarà fer més endavant. 
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Figura 41. Informació (Dades complementàries i aclaridores). Font: GIRCOM – ACA. 

 

- Resultat de l’actuació: S’han d’especificar els resultats de cadascuna de 

les actuacions encomanades als mitjans tècnics i de qui prové cada 

informació. Per exemple: “11:15h AL05 troba l’acumulació de sòlids, 

informa que es tracten principalment de plàstics”.”12:00h AL05 informa 

que ha finalitzat la recollida i que la zona ha quedat neta de sòlids.” 

 

No sempre es pot fer l’actuació prevista d’acord amb la informació rebuda, i 

de vegades es reben falses informacions. En aquests casos s’han de 

marcar les següents opcions: 

  

o No es poden enviar mitjans: Quan no es disposen de mitjans per 

enviar-los al lloc on es troba el problema. 

 

“Causa no mitjans”: 

 

a. Mal temps: Per causa meteorològica.  

b. Falta de mitjans: Parada tècnica, fora d’horari o bé perquè 

l’embarcació de la zona està ocupada en resoldre una altra 

afecció. 
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o Els mitjans no poden actuar: Quan s’envia l’embarcació però no 

troba l’afecció, no pot apropar-se al lloc afectat o no pot recollir i/o 

dispersar l’afecció.  

 

“Causa no actuació”: 

 

a. No poden apropar-se: L’afecció està situada molt a prop 

de terra o d’un espigó i la embarcació no pot apropar-se. 

b. No poden recollir-dispersar: L’embarcació no pot netejar 

per raons tècniques (p.e. quan hi ha mal temps i no poden 

baixar braços i/o obrir pinces).  

c. No troben l’afecció: Els flotants s’han dispersat o 

desplaçat del punt d’ubicació inicial i l’embarcació no pot 

localitzar-los. En aquest cas, la incidència es classificarà 

com a impossibilitat d’actuació només quan hagi estat 

reportada pel personal de l’Agència. Si l’origen de la 

informació és extern i la incidència no s’ha pogut confirmar, 

es classificarà com a fallida.  

 

o Actuació fallida: Quan,  

 

a. El mitjà tècnic enviat confirma que la informació rebuda no 

es tractava d’una afecció al medi. 

b. Els mitjans desplaçats al lloc indicat no troben cap 

anomalia i la incidència no es pot confirmar de cap manera, 

això és relativament freqüent quan, ha estat comunicada 

per organismes o persones externs a l’Agència (particulars, 

ajuntaments, creu roja, etc),  

 

o Error: Cas en que l’AMM s’ha creat per error. P.e. perquè s’ha 

creat amb un missatge d’estat automàtic durant una manipulació 

incorrecta de la ràdio (Tetra). 

 

o Descripció No mitjans/No actuació/Fallida/Error: S’ha de fer una 

explicació de les causes. 
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4.2.2.5. Observacions 

 

En aquesta pàgina s’han d’introduir totes aquelles altres informacions que no 

estiguin estrictament relacionades amb les actuacions dels mitjans tècnics. Per 

exemple: “En relació a una incidència deguda a una taca de fuel, contactem amb 

SASEMAR, i ens informen que ells no tenen constància que s’hagi produït cap 

vessament des d’un vaixell...”.  

 

 

Figura 42. Observacions aclaridores que s’han anat introduint durant l’AMM. Font: GIRCOM – ACA. 

 

4.2.2.6. Documents 

 

Aquí es farà constar si s’han pres mostres i/o fotos de la problemàtica i/o 

s’annexaran els documents (informes interns o externs) i fotografies relacionats 

amb l’actuació. 
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Figura 43. Pantalla de selecció de documents s’activa a través de la icona fulla de la pestanya documents. 

Font: GIRCOM - ACA. 

 

Un cop enregistrada tota la informació disponible, es tancarà la finestra de 

l’actuació, efectuant la validació corresponent de cada camp de les diferents pestanyes 

i l’actuació quedarà generada i activada, visualitzant-se en la pantalla principal. 

 

 

Figura 44. Es mostren 3 actuacions, són tres taques de color groc, vermell i lila, al mig de la cartografia. 

Font: GIRCOM – ACA. 
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5. SISTEMA ACTUAL DE REGISTRE DE 

COMUNICACIONS: DIARI DEL CONTROLADOR 

 

Es va crear aquesta eina per tal de que d’una manera àgil es poguessin 

introduir totes les comunicacions arribades al CCC sense alentir l'operativa dels 

controladors i evitar que aquests haguessin de carregar dades per duplicat en el diari i 

en el GIRCOM. L’objectiu principal de l’aplicació era la informatització i 

emmagatzematge del diari de comunicacions del controlador en una base de dades. 

 

Així doncs, el diari del Controlador és un programa que permet gestionar les 

comunicacions d'una manera ràpida i senzilla. També és capaç de generar informes 

que permeten tot tipus de càlculs estadístics i de rendiment dels recursos que 

comuniquen.  

 

 

5.1. Funcionament 

 

En aquest apartat, es descriuen els criteris de classificació i el procediment a 

seguir per a registrar les comunicacions. 

 

El Diari del Controlador de la UAM s’utilitza principalment per a registrar totes 

les comunicacions que es generen amb l’activitat diària dels mitjans tècnics i també 

per registrar aquelles afeccions del medi que suposen una actuació exclusiva dels 

inspectors de platges. Les comunicacions derivades de les activitats dels mitjans 

tècnics són gestionades per l’EG, i les comunicacions derivades de l’activitat dels 

inspectors de platges són gestionades pels tècnics de platges de la UAM. 

 

El Diari del Controlador és un formulari que serveix per mostrar les entrades del 

dia ordenades per hora. Les comunicacions en el diari s’introdueixen cronològicament 

per ordre d’arribada i passen a fase desactivada automàticament cada 5 dies. Un cop 

desactivades no es pot modificar la informació. 
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Qualsevol tipus de comunicació queda registrada sistemàticament i classificada 

en l’aplicació “Diari del Controlador” per data, hora, font de la informació i localització 

geogràfica. A més a més, s’han definit 7 categories (codis) principals de 

comunicacions per identificar i classificar la naturalesa de les diferents comunicacions i 

informacions rebudes, tal i com es resumeixen en el quadre següent: 

 

CATEGORIAS TIPUS 

OPM – Operativa 

Entrades (dels mitjans tècnics) 

Sortides (dels mitjans tècnics) 

Dies de descans11 

Ruta 

Tetra (comunicacions) 

Altres 

RCM - Rescats, col·laboracions i senyalitzacions  

Rescats 

Col·laboracions  

Senyalitzacions 

IAM- Informacions ambientals  

 
AMM- Actuacions mitjans 
 
CAP- Control ambiental platges  

Sòlids flotants 

Hidrocarburs i olis 

Sanejament 

Abocament no sanejament 

Organismes del mar 

Escumes 

Decoloracions 

Troncs i canyes 

Altres–control platges 

MED- Observació meduses (embarcacions) -- 

INA - Control d’abocaments (embarcacions) -- 
 

Taula 2.Quadre resum definint les 7 categories(codis) de les comunicacions. Font: Pròpia.  

 

A continuació es descriuen les categories a dalt esmentades: 

 

 

5.1.1. Comunicacions Operatives dels Mitjans Tècnics (OPM) 

 

Les comunicacions relatives a l’execució operativa del servei i a la jornada dels 

mitjans són registrades diàriament en la categoria OPERATIVA del DC. Aquestes 

comunicacions s’introdueixen amb els següents camps d’informació: Número, Data, 

Hora, Origen, Tipus, Concepte, Ruta i Missatge.  

                                                
11

 A partir de la campanya de 2009 les embarcacions de platges deixen de tenir “dia de descans” i surten 
a navegar tots els dies posant un “patró de relleu”, 4 per zona i que cada dia embarca en un port i 
embarcació diferent. 
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Les comunicacions operatives dels mitjans (Entrades, sortides i aturades per 

causes meteorològiques i/o tècniques; i d’altra banda les incidències en els equips de 

comunicacions) són les que permeten fer el seguiment diari dels mitjans tècnics, 

gestionar el funcionament de la logística del servei i avaluar el compliment de l’activitat 

diària respecte a les condicions contractuals establertes amb les diferents empreses 

que té subcontractades l’ACA. Dels 6 tipus d’opertives possibles els “Sortida”, 

“Entrada” s’utilitzen per al càlcul de rendiments. 

 

 

Figura 45. Captura del diari del controlador mostrant “operatives” dels mitjans tècnics. 

Font: Programa “Diari de Comunnicacions” de l’ACA. 

 

Els diferents camps d’informacions operatives són els següents: 

 

 Número: Camp de numeració automàtica: OPM10_00000. 

 Data i Hora: Camp automàtic i editable. 

 Origen: Indica la font d’informació que dóna origen a la creació d’una nova 

comunicació d’aquesta categoria. Normalment les comunicacions operatives 

només consten d’un registre. En els casos de comunicacions que tinguin més 

d’un registre és obligatori que en el missatge es faci constar qui dóna la 

informació ja que la informació de l’origen és la mateixa per a tots els registres 

de que consta la comunicació. 
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 Tipus d’avisos d’operativa: Es defineixen 5 tipus:  

- Sortida: del port (embarcacions) o de l’aeroport (avió) degut a inici de 

jornada, avaria, mal temps, descàrrega, tripulació, etc. (El mitjà tècnic surt 

de la Base). 

- Entrada: al port (embarcacions) o a l’aeroport (avió) degut a finalització 

de jornada, avaria, mal temps, descàrrega, tripulació, etc. (El mitjà tècnic 

arriba a la Base). 

- Ruta: Informacions sobre l’execució de la ruta diària (excloses les 

entrades i sortides), si el mitjà tècnic fa un canvi de la seva ruta habitual. 

- TETRA: Informacions sobre el sistema de comunicacions.  

- Altres: Informacions diverses dels patrons relatives a navegació, 

embarcació, als ports base, etc.  

 Concepte: Es defineixen 12 conceptes només per als tipus: Entrada, Sortida. 

- Conceptes relatius a l’horari que fa l’embarcació. 

o Habitual: l’embarcació està fora de l’amarratge fent el seu horari 

habitual. 

o Canvi d’horari: l’embarcació està fora de l’amarratge fent un horari 

que no és l’habitual. Però si fa el Total d’hores de la jornada. 

o Extra: l’embarcació està fora de l’amarratge fent hores extres. 

- Conceptes per al registre d’aturades.  

o Mal temps: l’embarcació arriba a l’amarratge per mal temps.  

o Avaria: l’embarcació arriba a l’amarratge per avaria.  

o Combustible: l’embarcació arriba a l’amarratge per carregar 

combustible. 

o Descàrrega: l’embarcació arriba a l’amarratge per fer la 

descàrrega del contenidor. 

o Altres: l’embarcació arriba a l’amarratge per altres motius.  

- Conceptres informatius, que no influeixen en el rendiment de 

l’embarcació. 

o Canvi patró. 

o Canvi de port. 

o Canvi de ruta. 

o Tripulació.  

o Ruta: Es defineixen 2 conceptes només per als tipus: Entrada i 

Sortida:   - Nord12  - Sud 

                                                
12

 Concepte relacionat amb les embarcacions pelicà degut a que com que la seva ruta és llarga, cada dia 
surten a fer la ruta en direcció sud o nord des del port base. I amb el mitjà aeri. 
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A continuació es mostra un quadre resum de les diferents opcions que integra 

el Codi OPM – Operativa: 

 

 

Taula3. Opcions que integra el codi OPM. Font: Pròpia. 

 

Les embarcacions han de complir l’horari que tenen establert, pel que fa a l’inici 

i finalització de la jornada. Quan la sortida i l’entrada es fa en l’horari programat és 

classifica com HABITUAL. S’estableix un marge de retard de 15 minuts. Si es supera 

aquest temps es fa el registre corresponent per indicar la causa (tripulació, mal temps, 

avaria, etc).  

 

5.1.2. Comunicacions de Rescats, Col·laboracions i Vigilància 

d’Abocaments a Mar (RCM) 

 

En aquesta categoria s’introduiran les comunicacions relatives a temàtiques 

vinculades a la seguretat marítima (rescats de persones i embarcacions) i a 

col·laboracions diverses amb altres administracions - diferents organismes i/o 

institucions (simulacres d’emergència, neteja de fons, altres activitats). També 

s’inclouran aquí les comunicacions relacionades amb les boies de senyalització al mar.  

TIPUS Descripció CONCEPTES 

Entrada 

 
Dels mitjans als ports (embarcacions) i a l’aeroport 
(avió) degut a finalització de jornada, avaria, mal 
temps, descàrrega, etc 
 

Habitual 
Combustible 
Descàrrega 
Extra 
Hores recuperades 
Neteja ports 
Canvi de ruta 
Canvi patró 
Canvi de port 
Canvi horari 
Altres 
Avaria 
Mal temps 
Ruta: Nord, Sud 
Tripulació 

Sortida 
Dels mitjans dels ports (embarcacions) i de 
l’aeroport (avió) degut a inici de jornada, avaria, mal 
temps, descàrrega, etc 

Ruta 
Informacions sobre l’execució de la ruta diària  
(excloses les entrades i sortides)  

TETRA Informacions sobre el sistema de comunicacions (ràdio, tetra, etc) 

Altres 
Informacions diverses dels patrons relatives a navegació, embarcació, ports 
base, etc 
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Els diferents camps d’informació que contenen les comunicacions de Rescats, 

col·laboracions i revisions d’abocaments a mar són els següents:  

 

 Número: Camp de numeració automàtica: RCM10_00000.  

 Data i Hora: Camp automàtic i editable. 

 Origen: Indica la font d’informació que dóna origen a la creació d’un avís 

d’aquesta categoria. En els casos de comunicacions que tinguin més d’un 

registre és imprescindible que en el missatge es faci constar qui dóna la 

informació. 

 Ubicació: Municipi i zona en la que es produeix el fet que es descriu a la 

comunicació. 

 Concepte:  Es defineixen 3 conceptes: 

- Rescats: Les embarcacions, a més de desenvolupar tasques de 

vigilància i millora de les aigües litorals, són també un dispositiu de 

seguretat per a persones i embarcacions durant una bona part de la 

temporada d’estiu, i any rera any, es realitzen actuacions de rescat fora 

de les zones de bany. En aquestes actuacions es dóna suport a 

SASEMAR, entitat responsable de la seguretat marítima.  

- Col·laboracions: les embarcacions de l’ACA participen en activitats 

relacionades amb la millora del medi marí, plans d’emergència, 

concursos de neteja, etc. Aquestes comunicacions són les que 

s’inclouen en aquest apartat.  

