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1 ANTECEDENTS 

La vila de l'Escala és al sud del Golf de Roses, entre l'antiga gola del Fluvià fins al 

turó de Montgó. Limita al sud amb el terme municipal de Torroella de 

Montgrí (Baix Empordà). 

figura 1: Localització de l'Escala 

El port es localitza a l’extrem est del municipi que ha anat creixent ocupant una 

extensa façana marítima. Les seves coordenades exactes en el globus terrestre són 

(42º 07' 00" N, 3º 08' 06" E).  A l’est del port, la Cala del Bol Roig i després la punta 

dels  Barrancs marquen el límit amb l’espigó del port, formant una costa rocosa i 

poc  profunda. A la banda de llevant, un espigó amb un embarcador de fusta tanca 

el costat de ponent del moll de la Clota Petita. A l’oest es troba la platja de Riells.  

El Port de L’Escala té el seu origen en el segle XVII, quan era un barri de pescadors 

que depenia de Sant Martí d’Empúries. Fins a finals dels anys seixanta, la pesca era 

l’activitat més important, fet que va comportar la construcció a llevant d’un petit 

port pesquer. L’atractiu turístic de la zona i l’ increment de l’afició a la nàutica 

d’esbarjo va fer que el sector pesquer anés quedant eclipsat per l’esportiu. Aquest 

fet culmina l’any 1981 amb la inauguració del Club Nàutic. Des d’aleshores el 

sector pesquer i esportiu conviuen en el mateix port. Aquest port s’ha caracteritzat 

per estar obert al nord i exposat a la Tramuntana, de manera que en cas de 

temporal no oferia suficient protecció. Aquest fet ha estat la causa de successives 

obres que han anat millorant el seu recer. En l'annex 1 Antecedents es pot veure 
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una informació detallada de les característiques tècniques del port. De fet, en les 

últimes dècades el port ha sofert modificacions sensibles en la majoria de les seves 

estructures: 

• 1992 construcció del contradic de ponent.  

• 1999 execució de la berma reprojectada en el dic d'abric per evitar 

ultrapassaments .  

• 2003 perllongament del dic d'abric.  

• 2007 Perllongament del dic de la dàrsena del club nàutic.  

 

Tot i les múltiples actuacions que ha patit el port, encara no s'ha aconseguit un bon 

nivell de funcionalitat per al dic d'abric, l'últim element construït. El pla de Ports de 

Catalunya 2007-2015, redactat abans del 2007, feia un diagnòstic dels problemes 

existents en el port i proposava algunes línies de solució:  

 
• El primer tram del dic de recer, a Llevant del port, pateix ultrapassaments. 

Aquest problema, agreujat per una agitació important, es dóna també a la 

zona oest del port.  

• Es produeixen acumulacions de sorra a la zona de la Clota Petita.  

• La zona de la dàrsena esportiva de ponent del port presenta uns nivells 

d’agitació excessius a causa de la reduïda protecció davant dels temporals de 

component nord.  

• La zona de la Clota petita necessita una reordenació. Es recomana implantar 

una instal·lació de temporada a ponent del port.  

 

Les actuacions proposades per ports de la generalitat en la data del mencionat 

projecte eren consistien bàsicament en el perllongament de dics de recer i la 

instal·lació de zones temporals per ampliar el nombre d'amarradors en temporada 

alta. 

Donada la situació econòmica actual, que dista molt del context econòmic del 

moment de la redacció del pla, s'ha produït un descens en el nombre de peticions 

d'amarradors que fan que ara per ara no sigui interessant fer un estudi sobre obres 

d'ampliació. 
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 figura 2: vista actual del port de l'Escala 

 

2 ANÀLISI PROBLEMÀTICA ACTUAL 
 

En episodis de temporals de component Nord, l’entrada de l’onatge és directe i 

crea uns nivells d’agitació dins el Port que no són acceptables. La intensitat de 

l’agitació és pitjor de cara a la operativitat del Port quan els temporals venen de 

llevant. Per la seva situació, es produeix un efecte de rebot en la costa oposada a la 

bocana d’aquesta dàrsena del Port i l’onatge entra cap dins, que juntament amb 

l’onatge resultant de l’efecte de difracció generen uns nivells d’agitació excessius 

que fan que el Port deixi de complir la seva funció per la qual va estar dissenyat. El 

vent de llevant anordat és igualment provocador d’aquest efecte, si és veritat que 

en menor part. L'agitació és intensa en temporals, però en règim mitjà també es 

tenen unes alçades d'ona interiors que no són admissibles per a la correcta 

funcionalitat de la dàrsena.  

Aquests mateixos problemes són acusats, en menor part, per la dàrsena esportiva 

del club Nàutic. Aquesta sobrepassa els llindars d'agitació admissibles.  

Per altra banda, el tram inicial del dic de recer pateix ultrapassaments. Aquesta 

situació és força important, ja que es xifra en una vegada cada 15 dies el grau en 
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que el dic és ultrapassat. Tot i la presència d'una berma reprojectada en la secció 

contigua a aquesta última, encara es donen ultrapassaments tot i que en un menor 

grau.  

3 OBJECTE DEL PROJECTE 
 

L'objecte del present projecte són les obres a realitzar per a la millora funcional del 

port de l'Escala, seguint els criteris proposats en les respectives ROM per avaluar la 

funcionalitat d'un port. Les obres elevaran el nivell de funcionalitat en:  

• Reducció de l'agitació interna per al règim mitjà d'onatge en la dàrsena 

pesquera i en la dàrsena pesquera i esportiva. 

• Reducció dels ultrapassaments en el dic d'abric. 

4 CONDICIONANTS 
 

En l'elaboració d'un projecte de les característiques del present, s'han de tenir en 

compte una sèrie de condicionants que es van definint al llarg de la redacció del 

mateix.  

Tota obra portuària ha de respectar la Llei de Costes, aquesta es té en compte al 

llarg de tot el document. De la mateixa manera, també s'han de complir uns 

condicionants ambientals com l' impacte sobre la flora i la qualitat de les aigües. 

Els condicionants ambientals es tracten en l'annex 15 Estudi d'impacte 

ambiental. 

La informació mediambiental està lligada al medi on s'actua. La definició dels 

condicionants del medi es descriuen en els annexos on es presenten les 

característiques d'aquest, en l'annex 4 s'estudia la geologia de la zona, en l'annex 

5 es presenta la batimetria del port i voltants, mentre en l'annex 6 s'estudia el 

clima marítim. Aquests elements, juntament amb l'emplaçament i les 

característiques geomètriques de l'actual Port permeten definir les obres.  
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L'estudi profund de les característiques funcionals del port es duen a terme 

mitjançant un anàlisi complet dels nivells d'agitació interior del port i un estudi 

dels ultrapassaments. En l'annex 9 d'alternatives es definirà el grau de millora 

que aporta cada solució pel que fa a l'agitació, mentre que en l'annex 12 

ultrapassaments es fa un estudi sobre els ultrapassaments en la secció actual i 

futura.  

Per altra banda, no només les característiques funcionals de la remodelació s'han 

de tenir en compte. També són importants els condicionants econòmics de la 

mateixa, estudiats en l'anàlisi d'alternatives en l'annex 9. En el mateix annex, es 

recullen altres aspectes igualment importants alhora de prendre la decisió de 

quina de les alternatives proposades satisfà en major mesura totes les 

característiques. Altres condicionants que es tenen en compte seran la modificació 

de la línea de costa i l'afectació funcional dels altres elements del port. 

L'obra resultant ha de garantir certs aspectes d'estabilitat i funcionalitat com a 

secció per tal de garantir el correcte funcionament de l'obra projectada. La 

verificació estructural es fa en l'annex 10 càlcul de seccions.   

 
Tanmateix, l'obra ha de garantir un nivell de navegabilitat i d'accessibilitat al dic 

garantint en tot moment els amples necessaris per a la navegació de les 

embarcacions. La navegabilitat s'aborda en l'annex 14 mentre els ferms que 

completen la secció i permeten l'accés rodat en la nova obra es presenten en 

l'annex 13.  

De manera que en la present memòria es fa una descripció de tots els 

condicionants i elements que afecten el disseny final de l'obra, presentat de forma 

detallada en aquesta memòria.  

5 CARACTERITZACIÓ DEL MEDI 
 

La caracterització del medi es fa mitjançant una descripció de la geologia, la 

batimetria, les comunitats biològiques presents, el clima marítim i els elements del 
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voltant del port com és la platja de Riells. Tota aquesta informació aquí presentada 

en forma resumida es detalla en els annexos corresponents.  

5.1 Geologia  
 

La informació recollida en aquest annex ha estat obtinguda de l’institut Geològic de 

Catalunya, en un informe i mapes elaborats el 1995. Donarem validesa a aquestes 

dades com si fossin actuals, ja que dins la història geològica no es produeixen 

canvis significatius en tan poc temps i no es coneix cap alteració sobtada del medi 

geològic de la zona per causes humanes o naturals des de 1995.  

El sòl dominant en la zona és dominat per calcàries bioclàstiques format en el 

mesozoic, corresponent al cretaci inferior, de colors grisos a marrons, suportades 

per material granular amb una granulometria de fina a grollera. Conté abundants 

orbitolínids, un  gènere de protozous rizòpodes de l'ordre dels foraminífers, de la 

família dels orbitolínids, que tenen la closca cargolada en hèlix cònica d'1 a 3 cm de 

diàmetre propis del cretaci. L’estratificació pròpia d’aquest sòl és de decimètrica a 

mètrica. 

 

figura 3: Mapa geològic de l’Escala. Full 296 2-1 
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5.2 Batimetria 
 

La batimetria és una característica bàsica per al present projecte, ja que té una 

importància molt alta en el disseny de dics així com en la propagació de l'onatge.  

D'aquesta manera, és important definir una batimetria acotada dins les dàrsenes 

del port així com en el seu entorn. 

 figura 4: batimetria del port de l'Escala i voltants 

figura 5: batimetria de la dàrsena pesquera 
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Com es pot apreciar la batimetria de dins la dàrsena es troba per davall dels deu 

metres. En la zona externa dels dics les línies batimètriques baixen ràpidament per 

damunt de deu metres. Les batimètriques al voltant dels deu metres marcaran les 

obres ja que es desenvoluparan en aquesta magnitud de calats.  En l'annex 5 es 

detallen els valors i es presenta amb mapes de colors la batimetria.  

5.3  Comunitats biològiques 

Es recull en la descripció medioambiental que es troba dins l'annex 15 EIA.  

figura 6: comunitats litorals a l'Escala 

En la figura 6 es pot veure clarament com en la zona on es proposen les obres no es 

tenen comunitats biològiques que es puguin veure afectades d'una manera 

important. Només en la zona d'arrencada del dic d'abric s'observa la presència de 

posidònia oceànica. 

5.4 Climatologia 

La mitjana de temperatura es mou entre els 15 i 16 ºC. Al pic de l'hivern la 

temperaturura mitjana ronda els 8-9º i al pic de l'estiu els 22-24 ºC.  