- Vigilància d’abocaments a mar: s’introdueixen totes aquelles 

actuacions d’interès dutes a terme per les embarcacions de l’ACA en 

relació a boies d’emissaris, balisament de platges, boies de navegació, 

d’activitat pesquera o esportiva, etc. Principalment s’analitzen les 

revisions de la senyalització i les revisions dels abocaments a mar dels 

sistemes de sanejament al litoral català.  
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Figura 46. Pantalla del DC per a RCM. Font: GIRCOM – DC – ACA. 

 

 

5.1.3. Comunicacions d’Informacions Ambientals (IAM) 

 

Es destaquen aquelles informacions reportades pels diferents mitjans de l’ACA 

o bé des d’altres fonts d’informació d’interès ambiental rebudes des de l’exterior 

(ajuntaments, CECAT, SASEMAR, particulars...) respecte a l’estat de les aigües 

costaneres. Aquestes informacions no requereixen de cap actuació ni intervenció 

per part dels nostres mitjans tècnics.  

 

Tant els controladors de l’EG com els tècnics de Platges poden crear noves 

comunicacions d’aquesta categoria. Les modificacions només les poden fer els usuaris 

de (CCC / Platges) que ha creat la comunicació. Tots els usuaris poden consultar tota 

la informació.  

 

Es tracta d’un ampli ventall de comunicacions relatives a l’estat i/o aspecte de 

l’aigua, a l’observació de fenòmens propis del medi costaner, a l’observació d’algun 

animal o bé alguna altra tipus d’informació que rebi el CC i que per tant es registra en 

el DC. En aquests tipus de comunicacions només es registra la informació rebuda, de 
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la manera més precisa possible i completar-la si és que es disposa, d’alguna 

informació relacionada amb el tema. 

 

Els diferents camps d’informació que contenen les comunicacions 

d’informacions ambientals són els següents:  

 

 Número. Camp de numeració automàtica: IAM10_00000.  

 Data i Hora: Camp automàtic i editable. 

 Origen: Indica la font d’informació que dóna origen a la creació d’una nova 

comunicació d’aquesta categoria. La informació d’origen es manté invariable en 

tots els registres que contingui la comunicació, per tant, si la comunicació 

consta de més d’un registre, és obligatori indicar en el missatge qui dóna la 

informació. 

 Ubicació: Municipi i zona en la que es produeix el fet que es descriu a la 

comunicació.  

 Tipologia i subtipologia: La informació es classificarà en 9 tipus i diversos 

subtipus (les opcions que a continuació es mostren són les mateixes que les 

d’una AMM): 

- Sòlids: sòlids_aïllats, sòlids_acumulació, sòlids_filera, sòlids_escumes, 

sòlids a ports, sòlids obres i carbó.  

- Hidrocarburs i olis: oli, quitrà, irisacions_combustibles i petroli_fuels.  

- Sanejament: col·lectors, emissaris. Plomes habituals d’emissaris submarins 

i altres informacions que no impliquin actuació de resposta.  

- Abocament no sanejament. Informacions que no impliquin actuació de 

resposta.  

- Organismes del mar: fitoplàncton, meduses, peixos morts, algues, altres 

organismes del mar.  

 Fitoplàncton. 

 Peixos morts.  

 Algues.  

 Altres organismes del mar (Observacions d’animals marins vius 

sense problemes, o bé morts). Aquí no s’inclou l’observació de 

cetacis o tortugues mortes, ja que aquests casos comporten, 

normalment, una actuació de recollida i de comunicació dels fets al 

CRAM (pel seu interès en la conservació i estudi del medi marí) i en 

alguns casos a SASEMAR (per la implicació en la seguretat 

marítima).  
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- Escumes: escumes_olioses, escumes_nates i mucílags. Presència en molt 

poca quantitat, i si no tenen sòlids associats.  

- Decoloracions: blanques, per rius, marrons, obres, fronts costaners, per 

pluges.  

- Troncs i canyes: troncs_aïllats, restes vegetals terra.  

- Altres: animals morts no marins, símptomes clínics, obres_esllavissades i 

altres.  

 animals morts no marins.  

 símptomes clínics.  

 obres_esllavissades.  

 Altres.  

 Situació: Aquest camp s’utilitza per a indicar a on està localitzada la informació 

i també per fer constar si la platja està tancada. Les diferents situacions són: 

Aigua, Sorra i Platja Tancada. 

 

 

Figura 47. Pantalla del DC per Informacions Ambientals. Font. DC i GIRCOM – ACA. 
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A continuació es mostra un quadre resum de les diferents opcions que integra 

el Codi IAM – Informacions Ambientals Marines, i totes elles impliquen que NO 

requereixen de cap actuació ni intervenció per part dels mitjans tècnics:  

 

TIPUS Descripció SITUACIÓ 

Sòlids Presència en molt poca quantitat. 

Aigua 
Sorra 

Platja tancada 

Hidrocarburs i olis Presència en molt poca quantitat. 

Sanejament 
Plomes habituals d’emissaris submarins en 
funcionament i altres informacions que no 
impliquin actuació de resposta. 

Abocament no 
sanejament 

Informacions que no impliquen actuació de 
resposta. 

Organismes del mar: 
 

- Fitoplàncton 
- Meduses 
- Peixos morts 
- Algues 
- Altres organismes 
marins 

Presència en molt poca quantitat. 
 

(Observacions d’animals marins vius 
sense problemes, o bé morts i no es fa 
cap actuació. Aquí no s’inclou 
l’observació de cetacis o tortugues 
mortes, ja que aquests casos comporten, 
normalment, una actuació de recollida i 
de comunicació dels fets al CRAM (pel 
seu interès en la conservació i estudi del 
medi marí) i en alguns casos a 
SASEMAR (per la implicació en la 
seguretat marítima)). 

Escumes Presència en molt poca quantitat. 

Decoloracions Presència en molt poca quantitat. 

Troncs i canyes Presència en molt poca quantitat. 

Altres: 
- Animals morts no 
marins 
- Símptomes clínics 
- Altres 

Presència en molt poca quantitat. 

Altres platges: 
- Obres_esllavissades 

No operativa pels usuaris del CCC 

 

Taula4. Quadre-resum de les diferents opcions del codi IAM. Font: Pròpia. 
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5.1.4. Comunicacions d’Actuacions dels Mitjans (AMM) 

 

En aquesta categoria s’inclouen totes les comunicacions sobre informacions 

ambientals relatives al medi marí que arriben al CC i que requereixen d’un seguiment 

per part dels controladors i dels mitjnas tècnics. Per definir-ho amb poques paraules, 

són les actuacions dels mitjans per resoldre afeccions i/o episodis de 

contaminació.  

 

Només els controladors del CC poden crear i modificar tots els camps 

d’informació de les comunicacions d’aquesta categoria. Els usuaris del Programa de 

vigilància de les platges només poden consultar la informació i introduir informació 

complementària únicament en el concepte “Observacions”. 

 

Els controladors registren de manera precisa i clara la descripció de la 

informació rebuda (descripció del fenomen observat), l’actuació que cal fer pel 

seguiment o resolució del problema i el resultat de l’actuació duta a terme un cop 

finalitzada. 

 

És a dir, s’ha de donar resposta a les següents preguntes emplenant els 

següents tres apartats :  

 

 Informació rebuda. Què ha passat? Descripció de la informació: 

naturalesa, localització i abast del fenomen observat. 

 Resolució presa. Què s’ha fet? Informar de totes les actuacions 

realitzades pels mitjans tècnics i humans de l’ACA, o bé, indicar perquè no 

s’ha pogut actuar (si aquest és el cas). 

 Resultat de l’actuació. Com s’ha acabat? Desenllaç de l’episodi i quin 

resultat s’ha obtingut en cadascuna de les actuacions (“Resolució presa”) 

realitzades. 

 

En els casos de: 

 

- Falta de mitjans.  

- Impossibilitat de desplaçament per mal temps.  

- No localització de la informació rebuda.  

- Impossibilitat d’accedir a la zona.  

- Comprovació de falsa alarma.  
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El controlador també registra clarament la informació dels tres apartats 

anteriors perquè es pugui entendre en el cas de que NO es dugui a terme cap 

actuació. 

 

 

Figura 48. Pantalla mostrant l’actuació AMM09-0177 i la casella d’informació que s’ha d’omplir. 

Font: DC i GIRCOM - ACA 

 

Les comunicacions de la categoria AMM s’han de crear prèviament a la base 

de dades de l’aplicació GIRCOM que permet posicionar la informació i les actuacions 

en una base cartogràfica. Posteriorment la informació s’introdueix en el diari de 

comunicacions i automàticament i de forma immediata es registra també a la base de 

dades de GIRCOM.  

 

Les AMM un cop es donen per finalitzades s’han de “desactivar” des del 

GIRCOM i a partir d’aquest moment no es poden fer canvis en la informació des del 

Diari. 

 

Tots els canvis o edició de dades que es facin des del GIRCOM s’actualitzen 

automàticament en el diari. 
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Els diferents camps d’informació que contenen les comunicacions operatives 

són els següents:  

 

 Número. Camp de numeració automàtica: AMM10_00000. 

 Data i Hora: Camp automàtic i editable. 

 Origen: Indica la font d’informació que dóna origen a la creació d’una nova 

comunicació d’aquesta categoria. La informació d’origen es manté invariable en 

tots els registres que contingui la comunicació, per tant, si la comunicació 

consta de més d’un registre, és obligatori indicar en el missatge qui dóna la 

informació. 

 Ubicació: Municipi i zona en la que es produeix el fet que es descriu a la 

comunicació.  

 Tipologia i subtipologia: es defineixen 9 tipologies diferents amb les seves 

subcategories correponents, que són les mateixes que s’han detallat 

anteriorment per les IAM: sòlids, hidrocarburs i olies, sanejament, abocament 

no sanejament, organizmes del mar, escumes, decoloracions, troncs i canyes i 

altres.  

 Concepte: 

- Informació rebuda 

- Resolució presa 

- Resultat de l’actuació 

- Observacions 

- No es poden enviar mitjans  

- No s’ha pogut actuar  

- Fallida  

- Error 
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A continuació es mostra un quadre resum dels Conceptes i respostes que 

integra el Codi AMM – Actuacions Mitjans Marines: 

 

CONCEPTES Descripció 

Informació rebuda 
Què ha passat? Descripció de la informació 
(naturalesa, localització i abast del fenomen 
observat). 

Resolució presa 
Què s'ha fet? Informar de totes les actuacions 
realitzades o bé indicar perquè no s'ha pogut 
actuar en "descripció no actuació" (*). 

Resultat de l'actuació 
Com ha acabat? Desenllaç de l'episodi i quins 
resultats s'han obtingut de cadascuna de les 
actuacions realitzades. 

    (*) No es poden enviar mitjans 

No es disposen de mitjans per enviar-los al lloc 
on es troba el problema. La causa pot ser 
meteorològica, parada tècnica o bé per què 
l'embarcació de la zona està ocupada en 
resoldre una altra afecció. 

    (*) No s'ha ppogut actuar 
S'envia l'embarcació però no troba l'afecció, no 
pot apropar-se al lloc afectat, no pot recollir / 
dispersar. 

    (*) Fallida 
El mitjà tècnic enviat confirma que la informació 
rebuda no es tractava d'una afecció del medi. 

Error 
El registre s'ha creat per error. Existeix aquesta 
opció perquè un cop creada l'AMM no es pot 
eliminar. 

 

Taula 5. Taula resum dels conceptes que integra el codi AMM. Font. Pròpia. 

 

L’esquema del protocol a seguir a l’hora d’emplenar una AMM el trobem en 

l’Annex H. 

 

 

5.1.5. Comunicacions de la INpescció d’Abocaments (INA) 

 

Corresponen a aquesta categoria les comunicacions per informar sobre el 

resultat del control de punts d’abocaments d’aigües residuals a mar (urbanes i 

industrials) que de forma regular realitzen les embarcacions, dirigides des del CC. 

 

Es presenten els resultats de les inspeccions realitzades per les embarcacions 

en els punts d’abocament a mar corresponents a: Sistemes Públics (PSARU) que 

comprenen els emissaris submarins en funcionament (urbans i industrials) i 

d’emergència; els abocaments directes a mar des d’EDARs, i els sobreeixidors de les 



G.PAMINA FABRÉS FUENTEALBA – LLICENCIATURA EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM 

 
93 

estacions de bombament, i també els Sistemes No PSARU formats per emissaris 

privats urbans i industrials (PSARI). Els mitjans informen sobre les possibles afeccions 

al medi que es puguin observar (si l’emissari està en funcionament) així com sobre la 

presència de boia de senyalització. 

 

Qualsevol altra informació sobre aquest tipus d’abocaments que no tingui 

origen en les embarcacions quedarà registrada en “Informacions ambientals” o bé en 

“Actuacions del Mitjans”. Quan el patró en el resultat del control comunica una 

informació que indiqui mal funcionament o avaria en el sistemes s’obrirà també, el 

registre d’una Actuació dels Mitjans – AMM. (veure esquema del protocol a seguir en 

l’Annex I). 

 

 

Figura 49. Pantalla del DC per a la revisió d’abocaments (INA). Font: GIRCOM i DC – ACA. 

 

Els diferents camps d’informació que contenen les comunicacions de la 

Inspecció d’Abocaments a mar són els següents:  

 

 Número. Camp de numeració automàtica: INA08_00000.  

 Data i Hora: Camp automàtic i editable. 
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 Origen: Indica la font d’informació que dona origen a la creació d’una 

comunicació d’aquesta categoria. 

 Nom de l’abocament 

 Conceptes: queden resumits en el quadre que segueix: 

 

CONCEPTES Descripció 

Coordenades:  

Quan el patró observi Boia 
o ploma o tub s’indicaran 
les coordenades 
geogràfiques, seguint 
aquest ordre de prioritat. 

B: Boia 
P: Ploma (discoloració de l’aigua 
de mar per l’abocament d’aigua 
residual) 
T: Tub 

Què s’ha observat en el punt 
d’abocament? 

Boia 
Ploma 
Sòlids 
Escumes 

Camp de multi sel·lecció  

 

Taula 6. Conceptes que trobem en el moment d’emplenar una INA. Font: Pròpia. 

 

 

Figura 50. Fotografia del 24/07/2010 de la ploma de l’emissari principal Central de Pineda. 

Font: Avioneta ACA. 
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5.1.6. Comunicacions de Obervació de MEDuses (MED) 

 

Aquesta categoria s’utilitza exclusivament per registrar les comunicacions 

d’informació sobre presència de meduses que provingui de les embarcacions de litoral 

i platges. Qualsevol altra informació en relació a la presència de meduses que tingui 

origen en d’altres fonts (inclosa la de l’avió) es registra en Informacions ambientals 

(IAM).  