Un factor molt important és la tramuntana, un vent fred i sec que ve del nord. Sol 

aparèixer després de la pluja. Altres vents secundaris però que també bufen en 

certa freqüència són: el gregal, garbí, mestral, llevant xaloc, migjorn i ponent.  
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Els temporals de llevant són a vegades molt forts, provocant onades per damunt 

dels 3 metres d'alçària que trenquen contra les roques esquitxant carrers i façanes. 

S'acostumen a tenir 2-3 episodis l'any de vents de tramuntana calificats per 

damunt de 9 en l'escala de Beaufort, assolint ratxes de vent de més de 100 km/h.  

5.5  Clima marítim 

Obtenir un bon informe sobre les dades de clima marítim és bàsic per a tot projecte 

que prevegui obres marítimes, ja que aquest són l'element més condicionant.  

• Per a l'estudi d'agitació interna de l'estat actual, així com el de les possibles

alternatives es fa servir el règim mitjà d'aquest onatge.

• Per a càlculs d'estabilitat i d' ultrapassament en canvi, es fa servir el règim

extremal d'aquest clima marítim per reproduïr les pitjors condicions.

Els resultats del clima marítim poden ser consultats en l'annex 6 Clima marítim. 

La propagació d'aquests valors fins a la zona d'interès per al disseny de les obres 

es resol amb la teoria lineal d'Airy, i els valors detallats es presenten en l'annex 7 

Propagació de l'onatge 

6 ANÀLISI DE LA FUNCIONALITAT ACTUAL DEL PORT 

Les diferents alternatives seran valorades en el corresponent anàlisi d'alternatives, 

per això es necessita una bona informació de l'estat actual funcional del port. Es 

desenvolupa un model numèric (CGwave) per modelar l'agitació interna dins el 

port, per avaluar els nivells d'agitació interna presents dins d'aquest.  

El resultat d'aquest anàlisi, són hores d'excedència anual per cada llindar d'alçada 

d'ona dins el Port. En l'annex 8 Agitació interna hi ha un detallat estudi sobre el 

model i els resultats. Es segueixen els llindars marcats per les ROM 3.1-99 per 

definir els nivells acceptables d'agitació interna, i es marca com a objectiu de la 

remodelació que sigui capaç de reduir els nivells d'agitació interna fins a rangs 

acceptables segons aquestes recomanacions.  
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Per altra banda, es realitza un anàlisi de les taxes de sobrepassament actuals en les 

seccions del dic d'abric. Els càlculs i valors detallats d'aquest estudi es poden veure 

en l'annex 12 Ultrapassaments.  

7 ALTERNATIVES 
 

Coneguts els condicionants per a l'obra i fet l'anàlisi funcional del port en 

l'actualitat, es procedeix a plantejar una sèrie d'alternatives que puguin millorar 

els nivells funcionals de l'actual Port. Les alternatives primàries es plantegen per 

millorar el problema de l'agitació interna, i s'encaixen en tres grans blocs:  

7.1 Alternatives en planta 

7.1.1 Alternatives en dic submergit 
 

Aquest tipus d'alternatives contemplen la construcció de dics submergits com a 

estructura amortidora de l'onatge incident sobre el Port. Per una banda, un tipus 

d'alternativa que intenta mitigar l'efecte de l'onatge que penetra dins la dàrsena 

mitjançant reflexió en el contorn de la badia situat davant de la bocana, i per altra 

banda un altre tipus d'alternativa per mitigar l'efecte de la penetració dels onatges 

que entren des del Nord:  

figura 6: Alternatives dic submergit 

Els estudis d'agitació interna sobre aquestes dues alternatives permeten treure les 

conclusions que l'alternativa A1 pot ser considerada com a solució real al 
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problema d'agitació, tot i no arribar als valors llindar marcats per les ROM. En 

canvi, l'alternativa A2 no millora la situació actual del port de manera 

considerable, així que és descartada en aquest primer filtre. El model numèric, així 

com la definició completa de les alternatives es troben en l'annex 10 Anàlisi 

d'alternatives.  

7.1.2 Alternatives en perllongament de dics 
 

El segon bloc d'alternatives que es proposen en planta té com a objectiu el fet 

d'impedir directament la penetració de l'onatge dins la dàrsena. D'aquesta manera, 

mitjançant el perllongament de dics es busca l'objectiu de defensar l'interior de la 

dàrsena d'una manera directa. Es plantegen aquí 4 possibles solucions. En l'annex 

corresponent hi ha un detallat estudi del model numèric i definició de les 

alternatives. L'objectiu de l'alternativa B1 és tancar l'entrada de l'onatge reflexat 

que ve de llevant, amb la B3 es busca no deixar entrar directament l'onatge dins la 

badia per reflexar-se. L'objectiu de les alternatives B2 és tancar l'entrada d'ambdós 

direccions, N i E. 

  

figura 7: Alternatives dics en talús 
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figura 8: Alternatives dics en talús 

 

L'anàlisi numèric de l'agitació interna conclou que les 4 alternatives plantejades 

poden ser solucions parcials al problema, ja que milloren considerablement els 

nivells d'agitació interior. Les alternatives que millor funcionen, donant uns nivells 

d'agitació òptims segons les ROM són les tipus B2. L'informe corresponent amb 

tots els valors detallats es pot veure en l'annex 9 Anàlisi d'alternatives. 

7.1.3 Alternatives en elements interiors 
 

El tercer tipus d'alternatives analitzades són elements interiors, que tenen com a 

objectiu trencar la geometria del dic d'abric en forma de corba per una banda, i per 

l'altra suposar un obstacle dins la dàrsena que faci reduir els nivells d'agitació 

interior. Igualment, tots els càlculs així com les disposicions de l'alternativa es 

poden veure en l'annex 9 Anàlisi d'alternatives i annex 10 Càlculs d'estabilitat. 
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figura 9: Alternatives dics en elements interiors 

Les alternatives en dics interiors no simplement no donen solució al problema de 

l'agitació interna si no que provoquen un empitjorament de determinats punts 

dins la dàrsena. Si es veritat que la zona dreta de la dàrsena queda més 

resguardada degut a l'efecte d'aquests elements interiors, però la zona esquerre 

resulta clarament més agitada.  

Per tant, aquest tipus d'alternatives també queden descartades en aquest filtre 

primari.  

7.2 Alternatives en secció 

Cada alternativa anterior és assignada a una alternativa en secció ja que les 

característiques que requereixen cada una són diferents.  Per una banda, s'assigna 

una secció tipus de dic en talús per l'alternativa en planta de tipus dic submergit. 

Tots els càlculs estructurals corresponents a totes i cada una de les seccions aquí 

proposades es poden veure en detall a l'annex 10. Càlculs estructurals.  

Per a l'alternativa B1 s'assigna una secció en talús, coronada amb dos elements en 

capa d'escullera natural per al mantell principal, filtre i nucli.  

Per les alternatives B2 s'assigna una secció composada amb escullera natural per 

mantell, filtre i nucli. Es corona amb un espatller i es col·loca un paviment.  
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Finalment, per l'alternativa B3 s'assigna una secció amb mantell filtre i nucli. 

Aquesta secció és la que es dimensiona amb un pes de bloc major, requereix bloc 

de formigó.  

7.3 Resum alternatives finals 

Alternativa Alternativa en planta Alternativa en secció 
Alternativa A1 A1 A1s 

Alternativa B1 B1 B1s 

Alternativa B2.1 B2.1 B2s 

Alternativa B2.2 B2.2 B2s 

Alternativa B3 B3 B3 
taula 1: Resum d'alternatives 

7.4 Anàlisi multicriteri 

Es proposa un estudi comparatiu multicriteri sobre les alternatives restants, per 

acabar escollint l'alternativa que es desenvoluparà en procés constructiu. Primer 

de tot es defineix com es valorarà cada criteri en cada alternativa. La puntuació per 

cada criteri serà assignada en funció del pes assignat a cada criteri i la seva 

valoració comparativa amb les altres alternatives:  

𝑆𝑆𝑖𝑖 = �𝑤𝑤𝑗𝑗 · 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗
𝑖𝑖

 

On: 

 𝑆𝑆𝑖𝑖   és la puntuació de l'alternativa "i" 

𝑤𝑤𝑗𝑗  és el pes donat al criteri "j" 

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗  és la valoració del criteri "j" per l'alternativa "i" 

Pàgina17 de 31 



  DOCUMENT I: MEMÒRIA 
 
Formulació positiva 

𝑉𝑉𝑖𝑖 ,𝑗𝑗 =
𝑣𝑣𝑖𝑖 ,𝑗𝑗
𝑣𝑣𝑚𝑚à𝑥𝑥

 

𝑣𝑣𝑖𝑖 ,𝑗𝑗         és el valor de la magnitud del criteri "j" per l'alternativa "i".  

 𝑣𝑣𝑚𝑚à𝑥𝑥     és el valor màxim de les magnituds del criteri "j" per totes les alternatives.  

Formulació negativa 

𝑉𝑉𝑖𝑖 ,𝑗𝑗 =
𝑣𝑣𝑖𝑖 ,𝑗𝑗 − 𝑣𝑣𝑚𝑚 í𝑛𝑛

𝑣𝑣𝑚𝑚à𝑥𝑥 − 𝑣𝑣𝑚𝑚 í𝑛𝑛
 

𝑣𝑣𝑚𝑚 í𝑛𝑛       és el valor mínim de les magnituds del criteri "j" per totes les alternatives. 

Finalment, amb aquests valors, s'obté una valoració global per a cada alternativa 

que anirà de 0 (pitjor cas) a 100 (millor cas) i que ordena les alternatives per ordre 

de preferència segons el mètode. Els criteris i el caràcter de cada un són:  

Tipus de criteri Criteri Pes Magnitud Caràcter 
 

Funcional              47% 
Agitació interna  36 Coeficient 

propagació 
[-] 

- 

Accessibilitat 3 Ample 
bocana 

[m] 

+ 

Afectació 
dàrsena CN 

8 Coeficient 
propagació 

[-] 

- 

Econòmic             32% Cost inversió 32 Pressupost 
[Eur] 

- 

 
 

Ambiental            19% 

Afectació platja 8 Longitud 
dics 

davant 

- 

Superfície 
aigües 

abrigades 

6 Superfície 
abrigada 

[m2] 

- 

Impacte visual 5 Longitud 
dics 
[m] 

- 

Social                      2% Estètica 2 Valoració 
personal 

+ 

 TOTAL 100   
taula 2: Criteris per a l'anàlisi 
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El resultat de l'anàlisi multicriteri és el següent:  

taula 3: Puntuacions per a l'anàlisi 

 

L'alternativa que surt escollida de l'anàlisi multicriteri és l'alternativa B2.2.  

Per l'aspecte funcional s'emporta la puntuació màxima ja que garanteix uns nivells 

d'agitació òptims dins la dàrsena. L'accessibilitat es manté ja que la nova 

estructura preserva l'ample de bocana original, i en la nova secció d'entrada a la 

dàrsena fins i tot es veu ampliat. A més, té una afectació positiva envers la dàrsena 

esportiva del club nàutic, ja que millora els nivells d'agitació interior d'aquesta. Tot 

i ser altament penalitzada en front de l'alternativa més barata, la del dic submergit, 

aquesta surt com a alternativa més valorada en l'anàlisi multicriteri. Es garanteix 

que el perfil de la platja de Riells no variarà ja que no es modifica el pol de refracció 

que ocasiona la forma de la platja. En l'annex 9 Anàlisi d'alternatives es presenta 

un informe detallat de l'estudi sobre cada alternativa, els criteris i la valoració final. 

 

Finalment doncs, l'alternativa solució al problema i que es desenvolupa en projecte 

constructiu és la B2.2. 

 

Criteri A1 B1 B2.1 B2.2 B3 

Agitació interna  14.72 11.09 34.44 36.00 0.00 

Accessibilitat 3.00 2.84 2.42 3.00 3.00 

Afectació dàrsena CN 0.00 4.04 6.86 8.00 2.55 

Cost inversió 32.00 10.97 3.61 3.61 0.00 

Afectació platja 0.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

Superfície aigües 
abrigades 

0.00 6.00 4.44 3.48 3.64 

Impacte visual 5.00 1.19 0.00 0.00 2.86 

Estètica 2.00 1.00 1.20 1.60 0.60 

TOTAL /100 56.72 45.12 60.96 63.69 20.65 
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8 DESCRIPCIÓ SOLUCIÓ ADOPTADA 

La solució adoptada correspon a l'alternativa B2.2 escollida segons l'anàlisi 

multicriteri. En l'annex 11 Definició de la solució es pot veure en detall la solució 

que es presenta en aquest apartat. Els càlculs relatius a l'estabilitat i funcionalitat 

es troben en l'annex 10 Càlculs de estructurals i funcionals. El paviment està 

dimensionat seguint les ROM i el seu càlcul es pot seguir en l'annex 13 Ferms. De 

la mateixa manera, els amples necessaris per a la navegació de l'embarcació de 

disseny, (eslora 20 metres i mànega B=5) es veuen garantits d'acord amb l'annex 

14 Navegabilitat.  

figura 10: Planta de la solució 

En la planta de la figura 10 es pot veure la planta final del port amb la nova 

estructura.  

8.1 Perllongament dic d'abric 

 Per una banda, es dimensiona una extensió de 180m de dic en dos trams. Aquest 

nou element garanteix un nivell d'agitació interna adequat dins la dàrsena 

pesquera i esportiva, d'acord amb els valors llindar recollits en les ROM. El període 
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de retorn de l'obra, i per tant bàsic per al càlcul de l'alçada d'ona de disseny és de 

36 anys. L'obra es dimensiona en tres grans seccions tipus diferents, en funció de 

la seva posició dins del dic: tram 1 que va des de l'arrencada del dic fins al canvi de 

direcció, tram 2 que va des del canvi de direcció fins a la secció d'eixamplament, 

secció d'eixamplament on es projecta un eixamplament del paviment de manera 

que els vehicles puguin executar les corresponents maniobres de gir i un morrot 

final. La presentació detallada de la informació aquí presentada correspon a 

l'annex 11 Definició de la solució. En els diferents annexes del present document i 

el DOCUMENT 2 PLÀNOLS queda perfectament definida la posició i composició de 

l'obra tan en planta com en secció. Les principals característiques de la mateixa 

són:  

8.1.1 Tram 1 
 

Aquest primer tram té una longitud de 113 metres, i neix en l'última secció de 

tronc del dic d'abric actual. Es dimensiona mitjançant un dic d'escullera natural, 

seguint la respectiva alternativa B2.2. La secció es composa de mantell principal, 

filtre i nucli, tot en talús 3:2. Es decideix no col·locar peu de berma ja que el 

dimensionament aconsella que no és necessari. En canvi,  es perllonguen les capes 

de mantell i filtre en el costat de mar obert en el seu contacte amb el terreny en 

una longitud de 4 elements d'ample. El nucli de la secció té un ample de 10 metres 

en coronació, i corona a +1.5. L'espatller dóna la cota de coronació total, que és de 

+ 5.56 m. El resum de la secció tipus és el següent, la informació completa es pot 

veure tant en l'annex corresponent com en plànols:  :  

TRONC Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 3 t 2.07 m 

Filtre 2 x escullera natural 400 kg 1.02 m 

Nucli Tot-ú - 

Peu de berma Perllongació capes 4 elements d'ample 

taula 4: secció tipus tram 1 

 

8.1.2 Tram 2 
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Aquest segon tram té una longitud de 63 metres, i neix en l'última secció de tronc 

del dic d'abric actual. Es dimensiona mitjançant un dic d'escullera natural, seguint 

la respectiva alternativa B2.2. La secció es composa de mantell principal, filtre i 

nucli, tot en talús 3:2. Com es pot apreciar, aquesta secció queda més resguardada 

que el primer tram de dic i per tant es creu convenient canviar el tipus de secció tot 

i que transcorri per una batimetria semblant a l'anterior.  

També es decideix no col·locar peu de berma ja que el dimensionament aconsella 

que no és necessari. En canvi,  es perllonguen les capes de mantell i filtre en el 

costat de mar obert en el seu contacte amb el terreny en una longitud de 4 

elements d'ample. El nucli de la secció té un ample de 10 metres en coronació, i 

corona a +1.5. L'espatller dóna la cota de coronació total, que és de + 4.56 m. El 

resum de la secció tipus és el següent, la informació completa es pot veure tant en 

l'annex corresponent com en plànols:   

TRONC Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 2 t 1.67 m 

Filtre 2 x escullera natural 200 kg 0.84 m 

Nucli Tot-ú - 

Peu de berma Perllongació capes 4 elements d'ample 

taula 5: secció tipus tram 2 

8.1.3 Secció eixamplament 

Aquesta secció es dimensiona per acollir les necessitats de maniobra dels vehicles 

que puguin arribar a aquest punt en el dic. Es dimensiona un eixamplament de 20 

metres del paviment, i per construir-lo es guanya terreny cap a aigües abrigades 

mitjançant la construcció del bloc de formigó en paret vertical que fa de base per al 

paviment.  

8.1.4 Morrot 

El morrot es dissenya de tal manera que respon a un increment dels pesos 

calculats per a la secció de tram 2 en un factor 1.5. El resum de la secció és el 
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següent, la informació completa es pot veure tant en l'annex corresponent com en 

plànols:  :  

MORROT Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 2.5 t 1.92 m 

Filtre 2 x escullera natural 300 kg 0.96 m 

Nucli Tot-ú - 

Peu de berma Perllongació capes 4 elements d'ample 

taula 6: secció tipus tram sobreample 

Es construeix de tal manera que es projecta rotant la meitat de la secció d'aigües 

abrigades en un angle de 145º fins a l'encaix amb la secció anterior, i amb 

l'increment de pesos aquí mostrat.  

8.2 Solució ultrapassaments 

S'estudia el problema dels ultrapassaments i se li dóna una proposta de solució en 

l'annex 12 Ultrapassaments. S'evalua l'ultrapassament en les dues seccions que 

es coneix que no funcionen bé, l'arrencada del dic d'abric i la contigua, on es coneix 

que tot i que les taxes d'ultrapassament no són elevades degut a la presència de la 

berma reprojectada encara es donen.  

8.2.1 Secció A 

Es soluciona el problema mitjançant l'eixamplament de la berma en 7 metres. A la 

figura en línea discontinua s'aprecia l'antiga posició del final de la berma i del peu 

de berma respectius, i les noves posicions finals després de l'eixamplament.  

Per continuitat de material i simplicitat d'execució, es col·loquen blocs de formigó 

BCR idèntics als que hi han ara mateix a continuació de la berma actual, 

perllongant-la 7 metres en cota de coronació +0.00 .  

Aquesta disposició s'estén en una longitud de 65 metres, segons plànols. 
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8.2.2 Secció B 
 

La secció B es resol amb l'adició d'una berma que no existeix actualment. La berma 

es dissenya de tal manera que garanteix el compliment de les taxes de superació 

llindar de possible perillositat degut als ultrapassaments.  

Es projecta una berma de 13 metres de coronació en cota +0.0, i un peu de berma 

que la suporta de 4m d'ample en coronació. Els pesos d'aquests nous elements han 

estat calculats seguint les teories de dics ultrapassables, i resulten ser escullera 

natural de 6t per la berma i escullera natural de 3000 kg pel peu de berma.  

Aquesta berma s'estén en una longitud de 105 metres, segons plànols. 

8.3 Vista aèria de la solució 
 

D'acord amb el que es recull en tot el projecte, i mostrat en detall en l'apartat 

plànols la planta definitiva després de les obres proposades és la següent:  

 

figura 11: Vista aèria de la solució 
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9 ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL 
 

Amb aquest estudi es pretén determinar, en primer lloc, les possibles 

conseqüències i implicacions que el present projecte constructiu pot comportar en 

el seu entorn del port de l'Escala. Així mateix, es defineixen una sèrie de mesures 

de caire preventiu pels diferents impactes, de manera que es redueixi la seva 

magnitud fins a fer que el projecte resulti compatible pel medi ambient. 

 

La valoració s’ha realitzat en relació a la situació actual, ja que l’anàlisi de l’impacte 

d’un projecte implica sempre establir les alteracions que es produeixen respecte a 

la situació present. Partint del coneixement del projecte i de l’entorn, es preveuen i 

valoren les conseqüències. En base a totes les consideracions realitzades al llarg de 

l’annex corresponent, s’ha qualificat l’impacte ambiental global per a la 

materialització del projecte de millora dels aspectes funcionals estudiats al llarg 

del projecte. En l'annex 15 EIA es detalla tot l'estudi realitzat en matèria 

ambiental. És d'especial interès l'apèndix EIA on s'estudia l'afectació de la nova 

estructura, el perllongament del dic d'abric en la forma en planta de la platja de 

Riells. Es conclou que el perfil de platja no es veurà modificat per l'actuació, al no 

variar el punt que actua com a pol de difracció i que crea la forma en planta de la 

platja.  

 

La qualificació global de l'impacte ocasionat pel present projecte és qualificat de 

COMPATIBLE.  

10 PRESSUPOST 
 

El Pressupost d’Execució Material total del projecte ascendeix a una quantitat de 

3.597.204,61 € (TRES MILIONS CINC-CENTS NORANTA-SET MIL DOS-CENTS 

QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS). El conseqüent Pressupost 

d’Execució per Contracte, tenint en compte el 13% de Despeses Generals, el 6% de 

Benefici Industrial i el 21% d’IVA, ascendeix a 5.179.614,92 € (CINC MILIONS 
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CENTS SETANTA-NOU MIL SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS 

CÈNTIMS). 

11 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Com el pressupost de l'obra recollida en el present projecte és superior a 450.759 

€, s'inclou un Estudi de Seguretat i Salut en el projecte de construcció segons 

assenyala el Real Decreto 1627 de 24 d'octubre de 1997, la qual cosa no eximeix de 

responsabilitat al Constructor del compliment de les normes establertes al 

respecte, quedant obligat al seu compliment. 

 

El pressupost de Seguretat i Salut, partida que es considerava en el total del 

pressupost presentat anteriorment és de 46.591,11€ (QUARANTA SIS MIL CINC-

CENTS NORANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS), que suposa un 1,27% del 

pressupost total de les obres. 