 

En aquesta categoria de registres a diferència de totes les altres són d’una 

única entrada. És a dir, la informació de la comunicació d’una observació de meduses 

es pot ampliar si cal, posteriorment, però no s’han d’afegir noves entrades com es fa 

habitualment en les comunicacions de les altres categories. Això es deu a que la 

creació d’una comunicació de meduses genera automàticament una fitxa d’observació 

de meduses a l’aplicació SGQA-SAQA (Sistema de Gestió i Qualitat de l’Aigua). En 

aquesta aplicació s’han integrat les dades d’inspecció de platges, les dades 

d’inspecció aèria i les dades d’observació de meduses des de les platges, des de l’aire 

i des de les embarcacions. En l’aplicació SGQA, les dades d’observació de meduses 

des de les embarcacions i des de l’aire són consultables però no editables pels 

controladors del CCC.  

 

 

Figura 51. Pantalla del DC per l’observació de meduses. Font: DC i GIRCOM – ACA. 
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Els diferents camps d’informació que contenen les comunicacions de meduses 

són els següents:  

 

 Número: Camp de numeració automàtica: MED10_00000.  

 Data i Hora: Camp automàtic i editable.  

 Origen: Indica la font d’informació que dóna origen a la creació d’una 

comunicació d’aquesta categoria.  

 Ubicació: Municipi i zona en la que es produeix l’observació de meduses que 

es descriu en la comunicació.  

 Conceptes: queden resumits en el quadre que segueix: 

 

CONCEPTES  

QUANTITAT 
Poques (<1 individu/10 m2)  
Bastants (>1 individu/10 m2) 
Moltes (>1individu/ m2) 

Selecció d’una de les opcions. 

LOCALITZACIÓ 
Fora zona boies 
Dins zona boies 

Selecció d’una de les opcions. 

ESPÈCIE 
Rp: Rhyzostoma pulmo 
Pn: Pelagia noctiluca 
Ct: Cotylorhyza tuberculata 
Aa: Aurelia aurita 
Ch: Chrysaora 
Vv: Velella velella 
Af: Aequorea forskalea 

Camp de multiselecció (ja que dins 
d’un mateix banc podem veure 
vàries espècies de meduses). 

 

Taula 7. Conceptes que integren el codi MED. Font: Pròpia. 

 

5.1.7. Comunicacions de Control Ambiental Platges (CAP) 

 

En aquesta categoria s’inclouen totes les comunicacions sobre informacions 

ambientals relatives al medi marí que requereixen un seguiment per part dels tècnics 

del Programa de vigilància de l’estat de les platges. Només els usuaris de “Platges” 

poden crear i modificar les comunicacions d’aquesta categoria. Els usuaris del CC 

només poden consultar la informació. 

 

Els diferents camps d’informació que contenen les comunicacions dels tècnics 

de platges sobre el control ambiental (CAP) són els següents:  
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 Número. Camp de numeració automàtica: CAP10_00000. 

 Data i Hora: Camp automàtic i editable.  

 Origen: Indica la font d’informació que dóna origen a la creació d’una nova 

comunicació d’aquesta categoria. La informació d’origen es manté invariable en 

tots els registres que contingui la comunicació, per tant, si la comunicació 

consta de més d’un registre, és obligatori indicar en el missatge qui dóna la 

informació. 

 Ubicació: llistat de municipis i punts d’ubicació.  

 Tipologia i subtipologia: 

- Sòlids: sòlids_aïllats, sòlids_acumulació, sòlids_filera, 

sòlids_escumes, sòlids a ports, sòlids obres i carbó. 

- Hidrocarburs i olis: oli, quitrà, irisacions_combustibles i 

petroli_fuels. 

- Sanejament: col·lectors, emissaris. 

- Abocament no sanejament: abocament no sanejament.  

- Organismes del mar: fitoplàncton, meduses, peixos morts, algues, 

altres organismes del mar.  

- Escumes: escumes_olioses, escumes_nates i mucílags.  

- Decoloracions: blanques, per rius, marrons, obres, fronts costaners, 

per pluges.  

- Troncs i canyes: troncs_aïllats, restes vegetals terra.  

- Altres: animals morts no marins, símptomes clínics i altres.  

 Concepte: 

- Informació rebuda.  - Actuacions. 

- Finalització.   - Observacions. 

- Informe.    - Fotos. 

- Mostres.   - Not. adjunt. 

 Situació: Possibilitat de seleccionar més d’una opció: 

 Aigua. 

 Sorra. 

 Platja tancada. 
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5.2. Xarxa RESCAT 

 

L’any 2009 el CCC amb el sistema de comunicacions SEPURA passa a formar 

part de la xarxa RESCAT (Radiocomunicacions d’Emergència i Seguretat de la 

Generalitat de Catalunya) que és una xarxa de ràdiomòbil que fa servir l’estàndard de 

Radiocomunicacions TETRA. El sistema SEPURA permet, com l’anterior sistema 

TETRA, la comunicació per veu i la recepció GPS dels mitjans que es representa 

gràficament a l’aplicació informàtica GIRCOM.  

 

És un estàndard europeu que permet diverses comunicacions simultànies en 

una mateixa zona i garanteix la seguretat i la confidencialitat en les transmissions de 

veu i dades gràcies a la autenticació i el xifrat. 

 

El propòsit de la xarxa RESCAT és servir a tot i cadascun dels col·lectius 

implicats en la seguretat i les emergències i d’aquesta manera arribar a tots els indrets 

del territori. La finalitat era millorar el rendiment, l’eficàcia i l’operativa de tots els 

recursos de tot el territori que treballen en aquest àmbit. En el cas particular del CC i la 

gestió de les embarcacions es va decidir passar a formar part de la xarxa rescat per tal 

d’estar comunicats i tenir una mateixa infraestructura de comunicacions dins de la 

Generalitat i els operatius que formen part d’ella.  

 

I així unificar tots els cosssos d’emergències ja que fins aquell moment, els 

efectius de cada cos o organització treballaven amb el seu propi sistema de 

telecomunicacions i utilitzaven recursos i tecnologies diferents.  

 

Els terminals de la d’aquesta xarxa duen integrats uns receptors GPS que 

permet visualitzar la posició de cadascuna de la unitats operativa.  

 

Tot aquest desplegament d’aquesta nova infraestructura s’està portant a destí 

per d’aconseguir integrar nous col·lectius i organitzacions que treballen en l’àmbit de la 

seguretat i les emergències a Catalunya per tal de facilitar l’intercanvi d’informació i 

s’està estudiant la utilització del mateix sistema d’informació geogràfica (GIS) i del 

mateix visor per representar el posicionament dels efectius que poden intervenir en un 

determinar incident i l’establiment de passarel·les entre aplicacions de diferents 

col·lectius que ja tenen sistemes operatius, sota la cobertura de la xarxa RESCAT que 

subministra les posicions dels terminals operatius.  
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L’adquisició de la xarxa ha representat un estalvi econòmic atès que els serveis 

de comunicacions d’aquest tipus suposaven un elevat cost. I a partir del 2005 la 

compra de la xarxa RESCAT incloïen serveis d’explotació i manteniment durant 4 

anys, contractats pel mateix operador que facilita cobertura i serveis a d’altres 

organismes de la generalitat en temes de seguretat.  

 

 

Figura 52. Fluxe de comunicacions que arriben al CC.. Font: Pròpia. 

 

La xarxa RESCAT disposa de 4 DXT13 (Commutadors) repartits per províncies: 

 

1. DXT de Collserola (Barcelona) amb la que funcionen les embarcacions 

de l’ACA. 

2. DXT de Rocacorba (Girona). 

3. DXT d’Alpicat (Lleida). 

4. DXT de Mussara (Tarragona). 

 

La xarxa Rescat admet diversos tipus de terminals portàtils mòbils i fixos. 

L'Oficina de Coordinació14 de la Xarxa Rescat és qui s'encarrega d'homologar els 

diferents models de terminals que poden ser utilitzats pels usuaris de la xarxa. 

                                                
13

DXT (Digital Exchange for TETRA) – Commutadors: control de trucades, control d’abonats, control de la 
mobilitat, seguretat, control de ràdio canals. 
14

 Oficina encarregada de la gestió, coordinació i planificació del servei. 
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o Terminals fixes. 

o Terminals mòbils. 

o Terminals portàtils (d’aspecte semblant a un “walkie- talkie”). 

o Terminals d’operador (estacions PC de despatx). 

 

En el cas de l’ACA els terminals són els que a continuació es mostren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53.Terminal fixa al CC         Figura54. Terminal mòbil (embarcació).  Figura 55.Terminal mitjà aeri. 

Font: Pròpia.           Font: Arxiu ACA.           Font: Pròpia. 

 

Dins de l’ACA, la seguretat de les comunicacions es sustenta en dues 

prestacions de la xarxa RESCAT que són l'autenticació (paràmetres de la xarxa 

RESCAT) i el xifrat (pla de numeració).  

 

L’autenticació verifica el dret d’accedir al sistema i impossibilita el clonatge dels 

terminals de ràdio. 

 

El xifrat o pla de numeració s’encarrega d’impossibilitar que personal aliè pugui 

escoltar converses, mitjançant la utilització d’escàners, la reproducció no autoritzada 

de missatges gravats i els atacs d’usuaris no desitjats. També permet la inhabilitació 

remota de terminals, ja sigui de forma temporal o permanent. Els terminals es poden 

inhabilitat / habilitar en casos justificables(pèrdua, robatori, vehicle en reparació...). 

 

L’estructura del Pla de numeració que segueixen els terminals de l’ACA dintre 

de la xarxa RESCAT és mitjançant el número ISSI (Individual Short Subscriber 

Identity). 
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El número ISSI sempre està format per 7 dígits. 

 

 Els dos primers dígits són sempre els mateixos “04” i identifiquen que el 

terminal pertany a la flota de l’ACA. 

 El tercer dígit “Y3” identifica la província a la que pertany el terminal.  

 El quart dígit “Y4” identifica les diferents àrees. Actualment, només en 

operativa el “4” (Platges) i el “5” (avioneta). 

 El cinquè dígit “Y5”:  

• Bloc embarcacions  identifica els diferents sectors, de platja i de 

litoral. 

• Bloc ultralleugers  identifica la zona de treball, “2” Avió i “4” Portàtil.  

 El sisè i setè dígit “Y6, Y7”: 

• Dins embarcacions, identifica l'àrea. 

• Dins Ultralleugers, per l’Avió “02” i pel Portàtil “04” 

 

Així doncs l’estructura del número ISSI queda configurada de la següent 

manera: 

 

0 4 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

ACA Província Àrea Sector Codi terminal 

 

Taula 8. Resum numeració Xarxa RESCAT. Font: pròpia. 

p.e: ISSI 0464000 (issi de l’equip fixe del cc).  

 

 

5.3. Gestió Actual 

 

Com ja sa dit anteriorment, diàriament s’evaluen i gestionen totes les dades 

recollides “in situ” pels inspectors i els mitjans tècnics, i gràcies a la nova aplicació 

“Diari del controlador” és molt més fàcil recollir-les, visualitzar-les i extreure’n resultats, 

ja que es poden treure les dades en funció de les necessitats analítiques; és a dir, es 

poden treure per “localització”, “origen de la informació”, “operatives”, “jornada mitjans” 

per veure el rendiments dels mitjans, o per “tipologia”, per veure quines actuacions i de 

quin tipus han estat, etc. Cal remarcar que totes les informacions estretes del diari 

s’exporten a format de fulls d’Excel. 
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Per entendre el funcionament i l’anàlisi de dades del CC haurem d’explicar 

algunes instruccions i funcions del diari per tal d’extraure’n després una valoració.  

 

Primerament doncs, hem d’explicar la instrucció “Balanç de comunicacions”: 

 

BALANÇ DE COMUNICACIONS (Annex J - model 1) 

 

La instrucció “Balanç de Comunicacions” es presenta en format de taula-balanç 

el nombre de comunicacions registrades, que s’han creat en un rang de temps 

determinat: Data i Hora, fent constar la categoria (codis) i tipologia. Es un quadre-

resum exportat a Excel en el que es mostra el nombre total dels següents conceptes: 

 

 Operatives (OPM). 

 Rescats, Col·laboracions i senyalitzacions (RCM). 

 Informacions ambientals (IAM). 

 Actuacions de les embarcacions (AMM). 

 Controls amientals platges (CAP). 

 

 

Figura 56. Pantalla del DC dia 15.08.2010 on es mostra instrucció “Balanç de Comunicacions”. 

Font: Programa DC - ACA. 
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ESTAT DELS MITJANS  

 

Es va crear aquesta opció per tal de veure de forma ràpida i visual quin era, just 

en el moment de fer la petició, la “operativa” en la que es trobava l’embarcació (p.e: 

repostant, amarrada per mal temps, navegant correctament, etc); ja que en el 2006 

s’havia d’anar embarcació per embarcació dins de l’aplicació GIRCOM i movent la 

cartografia (la qual era molt pesada) contabilitzant i visualitzant-ne l’estat de 

cadascuna d’elles. 

 

Juntament amb aquest recurs es va fer la petició de que les embarcacions del 

l’arbre de jerarquia del GIRCOM es posesin de “color” en funció de l’estat, així doncs: 

 

 en verd: era les embarcacions que estaven navegant i funcionant 

correctament, 

 en verd clar: fent descàrrega, 

 en negre: es que estaven sense senyal GPS del TETRA, 

 en lila: amarrades per mal temps, 

 en blau: fent combustible, 

 en groc: “tripulació”, algun problema li ha sorgit al patró. 

 En rosa: embarcació avariada.  

 

 

Figura 57. Pantalla del DC on es mostra que AL03 (Pelicà – Estartit) entra a fer “descàrrega” del 

contenidor. També que la AP15 està en groc “tripulació”, que la BL10amarrada per “mal temps” i la BP20 

està “avariada”. Font: Pantalla del GIRCOM de l’ACA. 
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Figura 58. Pantalla del DC on es mostra en funció del color l’ “estat” de les embarcacions de platges AP03 

“avariada” i les AP06, AP08, AP09, AP10 i AP11 amarrades per “mal temps” el dia 27.08.2010. 

Font: Pantalla del GIRCOM de l’ACA. 

 

A la part de que si tenien el TETRA encès es mostrés en forma de pilot verd en 

l’arbre d’objectes on es mostren les embarcacions en el GIRCOM, així doncs: 

 

 

Figura 59. En vermell es mostren els TETRA en funcionament, i en vermell els TETRA sense cobertura. 

Font: Programa GIRCOM – ACA. 
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RESUM JORNADA DELS MITJANS (Annex J - model 2) 

 

Mitjançant el registre de totes les sortides i entrades a port/aeroport que es 

fessin al llarg del dia; aquestes queden enregistrades a la base de dades del DC, així 

doncs a través de la instrucció “Jornada Mitjans” es pot fer la consulta que calcula les 

hores treballades (habituals, extres) i les hores no treballades (aturades tècnicques, 

meteorològiques i per altres causes) per cadascun dels mitjans seleccionats en un 

període de temps determinat. 