12 PLANIFICACIÓ DE L'OBRA 
 

Es preveu un període d’execució de les obres de nou (9) mesos, d’acord amb que 

s’estableix a l’annex 16 Planificació de l’obra. Aquest pla d’obra es considera una 

estimació aproximada de la realitat, ja que dependrà fonamentalment de les 

disponibilitats de l’adjudicatari i del termini que es senyali per a l’execució de les 

obres, que és susceptible a ser modificat si s’utilitza maquinària o equips diferents 

als previstos. 

 

En aquest annex es realitza una breu descripció de les obres a executar i hi apareix 

un cronograma en forma de diagrama de barres, on es pot observar la duració 

estimada de les activitats principals. 

13 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA 
 

Segons el articulo 26 del Real Decreto1098/2001 de 12 de Octubre, pel que s’aprova 
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el reglament general de la llei de Contractes de les Administracions Públiques, 

donada la complexitat i el volum de les obres, els contractistes que optin a 

l’adjudicació del contracte de l’obra hauran de disposar de la següent classificació: 

- En la classificació de contractistes d’obres: 

Grup F: Obres Marítimes. 

 Subgrup 7: Obres marítimes sense qualificació específica. 

- En les categories de classificació dels contractes d’obres: 

Categoria f: anualitats que excedeixen de 2.400.000 euros. 

14 PROPOSTA DE REVISIÓ DE PREUS 

Els preus de les obres a les que es refereix el present projecte seran revisables, per 

la qual cosa es proposa l’aplicació de la següent fórmula de revisió de preus, que 

correspon a la fórmula tipus 2 del Decreto 3650/1987 de 19 de Noviembre del BOE, 

de la Ley de Contratos del Estado: 

𝐾𝐾𝑡𝑡 = 0.31
𝐻𝐻𝑡𝑡
𝐻𝐻𝑜𝑜

+ 0.37
𝐸𝐸𝑡𝑡
𝐸𝐸𝑜𝑜

+ 0.17
𝑆𝑆𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑜𝑜

+ 0.15 

On:  

𝑲𝑲𝒕𝒕    coeficient teòric  

𝑯𝑯𝒕𝒕    índex del cost de la mà d'obra en la data de licitació 

𝑯𝑯𝒐𝒐    índex del cost de la mà d'obra en el moment d'execució 

𝑬𝑬𝒐𝒐    índex del cost de l'energia en la data de licitació 

𝑬𝑬𝒕𝒕    índex del cost de l'energia en la data d'execució 

𝑺𝑺𝒐𝒐    índex del cost del material siderúrgic en la data de licitació 

𝑺𝑺𝒕𝒕     índex del cost del material siderúrgic en la data d'execució 

15 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXES 
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MEMÒRIA 

ANNEXES 

ANNEX 1. Antecedents 

ANNEX 2. Anàlisi de la problemàtica actual 

ANNEX 3. Reportatge fotogràfic 

ANNEX 4. Informe geotècnic 

ANNEX 5. Estudi batimètric 

ANNEX 6. Clima marítim 

ANNEX 7. Propagació onatge 

ANNEX 8. Agitació interior  

ANNEX 9. Anàlisi d'alternatives 

ANNEX 10.  Càlculs estructurals i funcionals 

ANNEX 11.  Ultrapassaments 

ANNEX 12. Definició de la solució 

ANNEX 13. Ferms i paviments 

ANNEX 14. Navegabilitat 

ANNEX 15. Estudi d'Impacte Ambiental 

ANNEX 16. Planificació d'obra 

ANNEX 17. Seguretat i Salut 

ANNEX 18. Justificació de preus 

DOCUMENT 2: PLÀNOLS 

A. INTRODUCCIÓ 

PLÀNOL 1. Emplaçament 

PLÀNOL 2. Ortofoto estat actual del port 
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PLÀNOL 3. Planta actual del port 

PLÀNOL 4. Secció A. Estat actual del port  

PLÀNOL 5. Secció B i C. Estat actual del port  

PLÀNOL 6. Batimetria del Port  

 

B. ALTERNATIVES 

PLÀNOL 7. Plantes alternatives A1 i A2 

 PLÀNOL 8. Secció alternativa A1 

PLÀNOL 9. Plantes alternativa A2 

 

PLÀNOL 10. Plantes alternatives B1 i B3 

PLÀNOL 11. Secció alternativa B1 

PLÀNOL 12. Secció alternativa B3 

 

PLÀNOL 13. Plantes alternatives B2.1 i B2.2 

PLÀNOL 14. Secció alternativa B2.1 

PLÀNOL 15. Secció alternativa B2.2 

 

PLÀNOL 16. Plantes alternatives C 

 

C. SOLUCIÓ ADOPTADA 

PLÀNOL 17. Ortofoto solució adoptada 

 

PLÀNOL 18. Planta general solució adoptada 

PLÀNOL 19. Zoom planta solució 
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PLÀNOL 20. Seccions S1 i S2 

PLÀNOL 21. Seccions S3 i S4 

PLÀNOL 22. Seccions S5 i S6 

PLÀNOL 23. Seccions S7 i S8 

 

PLÀNOL 24. Seccions ultrapassament 1 

PLÀNOL 25. Seccions ultrapassament 2 

 

PLÀNOL 26. Zona d'acopi i caseta d'obra 

 

DOCUMENT 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

DOCUMENT 4: PRESSUPOST 

 

16 OBRA COMPLETA 
 

El present projecte compleix els requisits exigits pel Real Decreto Legislativo 

2/2000 de 6 de junio, pel qual s'aprova el text reescrit de la Ley de Contratos y 

Administraciones Públicas, així com l’assenyalat al Real Decreto 1098/01, de 12 de 

octubre, pel qual s'aprova el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, per constituir aquesta una obra completa, susceptible 

de ser lliurada a l'ús general o servei públic, sense perjudicis de ulteriors 

ampliacions o millores en projectes independents. 

17 COMPLIMENT DE LA LLEI DE COSTES 
 

El present projecte compleix les disposicions establertes en la Ley 22/1988 de 28 

de julio de la Llei de Costes (BOE nº181 de 29 de juliol de 1988) i les normes 
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generals i específiques dictades pel seu desenvolupament i aplicació (articles 44.7 

de la Llei de Costes i l’article 88 del Reglament per al desenvolupament de 

l’esmentada llei). 

18 CONCLUSIONS 
 

Amb l’ exposat en la present memòria, així com en la documentació gràfica i en la 

restant documentació del present projecte, es considera suficientment definides a 

aquest nivell les obres projectades per a la Remodelació del Port de l'Escala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, Maig de 2013 

L'autor del projecte,  

 

 

 

Marc Olm Serra 
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1. EL POBLE DE L’ESCALA 

La vila de l'Escala és al sud del Golf de Roses, entre l'antiga gola del Fluvià fins al 

turó de Montgó. Limita al sud amb el terme municipal de Torroella de 

Montgrí (Baix Empordà). 

Figura 1: localització 

 

El nucli antic de l'Escala està situat entre la Mar Mediterrània i un conjunt de 

turons de les últimes estribacions del nord del massís del Montgrí. 

L'Escala conté en el seu terme municipal les ruïnes d'Empúries, porta d'entrada de 

la cultura i civilitzacions grecoromanes a la Península Ibèrica a partir del segle VI 

a.C. El territori, poblat des de la Prehistòria, va rebre l'impacte d'una cultura 

superior que transformaria de soca-rel els seus fonaments.  

 

Un segle després de la desaparició de la casa comtal d'Empúries -segons Pella i 

Porgas-, a mitjan s.XV, i prop del que fou la primera capital, un petit barri de 

pescadors començava a expandir-se mercès a l'impuls de comerç marítim. 

L'Escala comença a aparèixer en els textos escrits a partir del segle XVI com un 

petit port de pesca i cabotatge depenent de la veïna vila d'Empúries. La seva 

utilització com a port, però, és força més remota. El seu nom -del llatí Scala-, que 

fou molt comú a tota l'àrea mediterrània, designa un port o moll, refugi habitual 

d'embarcacions. La dependència envers Empúries s'anirà capgirant durant els 

segles XVII i XVIII en benefici de l'Escala. L'any 1680 els veïns del "Port de l'Escala 

de la vila d'Empúries" -que ja formen un barri de 80 habitants- aconsegueixen tenir 

església pròpia, i el 1766 l'Escala esdevé vila i cap de municipi.  
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La causa principal és l'extraordinari creixement demogràfic -de 390 habitants el 

1718, passa a 1.383 el 1787-, afavorit per una immigració comarcal molt elevada, 

atreta pels llocs de treball que generen la duana marítima - l'Alfolí de la sal-, la 

pesca, les drassanes, la salaó d'anxova i sardina, el conreu de l'arròs i de la vinya, 

l'exportació de vi i els oficis que es van creant a redós de l'activitat industrial. És el 

que farà apuntar en el seu diari al viatger Zamora el 1789:   

"Sus vecinos trabajan en  los ramos, ganan buenos jornales y no hay pobres". 

 

El cens de 1806 dóna 1.600 habitants. El de 1857, 2.574, i el de 1877, només 2.607 

habitants, a causa de la mortalitat provocada per les epidèmies produïdes pel 

conreu de l'arròs i el còlera. L'economia s'anirà mantenint, fins ben entrat el segle 

XX, bàsicament dedicada a la pesca i el conreu de la vinya, amb una població que 

oscil·larà, fins al 1960, al voltant dels 2.500 habitants.  

A principi de segle, s'inicia una activitat política i cultural notable: és l'època de 

l'Ateneu d'Art i Cultura, de l'Ateneu Víctor Català, del Centre Joventut, que faran 

florir el teatre, les cobles de sardanes, els Jocs Florals... La guerra civil estroncarà 

tot aquest moviment i l'Escala viurà un dels episodis més tràgics de la seva 

història: el bombardeig de la vila per part de l'aviació feixista a les acaballes de la 

guerra, que va provocar una vintena de morts de població civil.  

 

A la dècada dels seixanta un fenomen nou farà donar un tomb a l'economia: el 

turisme. Les petites indústries locals aniran desapareixent i la mà d'obra omplirà 

les demandes en la construcció, el comerç i una vella indústria rellançada a partir 

de la creació de la denominació de qualitat la salaó d'anxova. La població anirà en 

augment fins als 10.000 habitants actuals, exceptuant els mesos d'estiu, en què 

sobrepassa els 50.000. 
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figura 2: Golf de Roses i localització Port 

 

 

 

2. EL PORT DE L’ESCALA 

2. 1. Localització 

El port es localitza a l’extrem est del municipi que ha anat creixent ocupant una 

extensa façana marítima. Les seves coordenades exactes en el globus terrestre són:  

(42º 07' 00" N, 3º 08' 06" E). 

 A l’est del port, la Cala del Bol Roig i després la punta dels  Barrancs marquen el 

límit amb l’espigó del port, formant una costa rocosa i poc  profunda. A la banda de 

llevant, un espigó amb un embarcador de fusta tanca el costat de ponent del moll 

de la Clota Petita. A l’oest hi ha la platja de Riells.  
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                                                                 Figura 2: Vista aèria del port de l’Escala 

 

2. 2. Antecedents 

El Port de L’Escala té el seu origen en el segle XVII, quan era un barri de pescadors 

que depenia de Sant Martí d’Empúries. Fins a finals dels anys seixanta, la pesca era 

l’activitat més important, fet que va comportar la construcció a llevant d’un petit 

port pesquer. L’atractiu turístic de la zona i l’ increment de l’afició a la nàutica 

d’esbarjo va fer que el sector pesquer anés quedant eclipsat per l’esportiu. Aquest 

fet culmina l’any 1981 amb la inauguració del Club Nàutic. Des d’aleshores el 

sector pesquer i esportiu conviuen en el mateix port. Aquest port s’ha caracteritzat 

per estar obert al nord i exposat a la Tramuntana, de manera que en cas de 

temporal no oferia suficient protecció. Aquest fet ha estat la causa de successives 

obres que han anat millorant el seu recer. El port ha incrementat el nombre 

d’instal·lacions lleugeres i serveis en terra durant els últims anys.  

La dàrsena de pesca és gestionada directament per Ports de la Generalitat i 

l’esportiva indirectament per Ports de la Generalitat a través del Club Nàutic 

l’Escala.  

2. 3. Descripció tècnica 

L’estructura de recer del port consisteix en un dic de planta corba i un contradic. 

Aquestes noves infraestructures de recer han fet que el dic i contradic que donaven 
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abric al port originàriament estiguin situats ara a l’interior del port i formen una 

bocana de 10 m de calat. La superfície total del port és de 334.529 m2, dels quals 

226.126 m2 són de mirall d’aigua. A l’interior, el port es divideix en dues parts: una 

zona arrecerada per l’antiga obra de defensa del port (un dic i un contradic) 

anomenada Port de la Clota i una segona zona ubicada entre el nou dic de recer (de 

forma corba) i l’antic, on s’hi troba la dàrsena pesquera i una dàrsena esportiva 

formada per sis pantalans gestionada directament per Ports de la Generalitat i amb 

capacitat per 290 embarcacions. La capacitat de la dàrsena gestionada per el Club 

Nàutic l’Escala és de 811 amarradors. La confraria de pescadors de l’Escala disposa 

d’un magatzem i casetes per a la indústria de pesca. La resta del port està ocupat 

per embarcacions esportives. Hi ha zona d’avarada, rampa, una grua i un pòrtic-

elevador. Dins de la zona de servei del port es troben també unes drassanes i un 

taller mecànic de reparació d’embarcacions. A continuació es detallen 

esquemàticament les característiques més importants del Port pel que fa a 

equipaments i serveis distribuïts per zones:  

         2.3.1 Dàrsena pesquera 

Moll Calat Longitud 
Adossat al dic   3-6 m 258 ml 
Moll de Ribera 3 m 196 ml 
Passarel·les de pesca  3-4 m 98 ml 

 

 

La dàrsena pesquera és la que pertany a Ports de la Generalitat i d'ells en depèn 

l'explotació de la mateixa. Recull les necessitats socials del poble de l'Escala pel 

que fa al tema pesquer, i també dels pobles del voltant en cas de necessitat ja que 

permet l'entrada d'embarcacions pesqueres no provinents de l'Escala. Dins 

d'aquest espai, també trobem la confraria de pescadors del poble de l'Escala i 

diverses zones més destinades a l'exercici de la professió. Des d'un assecador de 

xarxes fins a marines seques de reparació d'embarcacions. Les dimensions de totes 

aquestes zones d'equipament que es troben dins la dàrsena pesquera són: 
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EQUIPAMENT Magnitud 
Llotja 913 m2 

Casetes de pesca 678 m2 
Nº casetes de pesca 17 
Nº d'embarcacions 29 

Dipòsits de gel 281 m2 
Volum de pesca anual (2011) 1575 T 

 

         2.3.1 Dàrsena esportiva 

A ponent del Port queda la dàrsena esportiva. Com ja s'ha comentat, aquesta 

dàrsena es troba en règim de concessió per la seva explotació al Club Nàutic 

l'Escala. Les principals parts i les seves dimensions queden recollides en la taula 

següent:  

Moll Calat Longitud 
Moll de la Clota petita 1 m 117 ml 

Passarel·les sector oest 2 m 315 ml 
Moll Nord 3 m 230 ml 

Passarel·les sector est 2-3 m 352 ml 
Molls interiors 2-3 m 101 ml 

Noves passarel·les 2 m 150 ml 
Moll adossat al dic vell 2-6 m 254 ml 

 

Tota aquesta distribució de molls i passarel·les proporciona un nombre total 

d'amarradors disponibles per a activitat esportiva de 1254. L'eslora de totes les 

embarcacions que actualment es troben en el Port van des dels 6 als 20 metres, 

sent aquests 20 metres una dimensió gairebé màxima de les embarcacions 

esportives que tenen cabuda en el Port 

.  
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                                                                                                figura 3: Dàrsena pesquera i esportiva 

 

 

 

 

 

figura 4: Planta general actual 
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1. PROBLEMÀTICA 

1. 1. Anàlisi 

Aquí es descriu la problemàtica detectada al port de l’Escala, i per tant primera raó 

de ser del projecte. La informació recollida en aquest annex és fruit de treball de 

camp en diverses visites presencialment al port de l’Escala, així com de contacte 

amb els diferents responsables tècnics i treballadors del Port de l’Escala.  

Com a referència i per citar l’origen de la informació que es pot trobar escrita sobre 

el tema que aquí tractem, partirem com a data temporal de la problemàtica 

recollida en el darrer Pla de Ports de Catalunya 2007-2015, redactat l’any 2007 en 

referència al Port de l’Escala. Aquesta és la única informació escrita que es pot 

trobar públicament i que faci referència exclusivament al Port de l’Escala. En el Pla 

de Ports citat, es recollia la problemàtica existent l’any 2007 com segueix: 

• El primer tram del dic de recer, a Llevant del port, pateix ultrapassaments. 

Aquest problema, agreujat per una agitació important, es dóna també a la 

zona oest del port.  

• Es produeixen acumulacions de sorra a la zona de la Clota Petita. 

• La zona de la dàrsena esportiva de ponent del port presenta uns nivells 

d’agitació excessius a causa de la reduïda protecció davant dels temporals 

de component nord.  

• La zona de la Clota petita necessita una reordenació. Es recomana implantar 

una instal·lació de temporada a ponent del port. 

La informació recollida en el Pla de Ports del 2007-20015 ha resultat estar, 

incompleta i desactualitzada, cosa ben comprensible ja que la data actual en la que 

s’està redactant el projecte present és Abril de 2013.  Primer de tot, sembla que els 

problemes del dic de recer a Llevant del Port han estat resolts. El dic que presenta 

ultrapassaments, i han de ser tinguts en compte perquè són importants en nombre, 

és el dic d’abric de Ponent. En el primer tram del dic arriben les ones directament i 

presenta ultrapassaments per a onatges amb components de llevant i de llevant 

anordats, això és les direccions NE, E.   
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Des del moment de la construcció del dic d’abric de ponent s’han trobat 

problemàtiques pel que fa als ultrapassaments que s’han anat intentant resoldre 

però sense èxit fins a dia d’avui.  Hi ha una berma reprojectada, que data de l’any 

1998 que va solucionar en part la problemàtica dels ultrapassaments, però la 

berma reprojectada no arriba fins a l’inici del dic sinó que simplement inclou la 

part més corba del dic.  Per tant, un problema existent actualment són els 

ultrapassaments en aquest primer tram del dic quan venen onatges de component 

est i nord-est. Aquest fenòmen es presenta molt freqüentment, ja que fonts locals 

apunten que el període de retorn dels ultrapassaments, és a dir cada quant temps 

hi ha un fenòmen de ultrapassament del dic en el seu primer tram és de 15 dies. 

Per tant resulta un problema important de cara a la operativitat del Port ja que 

aquest no està complint la seva funció d’abric. Just en la zona afectada per aquest 

fenòmen és on es troben les barques de pescadors de major tamany i aprop de la 

llotja, per tant és una zona on convé actuar. 

L’acumulació de sorra a la clota petita és un problema menor, ja que presenta una 

solució senzilla com és l’execució de dragatges periòdics. Consta que el club Nàutic, 

entitat que té en règim de concessió l’explotació de la dàrsena esportiva de llevant 

del Port, ha realitzat un dragatge a 2,5 metres de fondària una vegada des de la 

redacció del mencionat Pla de Ports de Catalunya. La zona més castigada pels 

aterraments és aquesta, i sembla ser que no resulta cap problema major que s’hagi 

de tenir en compte de cara a projectar una solució.  

Un altre dels casos que s’estudiaven i es recollien en el Pla de Ports era una 

possible reordenació de la Clota Petita, inclosa dins la dàrsena esportiva propietat 

del Club Nàutic. El club Nàutic és una entitat que gestiona la seva part concedida a 

règim i ha de demanar permís a la Generalitat per realitzar obres i modificacions 

en ell. Des de la redacció de l’informe l’any 2007 el Club Nàutic ha reordenat la 

Clota petita mitjançant la construcció d’un nou pantalà darrera de tots els que ja hi 

havia construïts i a la vegada ha allargat els pantalans de la zona est de la dàrsena 

esportiva. Aquesta modificació data del mateix 2007. De la mateixa manera, el Club 

Nàutic ha portat a terme obres de remodelació per millorar les condicions i la 

capacitat de les seves instal·lacions a l’altra part de la dàrsena. A la zona oest de la 

dàrsena esportiva també ha allargat els pantalans, concretament els que són 
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accessibles des del passeig central. Aquesta remodelació data del 2010. En aquesta 

zona del Port, també seva inclosa en el règim de concessió s’ha construït un edifici 

d’oficines i restaurant que pertany al Club Nàutic. Per completar la remodelació 

d’aquesta zona, i també datant en 2010, s’ha fet un refondeig de la zona.  

I ara entrem en el que és la part més problemàtica del Port de l’Escala i objecte 

principal d’aquest projecte. La dàrsena esportiva del Club Nàutic presentava uns 

nivells d’agitació excessius davant els temporals de component Nord. Aquest 

problema va ser resolt pel club Nàutic amb la perllongació del dic que protegeix els 

pantalans de la seva dàrsena esportiva. Aquesta remodelació va tenir lloc l’any 

2007 i garanteix les condicions d’agitació de la part esquerre de la dàrsena 

esportiva del Club Nàutic. En la part dreta encara es continuen trobant alguns 

episodis d’agitació excessiva. Però la zona que presenta més problemes és la 

dàrsena propietat de la Generalitat. En episodis de temporals de component Nord, 

l’entrada de l’onatge és directe i crea uns nivells d’agitació dins el Port que no són 

acceptables. La intensitat de l’agitació és pitjor de cara a la operativitat del Port 

quan els temporals venen de llevant. Per la seva situació, es produeix un efecte de 

rebot en la costa oposada a la bocana d’aquesta dàrsena del Port i l’onatge entra 

cap dins, que juntament amb l’onatge resultant de l’efecte de difracció generen uns 

nivells d’agitació excessius que fan que el Port deixi de complir la seva funció per la 

qual va estar dissenyat. El vent de llevant anordat és igualment provocador 

d’aquest efecte, si és veritat que en menor part. S’han observat també episodis de 

circulació de corrent per dins el port donada la forma corba llisa del dic exterior 

d’aquesta dàrsena. Al ser una superfície llisa els corrents es generen en sentit 

antihorari de manera que la superfície corba els afavoreix. Hi ha una zona de mirall 

d’aigua important en aquesta dàrsena, necessària per a la maniobrabilitat de les 

barques pesqueres de tamany important i per tant és molt important el fet de 

poder garantir unes condicions d’agitació mínimes de cara a la operativitat del 

Port. S’han observat alteracions del nivell del mar, dit d’una altra manera 

agitacions de fins a 1 metre en aquesta zona, quan s’han presentat vents d’uns 70-

80 km/h en les direccions abans esmentades. S’observa també l’efecte curiós de, 

interpretat per gent de la zona “generació d’onatge” a l’interior del Port produït pel 

fort vent, no havent-hi agitació excessiva fora. En un espai tan reduït és realment 

difícil que això sigui així. Aquest fenòmen s’associa a ones de fase llarga que degut 
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a la geometria que es troben ara aquí canvien el seu comportament o a efectes de 

ressonància.  