 

Tots els mitjans tenen un horari de treball preestablert que consta com a dada 

de referència en el DC per fer als càlculs corresponents al control de la jornada, tenint 

en compte els registres de les hores reals de sortida i entrada a port/aeroport. 

 

A partir de la instrucció “jornada mitjans” del DC s’elaboren uns llistats que 

contenen les següents informacions: 

 

 Hores treballades. 

 Hores aturades per mal temps. 

 Hores aturades per raons tècniques.  

 Hores recuperades / extra. 

 

El càlcul de les hores treballades es farà per diferència entre la sortida 

“habitual” i l’entrada “habitual” o bé, entre la sortida “habitual” i l’entrada “mal temps”, 

”Avaria”, ”Tripulació” o ”Altres” (o qualsevol de les 12 possibles conceptes d’operativa). 

 

El càlcul de les hores amb aturades tècniques i meteorològiques s’ha de fer per 

diferència entre el registre d’ “entrada” i el següent registre de “sortida”. Pot ser que 

l’embarcació no pugui sortir en tot el dia o bé que faci intents de sortir fina a la bocana 

o primera platja i torni a l’amarratge, aleshores, no hi haurà un registre de sortida, i per 

tant en el càlcul de les hores d’aturada s’ha de considerar el temps transcorregut fins a 

l’hora d’entrada per defecte (fi de la jornada).  

 

El càlcul de les hores extres es farà per diferència entre la sortida “extra” i la 

sortida “habitual” (per defecte) quan les hores extres es facin a l’inici de la jornada, i 

per diferència entre l’entrada “habitual” (per defecte) a l’entrada “extra” quan es facin al 

final de la jornada.  
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I en origen de la informació la relació dels llistats serà la següent: 

 

 embarcacions litoral.  

 embarcacions platges.  

 mitjà aeri.  

 

A partir d’aquesta aplicació i gràcies al format full d’excel trasposavem el valor 

numèric obtingut després de cada jornada/embarcació i sumant els diferents 

conceptes, obtenir els corresponents valors de compliment horaris, descàrrega- 

combustibles i aturades per mal temps. Obtenint doncs de manera més fàcil el 

percentatge del compliment horari. 

 

 

Figura 60. Pantalla de la instrucció “Jornada Mitjans” del DC del dia 15.08.2010. Font: DC - ACA. 

 

OPERATIVA MITJANS 

 

Es una opció del DC en la que en format llista i ordenades per ordre de nord a 

sud es poden sel·leccionat totes les categories dels diferents tipus d’operatives que 

han tingut les embarcacions al llarg d’un període de temps (dia/hora) fins en el moment 

en que fem la petició (dia/hora). P.e. Podem demanar-li el volum total d’operatives 
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realitzades al llarg del dia, setmana, mes o campanya d’una embarcació en concret, o 

de totes, les pocions poden ser infinites a partir de les variables de les que disposem. 

 

 

Figura 61. Pantalla del DC on es mostra les opcions de consulta per operatives que podem demanar. 

Font: Programa DC de l’ACA. 

 

5.3.1. Diari de l’observador (vigilància aèria) - 2009 

 

La funció pràctica de l’EG és poder tenir accés a les fotografies realitzades 

durant el vol, però només ens podien posar 4 fotografies, així que és una eina d’utilitat 

puntual. Aquesta eina va ser implementada arrel de disenyar el DC. Ja que abans 

realitzaven els registre de les observacions en una fulla d’excel, que després enviaven 

al correu electrònic de la tècnica de Dades. D’aquesta manera la informatització de les 

hores de vol permet treure al moment el rendiment del cumpliment horari a l’instant 

posterior a l’aterratge del vol. 
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6. RESULTAT DE LES ACTIVITATS DE L’EG 

 

Primerament hem de recordar, com ja s’ha dit anteiorment al llarg del treball, 

que l’arribada de la informació i el tractament de les dades, s’organitza mitjançant una 

sèrie de formularis que poden classificar-se en tres tipus: 

 

1. les dades sobre afeccions observades a les aigües litorals. 

2. les dades sobre incidències i la seva gestió (les actuacions dels mitjans per 

donar resposta a les afeccions) i, 

3. i les dades de les quantitats de sòlids recollits per les embarcacions (dades de 

volums, pesos i tipologies). 

 

Així doncs els formularis de dades es gestionen mitjançant les següents 

aplicacions informàtiques: 

 

- Sistema de gestió de la qualitat de les aigües de bany (SGQA). Via 

internet. 

- Gestió integrada de recursos i comunicacions (GIRCOM). 

- Diari de comunicacions de la UAM (DC) 

- WEB de recollida de sòlids. Via internet. 

 

 

Dins de les tasques que ha de realitzar l’EG ha d’elaborar informes en relació a 

les activitats dels mitjans tècnics; així doncs la relació d’informes que s’elaboren al CC 

és el següent: 

 

1. Informe diari d’activitats del CC: Diàriament l’EG elabora un informe en 

el que es presenta un resum del seguiment de l’activitat diària dels mitjans 

tècnics contractats per l’ACA. Aquest seguiment s’ha traduït en l’elaboració 

d’un informe diari anomenat “Informes diari d’Activitats del CC” on es 

contabilitza el nombre i tipus de comunicacions rebudes pel CC, i un llistat 

que conté totes les informacions ambientals registrades, així com les 

actuacions de “Control ambiental” realitzades pels mitjans tècnics. (format 

en ANNEX J).  

2. Informe setmanal d’activitats. Setmanalment l’EG presenta un informe 

amb els següents continguts: a) Resum del nombre i tipus de 
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comunicacions rebudes pel CCC, b) Llistat i resum de les actuacions més 

rellevants dels mitjans tècnics, c) Compliment d’horaris i rutes dels mitjans 

tècnics d) Incidències en el servei d’embarcacions i d’inspecció aèria, e) 

Resultats de les inspeccions realitzades a les embarcacions de neteja. Art 

de la informació d’aquest informe s’incorpora al “butlletí setmanal” que es 

penja a la pàgina web de l’ACA. 

3. Informe final de balanç de temporada. Un cop finalitzada la campanya 

d’estiu, l’EG elabora un informe en el que es presenta un balanç de les 

activitats realitzades pel CCC (comunicacions i actuacions) i es fa una 

avaluació a nivell operatiu (hores treballades, causes d’incompliment 

d’horaris i rutes, etc) sobre el servei d’embarcacions i d’inspecció aèria. I 

s’adjunten taules comparatives amb anys anteriors. 

 

Tots els informes estan sota la responsabilitat i supervisió de la FURV com a 

responsable de l’EG i en última instància sota la supervisió de la cap de la UAM a 

l’ACA. 

 

 

6.1. Informes Diaris. 

 

Així doncs, diàriament es fa un informe per  fer una valoració de la jornada, tant 

dels mitjans i les seves hores treballades com de les actuacions realitzades. La 

presentació dels resultats de l’activitat diària dels mitjans consta dels següents 

apartats: 

 

BALANÇ DE COMUNICACIONS (Annex J - model 1) 

RESUM JORNADA DELS MITJANS (model 2) 

EVOLUCIÓ DIÀRIA DEL COMPLIMENT HORARI (model 3) 

LLISTAT D’ACTUACIONS DELS MITJANS I VALORACIÓ (models 4 i 5). 

INSPECCIONS D’ABOCAMENTS (model 6) 

OBSERVACIONS DE MEDUSES (model 7) 

INFORMACIONS AMBIENTALS (model 8) 

RESCATS I COL·LABORACIONS (model 9) 

INFORMACIÓ DE LA INSPECCIÓ AÈRIA (model 10) 
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De forma resumida es mostra un quadre resum del model de llistat i taules, la 

font des d’on es consulta (GIRCOM / DC) i el tipus de instrucció o “recerca” que cal fer 

per tal d’elaborar l’informe diari: 

 

 
Font de la 
informació 

Consulta 
Tipus 

d’informe 
Model 

BALANÇ D’ACTUACIONS I 
COMUNICACIONS 

Diari de 
comunicacions  

Balanç de 
comunicacions 

Taula 
1 

RESUM JORNADA DELS 
MITJANS 

Diari 
comunicacions 

Jornada mitjans 
Llistat 

2 

EVOLUCIÓ DIÀRIA DEL 
COMPLIMENT HORARI 

Diari 
comunicacions 

Elaboració 
manual 

Taula 
3 

ACTUACIONS DELS 
MITJANS  

GIRCOM 
Informe 
actuacions 

Taula 
4 

VALORACIÓ ACTUACIONS Diari-GIRCOM 
Elaboració 
manual 

Taula 
5 

INSPECCIONS 
D’ABOCAMENTS 

Diari 
comunicacions 

Recerca INA 
Llistat 

6 

OBSERVACIONS DE 
MEDUSES 

Diari 
comunicacions 

Recerca MED 
Llistat 

7 

INFORMACIONS 
AMBIENTALS 

Diari 
comunicacions 

Recerca IAM 
Llistat 

8 

RESCATS I 
COL·LABORACIONS 

Diari 
comunicacions 

Recerca RCM 
Llistat 

9 

INFORMACIÓ DE LA 
INSPECCIÓ AÈRIA 

Observadors 
aeris 

Elaboració 
manual 

Taula 
10 

 

Taula 9. Font d’on es consulta DC o GIRCOM per l’elaboració de l’ “Informe Diari”. Font: Pròpia. 

 

BALANÇ DE COMUNICACIONS (Annex J - model 1) 

 

Com ja hem explicat en l’apartar 5.3., aquesta informació s’extreu mitjançant 

una aplicació del diari i s’exporta a un full Excel. Un cop extret el Balanç del diari i 

exportat a l’Excel podem veure que queda de la següent manera: 

 

Figura 62. Full Excel Resum de totes les informacions exporten del DC per l’elaboració de l’Informe Diari. 

Font: Arxiu “Format Informe Diari 2010” EG - ACA 
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RESUM JORNADA DELS MITJANS (model 2) 

 

Diàriament es porta un control horari de la jornada dels mitjans (hores 

treballades i aturades) mitjançant el registre de totes les sortides i entrades a 

port/aeroport que es fan al llarg del dia. Aquests registres es fan en el DC dintre de la 

categoria de comunicacions: OPERATIVA. 

 

EVOLUCIÓ DIÀRIA DEL COMPLIMENT HORARI (model 3) 

 

A partir de l’estiu 2008, diàriament, l’EG complimentava una taula d’evolució 

diària que reflectia el grau de compliment de la jornada laboral de totes les 

embarcacions (ordenades de nord a sud intercalant litorals i platges).  

 

Per cada embarcació s’indicaven tres nivells en relació a la incidència de la 

meteorologia en el seu treball, a continuació s’especifiquen:  

 

 Jornada laboral completa (més del 80% treballat). 

 Jornada laboral inferior al 80% però superior al 20%. 

 Jornada laboral inferior al 20%. 

 

Aquesta taula en format de full d’Excel l’emplenavem manualment, a partir de la 

taula que prèviament extreiem de la instrucció “Jornada mitjans” del DC. Aquesta taula 

(model 2 de l’Annex J) exportada a excel ens apareixien un sombrejant que ens 

mostrava el percentantge de la jornada treballada, així doncs a partir d’aquests valors 

els controladors de l’EG sombrejaven la llista d’embarcacions de l’arxiu “Seguiment 

Diari del Temps treballat” quedant la taula de la següent manera: 

 

LLISTAT D’ACTUACIONS DELS MITJANS I VALORACIÓ (models 4 i 5). 

 

A partir de l’estiu de 2008, l’EG va començar elaborar diàriament, una taula de 

valoració. El llistat de les actuacions s’obtenien de la base de dades de GIRCOM i 

contenien les explicacions de les informacions rebudes per aquest concepte i les 

actuacions dutes a terme per part dels mitjans. S’elaborava una taula resum 

denominada: “Valoració diària de les actuacions” que, en format plantilla, contenia la 

relació de totes les actuacions del dia complementades amb la següent informació: 
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- Nombre de mitjans tècnics implicats (embarcacions i mitjà aeri).  

- Temps aproximat de la durada de l’actuació.  

- Nivell de resposta:  

 nul (no s’ha vist o trobat res).  

 baix (s’ha trobat el problema però no s’ha pogut fer res).  

 alt (s’ha trobat i s’ha respòs satisfactòriament o bé s’ha resolt el 

problema.  

- Observacions: es faran els aclariments necessaris; per exemple, si no s’ha 

pogut actuar quin ha estat el motiu o qualsevol altre comentari que sigui 

pertinent.  

- Valoració: S’indicarà si es dóna per “tancada” l’actuació o bé si es continua 

per la jornada següent; estat: “oberta”.  

 

Aquesta taula es presentava a diari a la cap de la UAM que, de mutu acord 

amb la cap el CCC, donaven el vist i plau a les informacions registrades (desactivació 

de la comunicació d’actuació) i decidien quines actuacions es donaven per acabades i 

quines continuaven el dia següent.  

 

INSPECCIONS D’ABOCAMENTS (model 6) 

 

És un llistat del resultat dels controls efectuats per les embarcacions pel que fa 

a les inspeccions dels punts de sanejament.  

 

OBSERVACIONS DE MEDUSES (model 7) 

 

Es mostra en forma de llistat les observacions de meduses fetes per les 

embarcacions al llarg de la jornada. En el registre queden especificades el tipus de 

medusa i la zona on s’ha observat. 

 

INFORMACIONS AMBIENTALS (model 8) 

 

És un llistat de les informacions ambientals rebudes durant el dia de diferents 

fonts d’informació. Aquest llistat s’obté a partir del Diari del Controlador (Recerca IAM) 

i conté l’explicació de les informacions rebudes per aquest concepte. A més a més 

aquesta opció contabilitza, també, les informacions ambientals que s’introdueixen des 

del programa de platges. S’utilitzen dos colors per diferenciar l’origen de la informació i 

no es poden modificar passats 7 dies. 
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RESCATS I COL·LABORACIONS (model 9) 

 

En forma de llistat es mostren els rescats i col·laboracions efectuats per les 

embarcacions, a partir d’una recerca al Diari del Controlador de la categoria RCM. 

 

INFORMACIÓ DE LA INSPECCIÓ AÈRIA (model 10) 

 

S’apunta en un quadre resum la informació rebuda per part de l’observador aeri 

pel que fa a l’estat general de les aigües marines, en un arxiu anomenat “Estat 

General de les Aigües Marines” per tams de costa (Girona, Barcelona (nord/sud) i 

Tarragona). 