Per tant, s'ha identificat un segon problema greu en el que s’ha de treballar per 

resoldre temes importants de funcionalitat del Port. 

En la següent figura es poden veure les problemàtiques detectades indicades en el 

Port, en un requadre groc veiem la zona que pateix ultrapassaments i les fletxes 

ens ajuden a identificar la direcció dels temporals que provoquen agitació a 

l’interior del port. 

 

                       

1. 2. Conclusions 

En resum, dues grans problemàtiques s’han detectat i seran l’objecte d’estudi 
d’aquest projecte: 

• Nivells d’agitació excessius en la dàrsena esportiva i pesquera propietat de 
la  Generalitat. 

• Ultrapassaments en el primer tram del dic d’abric de la dàrsena esportiva i 
pesquera propietat de la Generalitat.  
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1. MAPA GENERAL 

En aquesta secció es presenta una mapa en planta del Port de l’Escala que ens 

ajudarà a ubicar les fotografies i reconèixer els diferents elements que conformen 

el Port de l’Escala. Les imatges són capturades a dia 31 de Gener de 2013.  
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2. ÍNDEX DE FOTOS 

1. Extrem ponent del dic central 
2. Extrem de l’escollera més externa 
3. Martell a l’interior del dic central 
4. Ponent del port, altre costat de la badia 
5. Lateral exterior del dic 
6. Punta sud del dic 
7. Zona asfaltada 
8. Clota gran i edifici club nàutic 
9. Primer pantalà i club nàutic de fons 
10. Detall canvi nivell pedra a l’escollera 
11. Pantalà i costa de fons 
12. Interior dàrsena de la Generalitat esquerra 
13. Interior dàrsena pesca. Dic exterior de fons 
14. Interior dàrsena pesca. Llotja de fons 
15. Pantalà més exterior interior dàrsena esportiva dreta 
16. Detall dic exterior. Secció canvi dic-escollera 
17. Dic exterior cara interior 
18. Dàrsena pesca. Dic de fons 
19. Entrada llotja per terra 
20. Zona d’escar 
21. Interior zona d’escar 
22. Magatzems llotja  
23. Rampa de varada 
24. Accés rodat a la dàrsena de la Generalitat 
25. Port sec 
26. Extrem dic central 
27. Zona pàrquing al costat rampa de varada 
28. Bocana dàrsena de la Generalitat 
29. Restaurant del club nàutic 
30. Últim pantalà dàrsena dreta nàutic 
31. Dàrsena esportiva dreta cel club nàutic 
32. Dàrsena esportiva dreta club nàutic 
33. Zona peatonal 
34. Interior dàrsena. Pàrquing motos 
35. Interior dàrsena Nàutic, part dreta 
36. Interior amarradors barques petites 
37. Zona seca dàrsena del C.Nàutic 
38. Primer pantalà dàrsena C.Nàutic 
39. Zona pàrquing dàrsena C.Nàutic 
40. Dic exterior del C.Nàutic 
41. Interior dret dàrsena C.Nàutic 
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42. Dic central C.Nàutic 
43. Bocana central 
44. Braç central pantalans C.Nàutic 
45. Roques escollera dic central 
46. Extrem escollera ponent 
47. Extrem dic central 
48. Roques dins el central 
49. Interior dàrsena esquerra 
50. Interior dàrsena esquerra C.Nàutic 
51. Extrem dic central 
52. Alimentador d’aigua i electricitat per a una embarcació 
53. Dispositiu salvavides 
54. Pantalà dàrsena C.Nàutic esquerra 
55. Detall de cadena d’amarre al fons 
56. Rampa varada C.Nàutic 
57. Interior dàrsena esquerra C.Nàutic 
58. Interior dàrsena esquerra C.Nàutic 
59. Bocana inferior 
60. Interior dàrsena C.Nàutic part esquerra 
61. Bocana inferior 
62. Escollera de ponent 
63. Dàrsena interior des de l’escollera de ponent 
64. Vista del port des de l’escollera de ponent 
65. Vista del port des de l’escollera de ponent 
66. Badia a ponent del port 
67. Exterior de l’escollera de ponent  
68. Platja amb la ciutat de fons 
69. Platja amb el port de fons 
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3. GALERIA FOTOGRÀFICA 
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1. INTRODUCCIÓ 

La finalitat d’aquest informe geotècnic és determinar la viabilitat de l’obra tal . La 

nostra obra està emplaçada en una zona ja construïda i tindrà el mateix ús que 

l’estructura que hi ha ara mateix. Per tant, aquest document serveix per verificar la 

validesa del terreny per usos portuaris.  

La informació recollida en aquest annex ha estat obtinguda de l’ institut Geològic 

de Catalunya, en un informe i mapes elaborats el 1995. Donarem validesa a 

aquestes dades com si fossin actuals, ja que dins la història geològica no es 

produeixen canvis significatius en tan poc temps i no es coneix cap alteració 

sobtada del medi geològic de la zona per causes humanes o naturals des de 1995.  

 

2. GEOLOGIA 

2. 1. Descripció 

El port es localitza a l’extrem est del municipi que ha anat creixent ocupant una 

extensa façana marítima. Les seves coordenades exactes en el globus terrestre són:  

(42º 07' 00" N, 3º 08' 06" E).  

2. 2. Materials i característiques 

Segons el mapa geològic de l’ intitut català, en l’emplaçament del port i on aniran 

les nostres remodelacions és àmpliament dominat per un tipus de sòl i amb petites 

inclusions d’un altre. No conté cap accident geològic important a tenir en compte a 

l’hora de definir la nostra obra :  

• El sòl dominant en la zona és dominat per calcàries bioclàstiques format en 

el mesozoic, corresponent al cretaci inferior, de colors grisos a marrons, 

suportades per material granular amb una granulometria de fina a grollera. 

Conté abundants orbitolínids, un  gènere de protozous rizòpodes de l'ordre 

dels foraminífers, de la família dels orbitolínids, que tenen la closca 

cargolada en hèlix cònica d'1 a 3 cm de diàmetre propis del cretaci. 

L’estratificació pròpia d’aquest sòl és de decimètrica a mètrica. Com a tret 
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especial, mencionem que conté abundants estructures tractives, 

especialment laminacions encreuades asimptòtiques.  

 
Cap al sostre disminueix la mida del gra, així com la seva abundància, ja que 

trobem un ambient sedimentari submareal, sòl que es troba en les zones 

costaneres que són la costa al mar.  

 
• Trobem una inclusió dins d’aquesta gran àrea de material calcari i 

bioclàstic de sorres amb baix predomini de gra mitjà i groller. Contenen 

restes de gastereòpodes i bivalves. Trobem aquest tipus de material perquè 

són sorres transportades pel vent i posteriorment retreballades per les 

onades de l’acció costanera, formant els corresponents dipòsits de platja.  

 

En els talls es veu com en capes inferiors hi han altres materials, tots corresponen 

a materials formats en el cretaci inferior i amb un denominador comú, els 

materials calcaris i sedimentaris. Trobem margues, margocalcàries amb alguna 

intrusió de material bioclàstic. És ja a altes profunditats, superiors a 2000m, on 

trobem intrusions d’altres materials no classificats dins del cretaci, sinó en el 

triàsic. Es tracta d’un material composat per argiles versicolors amb guixos i alguns 

cristalls de quars. El contacte d’aquesta capa amb la seva superior i la inferior és 

sempre mecànic, fet que provoca que aquest material aflori de manera incompleta 

i lateralment discontínua.  

 

En resum, fins a una profunditat de 2000 metres, potència suficient per definir la 

remodelació, trobem un tipus de material molt semblant, es tracta de material 

calcari bioclàstic, amb algunes inclusions de margues i margocalcàries i una clara 

abundància de sediment escullós, pel fet de localitzar-se en la costa.  
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2. 3. Mapes IGC 

Figura 1: Ordenació dels fulls del territori català 

 

El mapa anterior mostra la ordenació dels fulls informatius de l’institut geològic i 

el servei cartogràfic de Catalunya. El terreny que ens ocupa està contingut en el full 

296, en la secció 2-1, marcat amb un color més intens en la imatge.  
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Figura 2: Mapa geològic de l’Escala. Full 296 2-1 
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Figura 3: Llegenda Mesozoic figura 2 

 

 

Figura 4: Llegenda Cenozoic, quaternari de la figura2 
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Figura 5: Tall IV-IV’ en el mapa geològic 
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Geologia del marge continental i terrestre 

 

Figura 5: Tall IV-IV’ en el mapa geològic 
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1. INTRODUCCIÓ 

La finalitat d’aquest estudi batimètric és presentar tota la informació batimètrica 

amb la que s'ha treballat i que ens ha permès desenvolupar tots els posteriors 

estudis que necessiten de la batimetria del port. En l'apartat de plànols es 

presentarà un plànol general de la batimetria del Port. Els gràfics estan obtinguts a 

partir d'interpolació de dades desenvolupat amb el software CGwave.  

2. BATIMETRIA DEL GOLF DE ROSES 

Es presenta la batimetria del golf de Roses, tot i ser important per veure 

magnituds, les batimetries amb les que es calcularan les propietats i 

característiques de les seccions i agents climàtics són les de detall dels següents 

apartats.  

 

figura 1: Batimetria del golf, dades Ports de la Generalitat  
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3. BATIMETRIA DEL PORT 

3. 1. Descripció 

La batimetria aquí presentada ha estat facilitada per Ports de la Generalitat, més 

concretament per l'equip tècnic que s'encarrega de la zona Nord de Ports de la 

Generalitat que és on pertany el Port de l'Escala. Conté la informació recollida pels 

tècnics de la Generalitat en treball de camp i data de 2008. Es presentarà la 

informació ja processada per a facilitar la visualització de la informació i es 

presentarà el llistat de punts complet.  