 

Així doncs a l’acabar la setmana teníem la informació necessaria resumida en 

un sol arxiu, per dies i ens facilitava la feina de cara a elaborar l’apartat de l’Estat 

General de les aigües litorals a l’ “Informe setmanal”. 

 

 

Figura 63. Full d’Excel “Estat General Aigües_ Avió_2010”. Font: EG de l’ACA. 
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6.2. Evolucions setmanals. 

 

A partir de l’estiu de 2008 es va començar a elaborar el format i disseny d’un 

model d’informe setmanal sobre les tasques realitzades i els resultats obtinguts: 

“Informe setmanal. Programa de prevenció i neteja de les aigües litorals”. I en 

cas que fos necessari, es realitzaven també altres informes sobre l’estat i les 

problemàtiques de les aigües litorals i les platges. Aquests informes són realitzats pels 

tècnics de la UAM assignats al Programa i pels controladors de l’EG.  

 

Els continguts dels informes setmanals s’ajusten a les especificacions 

tècniques citades al pla de treball presentat per la FURV en el moment de la signatura 

del Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i la Fundació URV per 

realitzar le Gestió dels Mitjans Tècnics (Embarcacions i Avió) del Programa de 

Prevenció i Neteja de les aigües litorals i les platges i són els següents: 

 
 Taula de balanç de comunicacions setmanals, informa sobre el nombre de 

comunicacions que s’han rebut setmanalment de la campanya (de dilluns a 

diumenge) respecte als següents conceptes: Operatives, Rescats, 

col·laboracions i senyalitzacions, Informacions ambientals, Actuacions de les 

embarcacions i Control ambiental de platges.  

 
 Actuacions més remarcables dels mitjans, conté les explicacions sobre les 

actuacions més remarcables de la setmana dutes a terme per part de l’EG i els 

mitjans tècnics. 

 
 Informacions ambientals més remarcables, amb les explicacions de les 

informacions ambientals més remarcables de la setmana. En aquest apartat 

s’inclou la taula amb la informació de la quantitat, en nombre, d’albiraments 

(embarcacions i avioneta) de meduses per municipi i dia, així com el nombre 

d’albiraments acumulat des del primer dia de campanya. 

 
 Rescats, col·laboracions i senyalitzacions, descriu les explicacions més 

remarcables relatives a les comunicacions vinculades a la seguretat marítima 

(rescats de persones i embarcacions), a col·laboracions diverses amb altres 

administracions (simulacres d’emergència, neteja de fons, altres activitats) i als 

temes de senyalització al mar, principalment les revisions dels punts 

d’abocament d’aigües residuals urbanes i industrials (emissaris, canonades, 
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sobreeixidors, punts d’abocament directe). En aquest apartat s’inclou una taula 

amb els punts d’abocament inspeccionats durant la setmana. 

 
 Operatives remarcables, conté les explicacions relatives a les actuacions 

extraordinàries, principalment en relació al cumpliment horari dels mitjans 

tècnics, així com tota aquella informació relativa a les avaries sofertes pels 

mitjans durant la setmana. 

 
 Presència dels mitjans, conté una taula de l’evolució diària que reflecteix el 

grau de compliment de la jornada laboral de totes les embarcacions durant la 

setmana. Existeixen tres nivells de compliment horari ja esmentats. 

 
 Presència de meduses, conté una taula de l’evolució diària d’albiraments de 

meduses per municipi, espècie i abundancia. La codificació per espècie 

s'expressa en colors (groc: Rhizostoma pulmo; verd: Pelagia noctiluca i blau: 

Cotylorhiza tuberculata) i la codificació d'abundància s'expressa en nombre (1: 

Poques < 1 ind/10m2; 2: Bastants > 1 ind/10 m2 i 3: Moltes < 1 ind/m2). 

 

Mitjançant aquests informes setmanals, l’EG de la FURV ha pogut proporcionar 

una visió global i sintètica de totes les activitats dels mitjans tècnics durant cada 

setmana. Igualment, els resultats dels informes setmanals també s’han utilitzat per 

elaborar part de les informacions dels Butlletins Setmanals que la UAM publica cada 

setmana a la web de l’ACA. 

 

Pel què fa als continguts que es poden trobar als “Butlletins Informatius 

Setmanals”15 de les activitats de vigilància de l'estat de les platges i les aigües litorals 

durant la temporada de bany, aquests són: 

 

 Meteorologia i estat de la mar  

 Qualitat sanitària de l’aigua de bany  

 Temperatura de l’aigua de bany 

 Estat de les aigües litorals 

 Estat de la sorra de les platges 

 Presència de meduses 

 Actuacions de l’avioneta i de les embarcacions de l’ACA 

 Altres informacions d’interès 

                                                
15

 “Butlletins setmanals” http://aca.gencat.cat:8002/traspasfiles/platges/20090922CA.PDF 

http://aca.gencat.cat:8002/traspasfiles/platges/20090922CA.PDF
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6.3. Informes extres. 

 

Alguns dels informes setmanals acabaven contenent anexats altres informes 

més específics d’actuacions dels mitjans tècnics fora de la normalitat. El nombre total 

d’aquests informes d’actuacions podia estar sobre la dotzena per campaña, més a 

menys a un per setmana. 

 

 

6.4. Informes finals. 

 

Un cop finalitzada la campanya d’estiu, es presenta l’informe final que conté un 

resum del balanç de les activitats realitzades per l’EG (comunicacions i actuacions) i 

l’avaluació a nivell operatiu del servei d’embarcacions i d’inspecció aèria (compliment 

d’horaris i rutes, causes d’incompliment, incidències operatives, etc). 

 

En aquest informe final s’exposa la valoració global de tots els informes tècnics 

setmanals i s’afegeix un capítol de valoració i propostes de millora per l’any següent.  

 

L’informe final també conté un apartat específic de valoració del compliment de 

les empreses adjudicatàries dels serveis (embarcacions de platges, embarcacions de 

litoral i vigilància aèria). 

 

Pel què fa als tècnics de la UAM assignats al PIN elaboren dos informes: 

 

 Resultats del Programa de Prevenció i Neteja de les Aigües Litorals. 

Estiu any en curs.  

 Balanç de temporada. Estiu any en curs. 

 

I d’altra banda, cadascuna de les empreses adjudicatàries del servei dels 

mitjans tècnics i l’EG elaboren, al final de la campanya, un informe final que lliuren a 

l’ACA i que s’ajusten als corresponents convenis i requeriments dels plecs de 

prescripcions tècniques de cada contracte. 
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6.5. Informació pública de Resultats 

 

Els resultats de les actuacions del Pla de vigilància es publiquen, durant els 

mesos d'estiu, a la pàgina web de l’ACA, on es presenten: 

 

1) els resultats dels controls microbiològics de les aigües de bany;  

2) la classificació de la qualitat de les platges (Directiva 2006/7/CE); 

3) els resultats de la neteja i la recollida de sòlids flotants a les aigües litorals;  

4) el butlletí informatiu setmanal, que conté informació àmplia i completa de l'estat 

de les aigües litorals i les platges, i  

5) els resultats diaris de l'observació de meduses a les platges i a les aigües 

litorals. 

 

El tractament de dades en referència als residus recollits, són processats per 

cada empresa subcontractada abans d’ésser transferits a l'ACA, on s'elaboren 

estadístiques i taules comparatives. Les dades relatives a les quantitats de sòlids 

flotants recollits es van fent públiques, setmanalment, durant la campanya d’estiu 

també a la pàgina web de l’ACA. 

 

 

6.6. Resultats de les inspeccions aèries.  

 

Diàriament amb les inspeccions aèries es fa una avaluació de l’estat general de 

les aigües litorals i es registren i es comuniquen totes aquelles afectacions de l’estat 

de les aigües litorals que han pogut detectar-se visualment: presència de residus 

antròpics i naturals, escumes, hidrocarburs, bancs de meduses, abocaments d’aigües 

residuals, proliferacions de fitoplàncton, efectes de les riuades i en general, qualsevol 

fenomen que hagi tingut algun efecte sobre la qualitat de les aigües litorals. 

 

Els observadors aeris registren a la fitxa diària d’inspecció aèria totes les 

afeccions observades durant el vol, que es gestiona mitjançant l’aplicació SGQA. Els 

observadors fan també un seguiment dels punts d’abocament a mar dels sistemes de 

sanejament urbans i industrials i registren els resultats a la fitxa de control 

d’abocaments. Així mateix, els observadors aeris elaboren un informe diari sobre 

l’estat de les aigües litorals que s’introdueix a l’aplicació informàtica SGQA (inspecció 

aèria. Informe diari).  
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7. CONCLUSIONS 

 

M’agradaria començar dient que aquest ha estat un projecte diferent als habituals, que 

es fonamenta en base a l’experiència viscuda en primera persona, que va iniciar-se 

l’any 2006 desenvolupant tasques de controladora al CCC de l’ACA conjuntament amb 

el Jordi Paricio Gutiérrez (l’altre controlador al CCC l’any 2006). 

 

Que la que avui entrega aquest projecte ni tan sols havia acabat la Llicenciatura, però 

a partir de l’experiència després de la primera temporada de treball, on vam poguer 

observar les mancançes (disposavem d’eines força bàsiques per al tractament de la 

gran quantitat d’informació, que com s’ha vist genera el programa PIN) i partint de la 

disponibilitat de recursos de l’ACA, ens vam involucrar personalment en tot un seguit 

de propostes de millora del sistema i especialment en la creació, posterior 

implementació i gestió d’un l’eina com la que ha arribat a ser el “Diari del Controlador”. 

 

Així doncs, a partir de la proposta de projecte de les necessitats puntuals per a la 

gestió d’un sistema de supervisió, control, informació de la xarxa de mitjans (marins i 

aeris) desplegada per l’ACA cada estiu i de com fer el posterior tractament de la 

informació obtinguda a través d’aquests mitjans. Tot això ha permès disposar d’un 

sistema de comunicacions amb els mitjans, que permet tenir dades fiables tant en 

relació a la seva localització geogràfica, (a temps reals i històrica) com de les 

problemàtiques observades. 

 

El projecte que s’ha realitzat ha contribuit de manera molt important a identificar i 

resaltar els punts que s’han de considerar per poguer dur a terme una implementació 

exitosa dels sistemes de captació de la informació i registre de les dades que un 

Centre de Comunicacions com el de l’ACA genera i necessita.  

 

I que he col·laborat, en la millora i desenvolupament d’unes eines que s’han demostrat 

molt més adients i eficients, de les que en un principi es disposava. 

 

Que tant durant el transcurs del procés de creació, com durant la posta en marxa i final 

realització i implementació del DC, gràcies als anys que vam ésser el meu company 

Jordi Paricio i la que firma aquest projecte, (ambdós com a ànima) al CCC es va 

mantenir un sistema de millores i actualitzacions. Mentre que actualment, al 
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desaparèixer els recursos econòmics, degut al context de retallades actual, el sistema 

existeix però resta sense utilitzar i no se’n treu cap benefici.  

 

I que amb només dos anys d’ús del Diari del Controlador (al 2009) i gràcies a un 

programador informàtic (Juan Martín) que teniem al “nostre servei”, a través de les 

nostres indicacions sobre les necessitat que el sistema requeria, ja teniem una eina 

funcional i efectiva, tant pel què fa al registre de les comunicacions (unes 15.000 

operatives / temporada), com a la obtenció i posterior tractament de les dades 

recollides després de la temporada de bany. 

 

Això sí, també s’ha de reconèixer que tot i que amb el DC es va agilitzar el sistema 

d’introducció de totes les comunicacions, d’altra banda va suposar també una càrrega 

de nova feina a l’haver d’elaborar una sèrie d’informes, que anys enrere els 

controladors no realitzaven.  

 

La informació abstreta, del treball dels mitjans de què disposa l’ACA és un dels 

recursos més importants d’aquesta empresa, que després d’aquests anys, crec que la 

mencionada entitat no ha sabut valorar ni gestionar de forma correcta. Ja que el PIN 

en aquests moments està totalment paralitzat. 

 

Pel què fa a la problemàtica amb la cartografia utilitzada i el sistema de treball i 

obtenció de la mateixa recomanaria: 

 

 Utilitzar les cartes nàutiques com a eina d’identificació visual (assumint l’error 

que tenen) per localitzar les zones d’interès i poguer situar les AMM. Per això 

es va integrar la línia de costa sobre la mateixa (facilitada per la última 

actualització del que disposa l’ICC). 

 

 S’hauria de definir i seguir rigorosament un protocol de captura de dades amb 

GPS i per aquest motiu em sembla important fer menció a l’avís que fa el 

DARP al SIG-Pesca de la seva web16 referent a la cartografia que proporciona, 

on cito textualment: 

 

                                                
16http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid

=de044881cbb24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=de044881cbb24110VgnVCM10

00000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=de044881cbb24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=de044881cbb24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=de044881cbb24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=de044881cbb24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=de044881cbb24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=de044881cbb24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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“La cartografia digital que es facilita en aquest servidor NO ÉS ADEQUADA per a la 

navegació marítima en qualsevol dels seus àmbits. 

Desaconsellem fortament la utilització d'aquesta cartografia en sistemes de navegació 

automàtica amb GPS, així com la navegació amb aquesta cartografia impresa en paper. 

Els mapes d'aquest servidor són adequats per a estudis dels recursos naturals, per a 

realitzar propostes d'ordenació, com a base per a altres estudis, etc. La Direcció General de 

Pesca i afers Marítims s'eximeix de qualsevol responsabilitat en l'ús inadequat d'aquests 

mapes.” 

 

Hi ha moltes coses que podríem mencionar que he après al llarg de la realització 

d’aquest projecte, però les més importants ja les he anumerat. D’altra banda, la més 

important de totes elles és que abans de realitzar qualsevol tasca, s’ha de planificar 

prèviament el què es vol realitzar i/o quin/s resultats se n’esperen obtenir quan s’hagi 

acabat el projecte, per això s’ha de desenvolupar una correcta avaluació de les 

possibles alternatives que es tinguin abans d’iniciar qualsevol projecte, com del 

producte que volguem obtenir, així com dels possibles camins per dur a terme la 

implementació. Ja que en el cas del DC, el procés va ser de dos anys abans no vam 

tenir classificades en categories totes possibles comunicacions que podien arribar al 

CCC i les diferents opcions que cadascuna d’elles oferia. 

 

Així doncs l’objectiu del meu projecte final de carrera ha estat posar de manifest que, 

partint d’uns mitjans inicials molt bàsics i mitjançant la nostra voluntat de millora, si 

s'organitza i s’analitza de forma adient; i si es focalitzen i concreten els objectius ha 

aconseguir, poden obtenir-se resultats eficaços. 
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Annex A – CARACTERÍSTIQUES DE LES EMBARCACIONS.  