 

 

 

 

figura 2: Batimetria de la dàrsena pesquera, dades Ports de la Generalitat  
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figura 3: Batimetria de la dàrsena esportiva del club Nàutic, dades Ports de la Generalitat  

 

 

3. 2. Visualització de la batimetria mitjançant mapes de colors  

figura 4: Batimetria del Port de l'Escala, dades Ports de la Generalitat  
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4. BATIMETRIA DEL GOLF 

4. 1. Descripció 

Per a captar completament els possibles fenòmens que es donen d'agitació dins el 

Port és necessari modelar l'agitació incloent la part de Golf que va fins a la costa 

que es troba just a ponent del Port. És molt probable que el fenomen de reflexió 

contra aquella paret tingui una importància significant en el problema. És per això 

que modelem també la batimetria de tota aquesta zona. Aquesta batimetria no ens 

ha estat facilitada, com si que ho era la del Port, i està elaborada amb cartes 

nàutiques de la zona. A continuació es detallarà també la visualització d'aquesta i 

s'inclouran tots els punts batimètrics utilitzats per elaborar-la.  

 

figura 5: batimetria completa del Port de l'Escala, elaboració pròpia 
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4. 2. Visualització de la batimetria 

figura 6: batimetria de la zona del golf, elaboració pròpia 

 

 

5. BATIMETRIA ZONA D'ESTUDI COMPLETA 

5. 1. Descripció 

En aquest apartat es veuen conjuntament les dues batimetries obtingudes. D'una 

banda la batimetria pròpia del Port, facilitada per Ports de la Generalitat i que data 

de Gener de 2008, i per altra banda la batimetria elaborada a partir de cartes 

nàutiques sobre la badia que queda a ponent del port. S'obté una única batimetria 

que és la informació bàsica a partir de la qual es desenvoluparan tots els estudis 

d'agitació.  
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5. 2. Visualització de la batimetria 

 

figura 7: batimetria de tota la zona d'estudi 

 

5. 3. Llista punts batimètrics 

Els gràfics mostrats sobre la batimetria estan elaborats amb l'ajuda del programa 

CGwave. La batimetria surt d'una interpolació lineal entre més de 60.000 punts 

ben referenciats amb coordenades X,Y i cota Z, obtinguts primerament amb plànols 

batimètrics en format CAD des d' on s'ha extret tota la informació. 

 No s'inclou en aquest annex la llista total de punts que formen la batimetria per 

motius d'extensió i perquè es considera que no aporta informació addicional a la ja 

presentada, però pot ser consultada en qualsevol moment.   
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1. INTRODUCCIÓ 

La finalitat d’aquest estudi de clima marítim és sintetitzar la informació respectiva 

al clima marítim i que necessitarem per als valors de càlcul de les accions que 

hauran de suportar les nostres estructures.  

En qualsevol obra marítima les accions més importants que influeixen en el 

disseny de la mateixa són, a més dels efectes de les marees corrents i vents, les 

sol·licitacions que s’associen a l’onatge. Sent el factor més important, serà decisiu 

tenir un bon estudi sobre el clima marítim en termes d’onatge en la zona on es 

durà a terme l’obra.  En la nostra obra, i segons la problemàtica detectada, serà 

necessari fer:  

• Un estudi del clima mig, de cara a l’estudi d’agitació interior del Port ja que 

volem actuar en les condicions mitges d’operativitat del Port. 

• Un estudi del clima extremal, de cara a l’estudi per al càlcul de les obres 

exteriors necessàries.  

A partir de l’estudi del clima marítim extremal i mig, haurem de realitzar una 

propagació de les dades d’onatge des d’aigües profundes, que és on es troba 

fondejada la boia que ens proporciona les dades fins a aigües someres on es 

realitzen els càlculs. Aquest procés queda recollit en l’annex corresponent. La 

propagació de l’onatge es realitza amb l’ajuda del programa que contempla 

l’equació de Mild-Slope CGwave. Aquest model contempla els fenòmens de reflexió, 

shoaling i refracció. D’aquesta manera aconseguim informació de les ones amb les 

que interactuarà l’estructura. 

2. BOIA DE ROSES i node WANA 2074057 

Puertos del Estado té 19 boies escalars situades al llarg de la costa espanyola dins 

del projecte REMRO(Red de Medida y Registro del Oleaje). No tenim cap boia 

corresponent a aquest projecte propera a la zona d’interès de manera que ens 

pugui ser útil. La més propera és la del Cap de Begur.  En la següent figura veiem 

les boies marcades en groc sobre la costa catalana, així com els nodes WANA 
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d'informació de la direccionalitat. Veiem com dins la nostra zona d'estudi tenim 

una boia, la boia de Roses i diversos nodes WANA de direccionalitat. 

 
                                                                                             Figura 1: Boies i nodes WANA a la costa catalana 

 

Per tant, clarament nosaltres ens servirem de la informació obtinguda de la boia 

escalar que es situa dins el golf de Roses. La boia pertany a la xarxa 

d’instrumentació oceanogràfica i meteorològica de la generalitat de Catalunya, 

també conegut com XIOM, en l’informe tècnic que es pot trobar en les seves 

disposicions. La boia escalar de roses es troba dins el golf de roses, les seves 

coordenades són 42º 10.65’N03º 12.11’E i té una fondària de 46 metres. Aquesta boia 

registra dades des de 1992.  És important destacar que és una boia escalar, per tant ens 

dóna informació d’alçada d’ona i de període, però no de direcció.  En la següent figura 

es pot veure la posició exacta de la boia dins el golf de Roses.  
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                                                                                            Figura 2: Imatge de la boia escalar de Roses 

 

                                                                                                                                Figura 3:Situació de la boia de Roses 

Pel que fa a les dades de direccionalitat, ens servirem de la informació 

proporcionada pel node WANA amb número 2074057, que es troba indicat en el 

mapa amb la marca vermella.  

Les dades tècniques d'aquest node són Latitud 42º 07.50 N  Longitud  03º 15.00 E i 

ha recollit informació direccional des del Gener de 1996 fins a finals d'Octubre 

2002, període considerat suficient per donar validesa a les dades. 

Boia de Roses 

WANA 2074057 
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Hi han altres nodes de direccionalitat dins la zona però ens servirem d'aquest ja 

que és l'únic que es troba a l'interior de la badia de Roses i per tant el que ens pot 

donar la informació més fiable. De la mateixa manera, no podem fer estudis promig 

considerant aquest node amb altres nodes que potser per proximitat es trobarien 

en la mateixa zona però que pel fet de quedar fora de la badia la informació que 

contenen és totalment diferent. Per tant la informació direccional provindrà 

exclusivament del node WANA indicat.  

  

3. ESTUDI RÈGIM MITJÀ 

3. 1. Introducció 

El règim mig es pot definir com el conjunt d’estats de l’onatge incident sobre un 

punt que es poden donar en condicions normals. Així doncs, el règim mig de 

l’onatge està relacionat amb les condicions mitges d’operativitat i ens interessa 

aplicar aquest concepte a l’hora d’estudiar l’agitació interna del port. Altres 

aplicacions del clima mig d’onatge poden ser les afectacions a la dinàmica litoral, 

però no són de l’abast d’aquest projecte.  

En el nostre cas, ens serà molt útil ja que és molt important conèixer el temps 

promig en el que la bocana o algun dels elements que configuren el port pot quedar 

inoperatiu.  

 

3. 2. Dades utilitzades 

Com s’ha comentat abans, les dades aquí recollides són provinents de la xarxa 

catalana XIOM i la seva boia a Roses. Fem un recull de la informació bàsica sobre la 

boia: 

• Coordenades: Latitud 42º 10.65’N   Longitud 03º 12.11’E 

• Fondària: 46m 

• Període de registre: 1992-1997 i 2000 - actualitat  

 

El període que considerarem a l’hora de fer els càlculs serà l’últim període que 

tenim recollit en l’informe anual que publica XIOM. Aquest data de l’any 2011, per 
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tant el període d’anys dels quals disposem informació d’una manera contínua i 

completa van des de 1992 fins a 2011, amb un període d'interrupció que va des de 

1997 a 2000. Per tant, disposem informació de l’onatge per un període de 16 anys . 

Aquest període es suficientment llarg com per considerar com a vàlida la 

informació proporcionada per la boia, recordant que fa falta tenir com a mínim un 

període d’un any amb un nivell de valors vàlids superiors al 75%.  Recordem 

també que la boia de Roses, la única significativa pel que fa a l’onatge dins el golf de 

Roses que és el que ens interessa, és un element instrumental escalar i per tant no 

obté mesures direccionals. 

Per fer l'anàlisi direccional contemplem les dades proporcionades pel node WANA 

amb número 2074057.  

 

3. 3. Règim mitjà escalar 

El règim mitjà escalar es determina mitjançant l’ajust de la mostra d’alçades d’ona 

disponible a una funció de distribució acumulada, expressant la freqüència com a 

probabilitat de no-superació de diferents nivells d’alçada d’ona en un any mitjà. La 

funció que s’utilitza habitualment per caracteritzar el règim mitjà de l’onatge és la 

distribució Weibull. La seva funció de distribució acumulada és: 

𝐹𝐹(𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚 ) = 𝑃𝑃[𝐻𝐻𝑠𝑠 ≤ ℎ] = 1 − 𝑒𝑒−�
ℎ−𝐴𝐴
𝐵𝐵 �

𝑐𝑐

 

on A és el paràmetre de posició, B és el paràmetre d’escala i C és el paràmetre de 

forma. Per a aquest estudi, els tres paràmetres d’aquesta distribució s’han estimat 

amb el mètode dels moments. A partir d’aquesta distribució de freqüències 

acumulades es pot obtenir la relació d’alçades d’ona amb el seu percentatge de 

presentació anual en hores. 

 

Per a l’anàlisi del règim mitjà escalar s’han utilitzat les dades instrumentals, atès 

que no és necessària la informació direccional i que aquestes tenen més precisió en 

la mesura de l’alçada d’ona que les dades de hindcast. En el nostre cas hem utilitzat 

l' esmentada boia de Roses.  El mateix procediment es pot aplicar a l’anàlisi del 

règim mitjà de períodes, representant les probabilitats de no-superació de cada 

llindar de període de l’onatge. Cal destacar que aquests règims mitjans defineixen 

l’alçada i el període de propagació de l’onatge a l’emplaçament on es troba cada 
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boia, generalment a grans profunditats, per la qual cosa, si es volen determinar les 

condicions d’onatge al litoral, caldrà realitzar el corresponent estudi de propagació 

d’onatge fins a la zona objectiu.  

 

A la figura següent es pot veure la comparació de les funcions de distribució 

acumulada ajustades per a cadascuna de les boies que podem trobar al llarg de la 

costa catalana. Al resum de resultats agrupats per zones es presenta l’ajust de la 

distribució de Weibull a la distribució mostral. La taula que es mostra a 

continuació de la figura conté el valor estimat dels paràmetres de la distribució de 

Weibull corresponents a l'ajust. Cal remarcar, novament, que aquestes 

distribucions es poden utilitzar únicament per a condicions mitjanes. 