 

Per treballar a prop de la costa, s’utilitzen les embarcacions de platges, destinades a 

treballar a la zona de bany i fins a una distància mitjana de la línia de costa, d’uns 

500m. Són barques amb molt bona maniobrabilitat, relativament petites (6,2m 

d’eslora), especialment dissenyades per treballar a les platges de poc calat, i que 

compten amb totes les mesures de seguretat per evitar qualsevol risc per als 

banyistes. Algunes d’aquestes mesures són: navegació a una velocitat inferior a 2 

nusos, sistema de propulsió per turbina d’aigua, capacitat per aturar la marxa en un 

espai inferior a dues vegades la seva eslora, clàxon i llum rotativa d’alerta. Aquestes 

embarcacions són del model Marnet Solid 650, 660 i 730. El sistema de recollida de 

sòlids d’aquestes embarcacions es localitza a proa i consisteix en bosses de xarxa 

acoblades a braços articulats accionats per un mecanisme hidràulic. 

 

 

Figura A1. Embarcació Marnett Solid 650. Font: Arxiu Embarcacions ACA. 

 

Característiques tècniques de la Marnett Solid 650 (platges): 

 

 Eslora:   6,2 m. 

 Màniga:  1,9 m. 

 Calat:   0,35 m. 

 Arqueig aprox: 1,94 TRB. 

 Capacitat d’emmagatzematge de la banyera: 1,6 m3 + sacs de recollida. 

 Amplada d’escombrada: 4 m. 

 Potencia:  60 CV – Motor diesel. 
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 Propulsor:  Turbina. 

 Autonomia:  30 hrs. 

 Consum combustible a velocitat de treball (3 nussos): menys de 3 l./h. 

 Equips:  GPS; TETRA;VHF. 

 

Les embarcacions de platges a més tindran els següents elements, inherents al servei:  

 

 Pots de recollida de mostres: anaclins, pots de rosca estrella, formol, pots 

grans de cristall.  

 Mapes de ruta i guia de platges.  

 Càmera fotogràfica i el seu corresponent full de registre.  

 Full de treball diari.  

 Salabre i gafa (bichero).  

 Sacs de diferent teixit.  

 Cordes de remolc.  

 2 contenidors per a acumulació de residus i bosses de recollida. 

 Dinamòmetre. 

 GPS portàtil i piles. 

 4 Barreres petites sweep anticontaminació. (encarregats de zona). 

 

Per a les aigües litorals més enllà de la línia de costa, es disposa d’embarcacions 

Pelican, amb gran capacitat per a la recollida d’acumulacions de sòlids flotants i 

d’hidrocarburs. La seva zona de treball prioritària és troba entre 0,5 i 1 milla de la 

costa, tot i que poden treballar fins a 5 milles mar endins. Aquestes embarcacions 

recullen els residus flotants mitjançant l’obertura de la proa en dues pinces i els residus 

s’introdueixen a la banyera per aspiració de l’aigua. 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=formol
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Salabre
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Figura A2. Embarcació Pelican i la Marnett Solid 650 de fons. Font: Arxiu ACA. 

 

Les característiques tècniques de les embarcacions Pelican són: 

 

 Eslora:   10,80 m. 

 Màniga:  2,48 m. 

 Calat:   1,0 m. 

 Puntal:   1,60 m. 

 Altura total:  3,60 m. 

 Desplaçament: 10Tns 

 Capacitat d’emmagatzematge: 4,5 m3 + 5 m3 (banyera). 

 Capacitat d’obertura d’escombrada: 5,5 m. 

 Potencia motor: 205 CV. 

 Propulsor:  Hèlix amb tovera. 

 Autonomia:  40h. 

 Velocitat:  8 - 9,5 nusos. 

 Dotació:  2 tripulants (patró, mariner). 

 Barreres absorbents d’hidrocarburs: 50 m. 

 Equips:  GPS, TETRA, VHF. 

 Capacitat d’emmagatzematze de barreres: 50m. 
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Annex B – CARACTERÍSTIQUES DEL MITJÀ AERI. 

 

Les característiques tècniques del mitjà aeri, CESSNA 172 són: 

 

 Tipus d’aeronau: Monomotor. 

 Longitud:  7,12m. 

 Amplada:  10,97m. 

 Potència:  160BHP a 2700rpm. 

 Autonomia:  6h. 

 Pes:   1045kg. 

 Velocitat:  200km/h. 

 Places: 4 places (dues d’elles ocupades pel pilot i observador). 

 

 

Figura B1. Panell de control del mitjà aeri. Font: Arxiu ACA. 
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Annex C – TAULA DE CRITERIS DE LES COMUNICACIONS AMBIENTALS 

 

A continuació es mostra la taula de criteris per a la classificació de les afeccions en els 

seus nivells d’importància (alt, mitjà i baix).  

Nota: Només havien de comunicar les afeccions de nivell ALT i MITJÀ. 

TIPOLOGIA DE LES 
AFECCIONS 

MAGNITUD 

LOCALITZACIÓ 

Zona de 
bany (*) 

A menys de 
500 m de la 
costa fora de 
zones de bany 

A més de 
500 m de 
la costa 

Taques / Fileres                     
de SÒLIDS ANTRÒPICS 

Gran ALT ALT ALT 

Mitjana MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

Petita Baix Baix Baix 

OBJECTES AILLATS, 
TRONCS I ANIMALS MORTS 
DE GRANS DIMENSIONS 

Perill 
Navegació 

ALT ALT ALT 

Taques / Fileres 
d’HIDROCARBURS i OLIS 
                          Benzines i olis 

Gran ALT ALT ALT 

Mitjana MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

Petita Baix Baix Baix 

                     Petroli/quitrà 

Gran ALT ALT ALT 

Mitjana ALT ALT ALT 

Petita MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

AIGÜES RESIDUALS 
(SANEJAMENT/ NO 
SANEJAMENT) 

Línia de costa / 
trencament 
emissaris 

ALT ALT ALT 

Emissaris 
emergència 

MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

FITOPLÀNCTON (**) Qualsevol ALT ALT ALT 

MEDUSES Bancs ALT ALT MITJÀ 

Taques / Fileres  
RESTES VEGETALS 
TERRESTRES 

Gran ALT ALT ALT 

Mitjana MITJÀ MITJÀ MITJÀ 

Petita Baix Baix Baix 

Taques / Fileres  
RESTES VEGETALS 
MARINES 

Gran ALT Baix Baix 

Mitjana MITJÀ Baix Baix 

Petita Baix Baix Baix 

Taques o fileres d’ESCUMES 
Gran  MITJÀ Baix Baix 

Mijana i Petita Baix Baix Baix 

DECOLORACIONS per 
Obres/Pluges etc 

Gran  MITJÀ Baix Baix 

Mitjana petita Baix Baix Baix 
 
Taula C1. Criteris de les Comunicacions d’Informacions Ambientals. Font: Embarcacions ACA. 
 
 
(*) Es considera zona de bany fins a 500 m de la costa i davant de platges i cales amb afluència de 
banyistes. 
(**) Les proliferacions de FITOPLÀNCTON només les havien de comunicaran la primera vegada que les 
observessin a la zona o bé si s’observava alguna modificació en el color o bé en la magnitud. Però per fer-
ne el seguiment els observadors en feien el registre cada dia que l’observaven.  
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Annex D – TÈCNIQUES DE RECOLLIDA DE DIFERENTS RESIDUS.  

 

Pel què fa a les embarcacions pelicà tenim 4 tècniques/mètodes de recollida en funció 

dels sòlids a recollir: 

 

 

Figura D1. Embarcació “Pelicà” on es veu el funcionament del sistema de recollida. Font:  

 

ASPIRACIÓ DE FLOTANTS A DISTÀNCIA 

 

Per a seleccionar el gruix de la capa superficial d'aigua a netejar, les pinces de proa 

actuen com tancs de llast, d'omplert i buidatge ràpid mitjançant buit/pressió d'aire, el 

que permet sel·leccionar entre 1 i 450 mm la vena d'aigua a escombrar. 

 

 

Figura D2. Embarcació Pelicà fent aspiració de brutícia. Font: Arxiu embarcaccions ACA. 
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Mitjançant el tancament hidràulic de les comportes, que permeten l'accés d'aigua a 

l'hèlix propulsora, i la obertura simultànea d'una comporta central interior al casc, l'hèlix 

actua com bomba d'aspiració, de manera que, amb les seves dues pinces de proa 

obertes, s'introduïex un corrent d'aigua de fins a 1 m3/seg., més o menys filetejada 

superficialment d'acord a l'ajustament del calat, com s’explica al paràgraf anterior, que 

origina un corrent superficial cap a l'interior de l'embarcació, possibilitant l'atracció de 

flotants a distància. 

 

 

OXIGENACIÓ DE LES AIGÜES 

 

Les embarcacions PELICAN van dotades d'una motobomba de 50 m3/hora, a 6 bar., 

que descarrega sota la superfície mitjançant un tub d'altura regulable. D'aquesta 

forma, aconsegueixen la oxigenació de l'aigua a la profunditat requerida. Intercalat a la 

canonada de descàrrega es troba un ejector, la càmera de buit del qual està oberta a 

l’atmosfera, de manera que crea una font d'aspiració d'aire que, al costat de la vena 

líquida, es descarrega sota la superfície de l'aigua. Injectant aire, s'està injectant 

oxígen. Això, aplicat en zones eutrofinadas, regenera les aigües i, en zones amb 

irisacions d'olis i hidrocarburs, aconsegueix accelerar l'evaporació natural de les 

mateixes. 

 

Pel què fa al mètode d’oxigenació, aquest tractament s’utilitza específicament per a la 

dispersió de pel·lícules fines d’hidrocarburs, de taques d’escumes, de formacions 

mucilaginoses i de matèria orgànica. 

 

  

Figura D3. Pelicà treballant en l’oxigenació de les aigües. Font: Arxiu ACA. 

Figura D4. Popa del Pelicà on es veu l’oxigenació de les aigües. Font: Arxiu ACA. 
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NETEJA PER DOLL D'AIGUA / SISTEMA DE LLUITA CONTRA INCENDIS 

 

La motobomba citada, connectada a la llança amb el filtre adequat, permet el rentat del 

parament de molls, escales, defenses, esculleres, etc., o per tal de moure els sòlids 

acumulats en un racó, es realitza utilitzant el canó contra incendis. D’aquesta manera 

es poden eliminar residus de petroli, incrustacions i residus orgànics. 

 

El material flotant que hagi pogut quedar, és posteriorment recollit per l'embarcació. 

La mateixa motobomba va connectada també a un monitor multidireccional situat en la 

popa de l’embarcació Pelicà, previst per al seu ús contra incendis amb un abast de doll 

de 60 metres. 

 

Eventualment, en cas de fallada del motor principal, dirigint el doll cap a l'aigua, es pot 

fer navegar a la Pelicà fins a un nus de velocitat en aigües tranquil·les. 

 

   

Figura D5. Neteja per doll d’aigua. Font: Arxiu ACA.   Figura D6. Canó contra incendis. Font: Arxiu ACA. 

 

 

SELECCIÓ DE RESIDUS SÒLIDS / HIDROCARBURS 

 

El corrent d'aspiració atreu cap a l'interior de l'embarcació tant els residus sòlids com 

els oleaginosos que es troben en el flux del corrent. Els sòlids són retinguts en un 

receptor filtrant, que quan es troba ple, accionat hidràulicament des de la cabina de 

comandament, s'eleva i buida al contenidor amb una capacitat per a sòlids de 4,5 m3 

de capacitat, amb que està dotada l'embarcació. Per a evitar que els sòlids continuïn 

entrant quan s'eleva el cistell receptor, l’embarcació Pelicà està dotada d'una reixa que 

s'eleva automàticament i reté els sòlids fins que el receptor torna a la seva posició. 
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Durant tota l'operació, el corrent d'aigua creada per l'hèlix, actuant com bomba 

d'aspiració, segueix entrant en l'interior de la Pelicà, acumulant els hidrocarburs en 

superfície. Una vegada la banyera de l'embarcació està plena d'hidrocarburs, es 

trasllada a port per a la seva descàrrega. 

 

Pel què s’ha explicat fins ara el pelicà pot actuar com skimmer en cas de vessaments 

d’olis/hidrocarburs. 

 

  

Figura D7. Embarcació recollint fuel.  Figura D8. Embarcacicó Pelicà recollint olis. 
Font: Arxiu ACA     Font: Arxiu ACA. 

 

 

SISTEMES D'ACTUACIÓ DAVANT EPISODIS DE CONTAMINACIÓ PER 

HIDROCARBURS 

 

 

Figura D9. Contenidor barrereres absorvents. Font: Arxiu ACA. 

 

Com es pot observar en la fotografia superior, l'embarcació disposa d'un contenidor 

(color gris), entre la cabina (de color blau) i el contenidor principal (pintat de blanc) de 
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la Pelicà, per a l'emmagatzematge de 50 metres de barreres absorbents per a ús 

immediat. 

 

Encara que l'ús de dispersant està severament restringit, i només és possible la seva 

utilització en aigües portuàries prèvia autorització escrita de les Autoritats competents, 

l’embarcació Pelicà va dotada de bomba dosificadora de dispersants i llances laterals 

proveïdes de toberes atomitzadores per a la projecció del dispersant sobre la 

superfície de l'aigua. 

 

Pel què fa a les embarcacions Marnett, l’únic sistema de recollida són les xarxes que 

duen acoplades al braços hidràulics i tenen fins a 2 tipus de malles, per tal de que les 

de malla més fina puguin retenir la brossa més petita. 

 

1) LOCALITZACIÓ DE LA TACA 

 

 

Figura D10. Acumulació de restes vegetals. Font: Arxiu ACA. 
 

2) RECOLLIDA DELS SÒLIDS FLOTANTS AMB LES BOQUES DELS BRAÇOS 

HIDRÀULICS 

 

  

Figura D11 i FiguraD12. Localització d’una acumulació de restes vegetals. Font: Arxiu embarcacions ACA. 



G.PAMINA FABRÉS FUENTEALBA – LLICENCIATURA EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM 

 
133 

 

 

Figura D13. Acumulació de restes vegetals recollida. Font: Arxiu ACA. 

 

3) DISPOSICIÓ A LES BOSSES DELS RESIDUS RECOLLITS 

 

    

Figura D14. Fotografia d’algues. Font: Arxiu ACA. Figura D15. Fotografia de plàstics. Font: Arxiu ACA. 
 

    

Figura D16. Fotografia de caixes de peix.   Figura D17. Fotografia d’Algues. 
Font: Arxiu ACA.     Font: Arxiu ACA. 
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    Figura D18. Fotografia de caixes de peix i plàstics.         Figura D19. Bossa amb plàstics. 
Font: Arxiu ACA.     Font: Arxiu ACA 

 

4) PESAR ELS RESIDUS, FOTOGRAFIAR-LOS I EMPLENAR EL PART DIARI 

 

    

Figura D20. Patrona de la Marnett emplenant Part Diari. Figura D21. Patrona Pesant Sòlids recollits. 
Font: Arxiu ACA.     Font: Arxiu ACA. 

 

5) DEPOSICIÓ DELS RESIDUS EN EL CONTENIDOR 

 

   

Figura D22 i Figura D23. Troncs recollits al port de Port de la Selva 2006. Font: Arxiu Embarcacions ACA. 

 



G.PAMINA FABRÉS FUENTEALBA – LLICENCIATURA EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM 

 
135 

Les embarcacions de platges, o més ben dit els seus encarregats (4), duràn 4 

barreres petites sweep anticontaminació, una per a cada zona docns en cas de 

necessitat, pel seu fàcil maneig i les seves possibilitats fan possible que tinguin gran 

eficàcia com a barreres d’hidrocarburs.  

 

Aquest tipus de barreres están pensat perquè les puguin fer servir i dur 

embarcacions de petit tamany, per tal de recollir taques d’hidrocarburs, olis i greixos. 

El sistema consisteix en una barrera que en el fons conté una xarxa filtrant fixada a 

l’estructura de la barrera de contenció inflable formant una “V” de 2 braços i en el fons 

té una butxaca on conté l’hidrocarbur. La malla/xarxa es fa ferma a l’estructura 

mitjançant un sistema de cables. 

 

Figura D24. Dibuix situació barreres en l’embarcació Marnett. 
Llegenda: 1 – embarcació; 2 – cables; 3 – Barrera desplegada; 4 – butxaca  

Font: www.markleen.com 
 

A continuació es mostra la demostració d’una d’elles pert part de l’embarcació 

del Port olímpic. 

 

   

Figura D25. Barreres “mini-sweep” anticontaminació. Font: Arxiu Embarcacions ACA. 
Figura D26. Demostració del sistema Mini Sweep en el Port Olímpic. Font: Arxiu Embarcacions ACA. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=sweep
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=anticontaminación
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=sweep
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Mini
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Sweep
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Port
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Olimpic
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ANNEX E – MESURES DEL RMS (Root Mean Square) 

 

MESURES DEL RMS (Root Mean Square)                                                            

Els RMS de cada una de les cartes es detallen a continuació. Per cada full es pot tenir 

un RMS en píxels per les X, per les Y i el total. A la última columna tenim el RMS en 

unitats del sistema de referència, en aquest cas metres. El costat de píxel és de 5 m. 

 

A la part inferior de la taula s’ha calculat la mitjana, variança, màxim i mínim. 

 

 

Taula E1. Mesures del RMS. Font: EG del CCC. 

 

Conclusions:  

 

 Es pot tenir en compte un error mitjà de 13.64 m tenint en compte que la carta 

amb error màxim és la 485 amb un error de 15.87 m  i la carta amb menys error 

és la 492. 

 A simple vista no s’aprecien diferències entre l’error en X i en Y (mitjana en 

X=1.52 , mitjana en Y=1.41). 

 Es podria agafar com estima global de l’error però el pitjor de tots: els 15.87m. 
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Annex F – DIFERÈNCIES ENTRE LES CARTES NAUTIQUES I LA LINIA DE 

COSTA. 

CARTA NÀUTICA 485: Del puerto de Vinaroz al puerto de la Ampolla, Cadiz 1976. 

 

Figura F1. Diferències de 70 m aprox. A la zona del Cargadero de Alcanar i un espigó més a la línia de 
costa vectorial (color vermell). Font: Programa MiraMon ACA. 
 

 

Figura F2. Diferències al port de Sant Carles de la Ràpita, la línia vermella és la línia de costa vectorial. 
Font: Programa MiraMon. ACA. 
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Figura F3. Nova infrastructura a la zona del port del Fangal en la línia de costa vectorial (color vermell). 
Font: Programa MiraMon ACA. 
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CARTA NÀUTICA 486: Del puerto del Fangal al puerto de Torredembarra. 

Cadiz 1996 

 

Figura F4. Diferència aproximada de 100 metres entre la línia de costa (color vermell) i les cartes 
nàutiques entre l’Ampolla i la central nuclear de Vandellós. A la figura es veu un tram de la costa. 

Font: Programa MIRAMON de l’ACA. 
 

 
 
Figura F5. Tram de platja entre la Punta de la Riera de Riudoms i Salou (aproximadament 2600 m) amb 
una desviació màxima de la línia de costa de 100 m. Font: Programa MIRAMON de l’ACA. 
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CARTA NÀUTICA 487: Del cabo de Salou al puerto de Villanueva i la Geltrú. 

Cadiz 1994 

 

 

Figura F6.Diferències al Port de Tarragona. La línia de costa vectorial es veu de color vermell. 
Font: Programa MIRAMON de l’ACA. 
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Figura F7. Diferències entre 70 m i 130 m aproximadament a la zona de la costa del Port Esportiu de 
Comarruga. La línia de costa vectorial es veu de color vermell. Font: Programa MIRAMON de l’ACA. 

 

 

Figura F8. Diferències de fins a 200 m al tram comprès entre el Port esportiu de Segur de Calafell i la 
Punta de San Pedro. La línia de costa vectorial es veu de color vermell. Font: Programa MIRAMON de 
l’ACA. 
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CARTA NÀUTICA 488: Del puerto de Villanueva i la Geltrú al puerto de 

Barcelona. Cadiz 1994 

 

Figura F9. Tram de la platja de Castelldefels (7000 m aprox.) amb diferències del voltant de 100 m. La 
línia de costa vectorial es veu de color vermell. Font: Programa MIRAMON de l’ACA. 
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CARTA NÀUTICA 489: Del puerto de Barcelona al puerto de Arenys de Mar. 

Cadiz 1998 

 

 

Figura F10. Port de Barcelona i desembocadura del Llobregat. En vermell es veu la línia de costa. 
Font: Programa MIRAMON de l’ACA. 

 

 

Figura F11. Diferències a la línia de costa en zones de platges de entre 40 i 100 m aproximadament entre 
la zona del Port Olímpic de la Nova Icària i la Tèrmica del Besòs. Es pot apreciar algun espigó més a la 
línia de costa vectorial. Font: Programa MIRAMON de l’ACA. 
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Figura F12. Diferències de fins a 120 m al Port de Premià de Mar. La línia de costa vectorial es veu de 
color vermell. Font: Programa MIRAMON de l’ACA. 
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CARTA NÀUTICA 491: Del Puerto de Arenys de Mar al Puerto de San Feliu de 
Guixols. Cadiz 1999 

 

 
 
Figura F13. Desplaçaments de fins a 50 m a la zona de Caldes d’Estrach. La línia de costa vectorial es 
veu de color vermell. Font: Programa MIRAMON de l’ACA. 
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CARTA NÀUTICA 492: Del cabo de Tossa a cabo de Begur. Cadiz 1996              
 

 
 

Figura F14. Diferències de fins a 50 m en la línia de costa vectorial (de color vermell), en les cartes 
nàutiques apareix més suavitzada, entre el Cabo de Tossa i la Punta de Salionç. 

Font: Programa MIRAMON de l’ACA. 
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Annex G – DADES OBTINGUDES AMB EL GPS DE LES EMBARCACIONS 

VERSUS CARTES NÀUTIQUES (IHM) 

 

Es comparen les imatges del Gircom on es veuen els punts localitzats amb GPS des 

de les embarcacions amb les Cartes nàutiques (IHM) corresponents comparades amb 

la línia de costa (ICC-DARP-DMA) amb l’ajuda del MiraMon. 

 

CAS 1: Badia de Llafranc (Carta 492, escala 1:50.000): 

S’han detectat uns punts sobre terra, s’ha calculat amb el MiraMon una distància 

aproximada de 40 m i 140 m pels dos punts que es mostren a la següent figura: 

 

 

Figura G15. Imatge del Gircom on es un fragment de la carta nàutica 292 de la zona de la bahia de 
Llafranc amb 2 punts obtinguts amb GPS (figures blanques sobre terra) presos des d’una embarcació. 

Font: Programa GIRCOM de l’ACA. 
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Figura G16. Imatge des del MiraMon de la zona de Llafranc (carta 492, escala 1:50.000) amb la línia de 
costa vectorial (escala 1:50.000) del ICC-DARP-DMA de color vermell. Es detecta molt poca diferència 
entre la línea de costa de les cartes nàutiques i la línia de costa vectorial. Font: Programa MIRAMON de 
l’ACA. 
 

Cas 2: Punta Prima – Platja d’Aro (Carta 492, escala 1:50.000): 

S’ha detectat una embarcació de platja (A11) sobre terra, les coordenades 

emmarcades amb un quadre vermell a la part inferior dreta de la Figura G17.  

 

 

Figura G17. Imatge del Gircom on es veu la carta nàutica 492 amb un zoom a la zona de Punta Prima. Es 
pot veure una embarcació de platja (A11) a dins de terra. Al requadre vermell (inferior - dreta de la imatge) 
es veuen les coordenades del punt A11. Font: Programa GIRCOM de l’ACA. 
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Figura G18. Imatge del MiraMon amb la carta nàutica, línia de costa del ICC i en al centre del requadre de 
color vermell es veu un quadradet del mateix color que és la ubicació concreta del punt que des del 
GIRCOM han detectat a terra. Així s’ha pogut calcular la distància a la línia de costa vectorial 
(aproximadament són uns 210 m). Font: Programa MIRAMON de l’ACA. 

 

Tenint en compte els següents factors: 

 

 El RMS per aquesta carta nàutica (492) és de 9.595530 m (Annex E). Aquest 

error és de la georeferenciació. Es desconeix l’error real de la carta nàutica. 

 Com que es desconeix l’error real de la carta, es pot comparar la línia de costa 

de la carta nàutica amb la línia de costa 1:50.000 (ICC-DARP-DMA) com es pot 

veure a la Figura G16 i a la Figura G18 la diferència és de 20 m i 100 m 

respectivament, aquesta diferència es podria atribuir a canvis produïts amb el 

temps. 

 

Tot i que actualment no es pot quantificar exactament sembla que l’error prové de les 

dades preses des de l’embarcació amb el GPS. 
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Cas 3: L’Ametlla de Mar (Carta 486, escala 1:60.000): 

S’ha detectat una embarcació de platja (B38) i un punt sobre terra. S’ha buscat la 

coordenada concreta, que a la Figura G19 està dins un requadre vermell, sobre el 

MiraMon per comparar-lo amb les cartes nàutiques i la línia de costa vectorial (Figura 

G20). 

 

 

Figura G19. Vista des del GIRCOM de la zona del port d’Ametlla de Mar. Es pot veure la embarcació de 
platja (B38) a terra. Font: Programa GIRCOM de l’ACA. 
 

 

Figura G20. Vista des del MiraMon de la zona del port de l'Ametlla de Mar amb la carta nàutica 486 
(escala 1:60.000) i amb la línia de costa vectorial (escala 1:50.000). Al centre d’un requadre vermell hi ha 
un quadret que correspon a la coordenada exacta que es mostra a la Figura G19 i que correspon a la 
ubicació de la embarcació de platja (B38). Font: Programa MIRAMON de l’ACA. 
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En aquest cas degut a: 

 

 El RMS de la carta 489 és de 14.337475 m. 

 La diferència d’escala entre les cartes nàutiques i la línia vectorial ens deixa 

veure més diferències entre aquestes dues bases. 

 

Malgrat tot es podria considerar que la línia vectorial (tan per l’escala com per la data 

de l’origen de les dades) és més acurada. El punt que des de les cartes nàutiques es 

veu sobre terra queda just al marge de la línia vectorial. Per tant la coordenada es 

podria interpretar com que és la correcta respecte la línia vectorial. 

 

 

Cas 4: Les cases d’Alcanar (Carta 485, escala 1:60.000): 

En aquest cas a les Cases d’Alcanar s’ha detectat l’embarcació de platja B40 a fora 

del port mentre que hauria d’estar a dins del port. 

 

 

Figura G21. Vista des del GIRCOM de la zona de les Cases d’Alcanar (full 285, escala 1:60.000) on s’ha 
detectat l’embarcació B40 fora del port mentre que hauria d’estar dins. Les coordenades d’aquest punt 
estan dins el requadre vermell de la part inferior dreta de la imatge. Font: Programa GIRCOM de l’ACA. 
 

Aquest cas és molt semblant al cas anterior (cas 3). Tal i com es veu a la Figura G22 

la coordenada de la embarcació que hauria d’estar dins del port, segons la línia de 

costa (escala 1:50.000) ja queda dins del port. Per tant l’error de la coordenada presa 

des del GPS de la embarcació no sembla tan gran. 
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Figura G22. Vista des del MiraMon de les cartes nàutiques (carta 485, escala 1:60.000) de la zona de les 
Cases d’Alcanar amb la línia de costa vectorial (escala 1:50.000) i al centre d’un requadre vermell es veu 
un quadret que és el punt exacte de l’embarcació que es mostra en la Figura G21. 
 

Dels casos 3 i 4 es podria deduir que és millor utilitzar cartografia 1:50.000 per 

visualitzar els punts obtinguts amb el GPS des de les embarcacions. 
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ANNEX H – ESQUEMA DEL PROTOCOL A SEGUIR PER EMPLENAR UNA 

AMM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valoració Prèvia: - ORIGEN de la INFORMACIÓ (informa agent de l’ACA?) 

- ENVIARIEM EMBARCACIÓ 

  Fallida   

  AMM   

Es pot actuar?   

NO   

SI   

No es poden  

enviar Mitjans   

Mal temps   
Falta Mitjans 

  

Resolució  
Normal   

No es troba  

l’afecció   

-   Resolució  presa.   
-   Observacions.   
-   Resultat actuació.   

PQ?   

Actuació  
Fallida   

El mitjà confirma que no  
es una afecció del medi   

No es  pot  
Actuar   

No poden  
recollir/dispersar   

No poden apropar-se 

Inf Agent  
ACA   

NO 

SI   No es troba  
l’afecció   

Actuació  

-   donar d’alta la AMM al GIRCOM   
-   Informació Rebuda   
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Annex I – ESQUEMA DEL PROTOCOL A SEGUIR PER EMPLENAR UNA 

INA. 

 

 

 

 

 

 

 

  

SI 

i/o    Té Ploma? Té Ploma? 

Té sòlids i/o 
Escumes? 

Emissari Principal Emissari Emergència 
Crear RCM 

(Senyalització) 

SI SI NO NO NO 

Crear 
IAM 

Completar 
RCM 

Crear 
AMM 

Crear 
AMM 

Completar 
RCM 

Ploma? 
Boia? 
Posició Boia? 
Posició ploma? 

Es veu tub? 

Inspecció d’emissaris i Abocaments Directes 
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Annex J – ESTRUCTURA DE L’INFORME DIARI. 

 

BALANÇ DE COMUNICACIONS (model 1) 

 

 

Figura J1. Pantalla del full d’Excel de l’ “Informe Diari” de 01.09.2010 on es mostra el “Balanç de 

Comunicacions”. Font: EG ACA. 
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RESUM JORNADA DELS MITJANS (model 2) 

 

 

Figura J2. Pantalla de l’ “informe Diari” del dia 01.09.2010 on es mostra la “Jornada Mitjans” exportada al 

Full d’Excel. Font: EG ACA. 
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EVOLUCIÓ DIÀRIA DEL COMPLIMENT HORARI (model 3) 

 

 

Figura J3. Fitxa “Seguiment Diari del Temps treballat” on es mostren el Full d’Excel de les embarcacions 

de platges. Font: EG ACA. 
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LLISTAT D’ACTUACIONS DELS MITJANS I VALORACIÓ (models 4 i 5). 

 

Del GIRCOM fem la recerca de les AMM del dia i les traiem, enganxem a un word i 

extreiem la informació per a complimentar l’Excel de l’Informe Diari. Obtenint així: 

 

 

Figura J4. Pantalla de l’ “informe de les AMM del GIRCOMi” del dia 10.08.2010 Font: GIRCOM - ACA. 

 

Figura J5. Pantalla de l’ “informe Diari” del dia 01.09.2010 on es mostra la “Valoració de les Actuacions” 

resumides en el Full d’Excel. Font: EG ACA. 
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INFORMACIONS AMBIENTALS (model 6) 

 

 

Figura J6. Pantalla de l’ “informe Diari” del dia 01.09.2010 on es mostra el “LListat IAM” de la jornada 

exportat al Full d’Excel. Font: EG ACA. 
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INSPECCIONS D’ABOCAMENTS (model 7) 

 

 

Figura J7. Pantalla de l’ “informe Diari” del dia 01.09.2010 on es mostra el “LListat d’INA” exportat al Full 

d’Excel. Font: EG ACA. 
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OBSERVACIONS DE MEDUSES (model 8) 

 

 

Figura J8. Pantalla de l’ “informe Diari” del dia 01.09.2010 on es mostra el “Llistat MED” exportada al Full 

d’Excel. Font: EG ACA. 
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RESCATS I COL·LABORACIONS (model 9) 

 

 

Figura J9. Pantalla de l’ “informe Diari” del dia 01.09.2010 on es mostra el “Llistat de RCM” exportada al 

Full d’Excel. Font: EG ACA. 

 

INFORMACIÓ DE LA INSPECCIÓ AÈRIA (model 10) 

 

 

Figura J10. Pantalla de l’ “informe Diari” del dia 01.09.2010 on es mostra el “Comentari de l’Estat General 

de les Aigües Marines” apuntat de forma manual al Full d’Excel. Font: EG ACA. 
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Annex K – ALGUNS INCIDENTS I ACTUACIONS ESPECÍFIQUES 

 

CAS 1: Informe vessament d’hidrocarburs a Tarragona 13.09.2006 

 

Resum de les actuacions realitzades per la Unitat d’Aigües Marines 

(Departament de Control del Medi, Àrea d’Inspecció i Control) en relació a la 

situació d’emergència a Tarragona motivada per un vessament d’hidrocarburs a 

causa de les pluges torrencials de mitjans de setembre de 2006.  

 

Antecedents 

 

Les fortes pluges registrades el dimarts 12 de setembre de 2006 a les 

comarques del Tarragonès, del Baix Camp i del Baix Ebre, van provocar fortes 

inundacions, algunes d’elles molt destacades com les de Tarragona, Salou i Cambrils. 

Les riuades van provocar l’arrossegament a mar de gran quantitat de restes vegetals i 

també d’altres residus sòlids, però en aquesta ocasió a més, i com a conseqüència de 

la inundació de l’àrea industrial del polígon de Tarragona també, es va abocar a mar 

una quantitat significativa de d’hidrocarburs. Es va observar al mar, el dimecres 13 de 

setembre, una taca d’hidrocarburs, d’una extensió aproximada de 2 km que estava 

situada al sud del cap de Salou i a prop de les platges del municipi de Cambrils. 

SASEMAR (Societat responsable del servei de salvament, seguretat marítima i de 

lluita contra la contaminació al mar depenent de la Dirección General de la Marina 

Mercante) es va fer càrrec de la situació des del primer moment i va demanar, el 

mateix dia 13 de setembre, l’actuació de les embarcacions de neteja de l’ACA per 

col·laborar en les tasques de recollida d’hidrocarburs i de sòlids flotants a les àrees 

afectades. 

 

Paral·lelament, i per fer front a aquest episodi de contaminació marina, des del 

CECAT (Centre d’Emergències de Catalunya de la Direcció General d’Emergències i 

Seguretat Civil) es va activar en fase d’alerta, el CAMCAT (Pla especial d‘emergències 

per contaminació accidental de les aigües marines de Catalunya) a les 12:16 hores i 

en fase d’emergència 1, a les 18:00 hores, del dia 13. El CAMCAT es va desactivar el 

dissabte 15 de setembre a les 11:20 hores i l’Agència Catalana de l’Aigua va participar 

amb els seus recursos humans i tècnics disponibles, per realitzar tasques d’inspecció i 
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control analític a les platges, de localització de taques de contaminació i de recollida 

de residus flotants (embarcacions a l’aigua i amb inspecció aèria amb l’avioneta). 

 

 

Figura K1. Fotografia del dia 20.09.2006 a les 14:04h del Port de Tarragona ple de canyes. 
Font: Arxiu imatges ACA. 

 

Actuacions de l’Agència Catalana de l’Aigua: 

 

El 13 de setembre de 2006 van continuar les pluges torrencials i donades les 

males condicions meteorològiques i de l’estat del mar no es van poder fer tasques de 

neteja amb les embarcacions i tampoc d’inspecció, a la zona litoral afectada, tant des 

de terra com amb el mitjà aeri de l’ACA. Els dos dies següents, 14 i 15 de setembre, 

els inspectors de la Unitat d’Aigües Marines van poder recorre les platges dels 

municipis de Vila-seca, Salou, Cambrils i Mont-roig del Camp, i van constatar la 

presència de moltes restes de riuades a la sorra de les platges d’aquests municipis, i 

només a algunes platges del municipi de Cambrils (Prat d’en Forés, Horta de Santa 

Maria, Llosa, Ardiaca, Dorada i Mas de l’Arany) van trobar taques de quitrà i residus 

tacats amb quitrà. Les embarcacions de neteja van poder treballar durant algunes 

hores, però amb grans dificultats, per les condicions meteorològiques, i van recollir 

fonamentalment restes vegetals. No es va trobar cap taca definida d’hidrocarburs a 

mar. 
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El 15 de setembre, l’avió de l’ACA va sobrevolar la zona i, va confirmar 

l’absència de taques d’hidrocarburs a l’aigua i va posar de manifest que la presència 

de residus sòlids era poc important. Simultàniament, aquest mateix dia, el responsable 

del Centre de Comunicacions i Control de la UAM, va fer un vol de reconeixement amb 

l’helicòpter dels bombers amb alguns assessors vinculats al CAMCAT, i d’acord amb el 

resultat d’aquestes inspeccions, sense cap observació de taques d’hidrocarburs, es va 

decidir desactivar el CAMCAT.  

 

El dissabte 16 de setembre els inspectors de la UAM van poder comprovar com 

la sorra de les platges afectades recuperava el seu aspecte habitual gràcies a les 

tasques de neteja municipal, i no observaren quitrà a l’aigua, només algunes petites 

taques a la sorra de dues platges de Cambrils.  

 

 

Figura K2. Així es veia el port de Tarragona el 16.09.2006 des de l’aire. Font:  

 

A partir del 16 de setembre, data en la que finalitzen les tasques del contracte 

de les embarcacions i del mitjà aeri, l’ACA va decidir activar un dispositiu especial per 

continuar realitzant tasques d’inspecció i de recollida de flotants a les zones més 

afectades, durant cinc dies més. Aquest dispositiu es va formar per 11 embarcacions 

(6 de litoral i 5 de platges) i per l’avió del servei de vigilància aèria; (la que va volar 

com observadora aèria aquells dies fou la que subscriu aquest projecte).  
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Figura K3. Embarcació pelicà de l’ACA treballant el dia 18.09.2006 recollint canyes dins del Port de 

Tarragona. Font: Pròpia. 

 

Durant aquests cinc dies, les embarcacions de l’ACA van recollir grans 

quantitats de restes vegetals que es van trobar principalment acumulades al port de 

Tarragona. En cap de les inspeccions aèries que es van realitzar, a diari, entre el 16 i 

el 20 de setembre, es va observar la presència d’hidrocarburs a l’aigua. El 20 de 

setembre es va donar per finalitzada l’actuació de l’ACA en aquest episodi.  

 

 

Figura K4. Embarcació pelicà recollint canyes. 19.09.2006 Font: Agència Catalana de l’Aigua. 
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Figura K5. Embarcació Pelicà BL10 treballant les restes vegetals de dins del port de tarragona el 

18.09.2006. Font: Pròpia. 

 

Figura K6. Irisació dins del Port de Tarragona el 18.09.2006 – Font: Pròpia. 
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Productes absorbents contra hidrocarburs (Barreres) - Agost 2012 

http://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Absorbentes-de-barreras-

Conterol-Modelo-BV-49157.html 

 

Productes absorvents per Hidrocarburs - Agost 2012 

http://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Absorbente-para-

hidrocarburos-Conterol-46206.html 

 

Absorvents de coixins - Agost 2012 

http://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Absorbentes-de-cojines-

Conterol-Modelo-SV-EV-y-AV-49162.html  

 

Barreres absorvent - Agost 2012 

http://www.utilport.com/barreras_absorbentes.html 

 

 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/315516-un-incident-a-la-refineria-asesa-fa-vessar-hidrocarburs-al-mar.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/315516-un-incident-a-la-refineria-asesa-fa-vessar-hidrocarburs-al-mar.html
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/aigua_a_catalunya/aigua_a_catalunya_ca.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/aigua_a_catalunya/aigua_a_catalunya_ca.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/aigua_a_catalunya/aigua_a_catalunya_ca.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/ordre/ordre_27111998.htm
http://www.raco.cat/index.php/Espais/article/view/91620/159481
http://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Absorbentes-de-barreras-Conterol-Modelo-BV-49157.html
http://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Absorbentes-de-barreras-Conterol-Modelo-BV-49157.html
http://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Absorbente-para-hidrocarburos-Conterol-46206.html
http://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Absorbente-para-hidrocarburos-Conterol-46206.html
http://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Absorbentes-de-cojines-Conterol-Modelo-SV-EV-y-AV-49162.html
http://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Absorbentes-de-cojines-Conterol-Modelo-SV-EV-y-AV-49162.html
http://www.utilport.com/barreras_absorbentes.html
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Tratamiento de vertidos - Agost 2012 

http://www.utilport.com/tratamiento_de_vertidos.html  

 

Absorvents industrials - Agost 2012 

http://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Absorbentes-industriales-

Conterol-MICROSORB-49143.html  

 

Absorbents de teixit de serp reforçada - Agost 2012 

http://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Absorbentes-de-

serpiente-reforzada-Conterol-Modelo-SV-49154.html  

 

Absorbents no líquids para vessaments químics - Agost 2012 

http://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Absorbentes-no-tejido-

Conterol-Microsorb-A-49182.html 

 

Barreres absorbents d’olis i gasolines en rius, llacs i drassanes. - Agost 2012 

http://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Barreras-absorbentes-

Barreras-Ac-63326.html 

 

30 anys de la gestió de l’Aigua a Catalunya - Agost 2012 

http://cercador.gencat.cat/cercador/AppJava/cache.htm?q=cache:fF1i2-

zxYE8J:http://www20.gencat.cat/docs/economia/Documents/Articles/Arxius/trentaanys

degestiodel%27aiguaacatalunya.pdf%2Bjunta%2Bde%2Bsanejament&ie=iso-8859-

1&t=2 

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5180 – 24.7.2008 – ACORD 

GOV/128/2008, de 3 de juny, pel qual s’aprova el Programa de seguiment i control del 

Districte de conca hidrogràfica o fluvial de Catalunya. - Consulta: 05.08.2012 

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/acords/acord_128_2008.pdf 

 

Cartoteca digital de l’ICC - 5 juny 2013 

http://cartotecadigital.icc.cat/ 

 

 

http://www.utilport.com/tratamiento_de_vertidos.html
http://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Absorbentes-industriales-Conterol-MICROSORB-49143.html
http://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Absorbentes-industriales-Conterol-MICROSORB-49143.html
http://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Absorbentes-de-serpiente-reforzada-Conterol-Modelo-SV-49154.html
http://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Absorbentes-de-serpiente-reforzada-Conterol-Modelo-SV-49154.html
http://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Absorbentes-no-tejido-Conterol-Microsorb-A-49182.html
http://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Absorbentes-no-tejido-Conterol-Microsorb-A-49182.html
http://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Barreras-absorbentes-Barreras-Ac-63326.html
http://www.interempresas.net/Quimica/FeriaVirtual/Producto-Barreras-absorbentes-Barreras-Ac-63326.html
http://cercador.gencat.cat/cercador/AppJava/cache.htm?q=cache:fF1i2-zxYE8J:http://www20.gencat.cat/docs/economia/Documents/Articles/Arxius/trentaanysdegestiodel%27aiguaacatalunya.pdf%2Bjunta%2Bde%2Bsanejament&ie=iso-8859-1&t=2
http://cercador.gencat.cat/cercador/AppJava/cache.htm?q=cache:fF1i2-zxYE8J:http://www20.gencat.cat/docs/economia/Documents/Articles/Arxius/trentaanysdegestiodel%27aiguaacatalunya.pdf%2Bjunta%2Bde%2Bsanejament&ie=iso-8859-1&t=2
http://cercador.gencat.cat/cercador/AppJava/cache.htm?q=cache:fF1i2-zxYE8J:http://www20.gencat.cat/docs/economia/Documents/Articles/Arxius/trentaanysdegestiodel%27aiguaacatalunya.pdf%2Bjunta%2Bde%2Bsanejament&ie=iso-8859-1&t=2
http://cercador.gencat.cat/cercador/AppJava/cache.htm?q=cache:fF1i2-zxYE8J:http://www20.gencat.cat/docs/economia/Documents/Articles/Arxius/trentaanysdegestiodel%27aiguaacatalunya.pdf%2Bjunta%2Bde%2Bsanejament&ie=iso-8859-1&t=2
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/acords/acord_128_2008.pdf
http://cartotecadigital.icc.cat/