 

 

                                                                      figura4: Funcions de distribució de Weibull ajustades per la boia de Roses 

 

 

En la següent taula veiem els paràmetres A,B,C corresponents a l'ajust de la funció 

de Weibull amb les dades obtingudes i la representació gràfica d'aquesta funció de 

distribució. 
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                                                                                                             figura5: Règim mitjà escalar de la boia de Roses 

Un altre factor que recull la boia de Roses en magnituds escalar és el període de les 

ones gravades. En la següent taula podem veure un resum dels períodes recollits 

en tota la sèrie temporal en la que la boia ha estat operativa i la funció de 

distribució acumulada o el que és el mateix, la probabilitat de no excedència de 

cada valor utilitzat en l' histograma: 

Tmed(s)  Prob(%) 

0 0.0 
1 0.0 
2 16.4 
3 49.2 
4 23.3 
5 7.7 
6 2.5 
7 0.7 
8 0.2 

 

Boia A B C 

Roses 0.160 0.296 0.72 
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3. 4. Règim mitjà direccional 

El règim mitjà direccional proporciona la probabilitat de no-excedència de 

diferents valors d’alçada d’ona, en un any mitjà, condicionada al fet que l’onatge 

provingui d’un sector determinat. 

El procediment per calcular els règims mitjans direccionals és el mateix que per al 

règim escalar, dividint prèviament les dades d’onatge en classes, en funció de la 

seva direcció d’incidència.  

Per tant, la font de dades per practicar aquesta anàlisi ha de proporcionar 

informació sobre la direccionalitat de l’onatge. Atès que la majoria de les dades 

instrumentals no tenen informació direccional i que les dades WANA no són les 

més precises pel que fa als valors d’alçada d’ona i període, s’ha fet una composició 

d’ambdues fonts d’informació. S’ha comparat el registre de cada boia amb el del 

node WANA més proper, seleccionant el valor d’alçada d’ona i el període de la boia 

i la direcció del node WANA per a tots aquells registres coincidents en el temps. 

Això permet definir una font de dades direccional composta. Un inconvenient 

d’aquest mètode és que aquesta nova font té un període de registre menor que 

l’original, però en tots els casos és suficientment llarg per poder caracteritzar els 

règims mitjos. 

Per a la boia de Roses s’ha utilitzat el node WANA 2074057, que no s’havia 

considerat per a l’anàlisi de direccionalitat. S’ha escollit aquest node perquè és el 

que està més a prop de la boia. Els resultats d’aquests règims mitjans direccionals 

estan molt influenciats pel cap de Creus. 

Al resum final de resultats per zones es presenta una gràfica amb la comparació de 

tots els règims mitjans direccionals de cada boia composta i una taula amb els 

paràmetres estimats de la distribució de Weibull. Les probabilitats de no-

excedència definides per a les funcions de distribució obtingudes han de ser 

interpretades com a probabilitats condicionades, per tant han de ser valorades 

amb la corresponent freqüència de presentació sectorial de l’onatge a partir del 

teorema de les probabilitats totals.  

Pàgina11 de 32 
 



  ANNEX 6: ESTUDI CLIMA MARÍTIM 

Primer de tot mostrarem la costa catalana i veurem les direccions possibles d' on 

es poden tenir problemes. La següent figura mostra la costa catalana i les possibles 

direccions d' on ens podria venir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Figura 6. Possibles direccions de l’onatge incident 

Veiem com el ventall de direccions obert al mar i d' on ens podria vindre l'onatge 

incident són totes les direccions compreses entre el Nord i el Sud-Est. Les 

direccions més problemàtiques per tant, i vist el mapa seran les de llevant i les 

variacions de llevant. La direcció Nord, que podria ser de les més actives degut a la 

Tramuntana, queda limitada ja que el Fetch en aquesta direcció és bastant reduït 

pel fet de trobar-se dins la badia de Roses i protegida pel cap de Creus. Les dades 

de camp recollides també indiquen que les direccions més problemàtiques a tenir 

en compte són sobretot l'Est i les variacions al voltant de l'Est, sent especialment 

perjudicial per la geometria del port la direcció del Nord-Est. De totes maneres, 

s'analitzarà amb detall i amb valors quines són les direccions potencials de produir 

les ones amb major energia. En el següent gràfic podem veure representats els 

diferents règims direccionals observats pel node WANA: 

N 

S

   

W

   

E
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                                               figura 7: Règims mitjans direccionals. Boia de Roses composta amb node WANA 2074057. 

Els ajustos de les funcions de distribució de Weibull corresponents a les dades 

anteriors es detallen en la següent taula: 

SECTOR A B C 
N 0.026 0.539 1.73 
NNE 0.200 0.399 1.32 
NE 0.088 0.463 1.06 
ENE -0.240 0.888 1.01 
E -0.882 1.771 1.42 
ESE -0.251 1.075 1.36 
SE 0.156 0.368 0.92 
SSE 0.455 0.049 0.56 
S 0.354 0.106 0.76 

taula 1: distribució de Weibull per direccions 

De la gràfica anterior veiem com les direccions més problemàtiques són clarament 

l'Est i variacions al voltant de l'Est, concretament la direcció ENE que correspon a 

girar en sentit antihorari la direcció E 22,5º.  Com hem comentat anteriorment, la 

direcció N queda mitigada per la presència del cap de Roses, i l'Est té incidència 

directa sobre el nostre Port. Com serà vist més endavant, degut a la ubicació i 

geometria del port de l'Escala la direcció NE pot ser perjudicial. 
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4. RELACIÓ ENTRE ALÇADA D'ONA I PERÍODE 

En aquest apartat s’analitza la relació existent entre l’alçada d’ona significant, 𝐻𝐻𝑠𝑠 , i 

el període de l’onatge, T. Aquesta relació pot servir per definir el conjunt d’onatges 

tipus que caracteritzen el clima de la zona. Per resumir les dades, es discretitzen 

les dues variables contínues en diferents classes: les alçades d’ona en intervals de 

0,25 m i els períodes en intervals de 0,25 s (tot i que en la representació gràfica 

dels resultats aquesta malla és de 0,5 m × 2 s). Comptant el nombre de dades que 

inclou cada classe 𝐻𝐻𝑠𝑠-T així definida, i normalitzant-la a la unitat (dividint pel total 

de dades mesurades), s’obté la freqüència absoluta mostral de cada parell 𝐻𝐻𝑠𝑠-T 

(freqüència de cada classe relativa al total de dades mesurades). Representant 

aquestes freqüències en una gràfica 𝐻𝐻𝑠𝑠-T contínua, mitjançant la interpolació de les 

freqüències associades al punt central de cada cel·la, tenim la funció de densitat 

bivariada 𝐻𝐻𝑠𝑠-T, que indica la probabilitat associada a cada parell 𝐻𝐻𝑠𝑠-T.  

Aquesta informació numèrica es pot representar en gràfica en forma de temps 

anual de presentació. Les representacions gràfiques que es mostren a l’apartat de 

resultats corresponen, per tant, a la funció de densitat obtinguda multiplicada pel 

nombre d’hores anuals. D’aquesta manera, cada punt 𝐻𝐻𝑠𝑠-T de la gràfica es pot 

interpretar com el nombre d’hores a l’any que es presenta una alçada d’ona 𝐻𝐻𝑠𝑠  amb 

un període T determinat. 

                                                                         figura 8: Diagrama de dispersió Hs-Tz. Boia de Roses + WANA 2074057 
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5. ESTUDI CLIMA EXTREMAL 

5. 1. Introducció 

L'objectiu principal d'aquest anàlisi es poder caracteritzar els temporals o 

successos extrems per a poder determinar les accions de disseny a suportar per la 

obra marítima.  Definit en la ROM 02.90, el valor de càlcul de l'acció dependrà del 

nivell de risc i de la vida útil de l'equipament en qüestió.  

Per un altre costat, el clima extremal també s'utilitza per a estudiar accions 

màximes que pot sofrir l'estructura en les seves diferents fases de construcció.  

5. 2. Dades utilitzades 

Les dades aquí utilitzades, igualment que en el cas de l'estudi del clima mig, són les 

recollides per la boia escalar de Roses. La profunditat de la boia esmentada és de 

46 metres, suficient per no afectar a les grans altures d'ona que són d'especial 

interès per al règim extremal.  

Per la realització del clima extremal, fan falta com a mínim dades recollides durant 

dos anys, cosa que no és cap problema per nosaltres ja que recordem que en el cas 

de la boia de Roses tenim informació des de 1992, fent un període de temps de 16 

anys fins a 2011 contemplant que la boia no va estar operativa durant els anys 

1997-2000. Aquí es fa un estudi escalar del clima extremal i les direccions que se li 

aplicaran corresponen a les direccions trobades en el règim mitjà.  

5. 3. Caracterització del clima extremal escalar 

El principal problema per poder caracteritzar aquestes accions és que els 

esdeveniments extrems succeeixen amb molt poca freqüència, fet pel qual s’ha 

d’utilitzar una teoria que permeti estimar el comportament dels valors alts 

d’onatge a partir dels baixos.  

Això s’aconsegueix amb l’anomenada teoria de valors extrems. En funció de les 

dades que s’utilitzen per extrapolar el comportament de la cua superior de la 

distribució es distingeixen els mètodes següents: distribució de mides, que utilitza 

totes les dades disponibles i extrapola el resultat a la cua superior; distribució 
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d’extrems, que divideix el temps de registre en intervals i només utilitza el màxim 

de cadascun, i distribució d’excessos, que calcula la distribució dels excessos sobre 

un llindar.  

Segons el teorema de Fisher-Tippett, si la distribució que es vol caracteritzar té la 

cua superior regular i el nombre de dades és prou gran, la distribució del màxim 

d’aquestes s’aproxima a un dels següents models: Fréchet, Gumbel o Weibull. 

Per caracteritzar el règim extremal a cadascuna de les zones definides prèviament, 

s’ha utilitzat la distribució de Weibull. Per poder estimar els paràmetres d’aquest 

model cal tenir dades fiables i que corresponguin a un període de registre llarg. Per 

aquests motius s’han agafat les dades instrumentals per fer aquesta anàlisi. 

El mètode per seleccionar les dades que es volen analitzar ha estat el d’excessos 

sobre un llindar, també conegut internacionalment com el mètode Peak Over 

Threshold, (POT).  Com més alt sigui el llindar, més probable és que les dades 

analitzades es distribueixin segons una distribució de màxims, si bé queden menys 

dades per fer l’estimació dels paràmetres. Per tant, per cada boia s’ha definit un 

llindar, de manera que el nombre de dades que es vol analitzar sigui coherent amb 

el temps de registre i suficientment gran per fer l’estimació. 

La relació de boies per avaluar el règim extremal de cada zona és la mateixa que la 

utilitzada pel règim mitjà. Aquests règims extremals defineixen les característiques 

de l’onatge al lloc on és cada boia. 

La representació gràfica del règim extremal de l’onatge consisteix en una corba 

d’ajust que relaciona diferents valors llindar d’alçada d’ona en funció de la seva 

probabilitat de no-excedència, expressada com a període de retorn. 

Al resum final de resultats per zones es mostra l’ajust de les dades a la distribució 

de Weibull. Addicionalment, a cada figura es mostren diferents paràmetres 

estimadors de la fiabilitat de l’ajust, com les bandes del test de bondat d’ajust de 

Kolmogorov-Smirnov i les bandes de confiança al 90%, fetes amb el mètode 

bootstrap. 
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Finalment, es presenta a continuació el gràfic que resumeix tota la informació aquí 

descrita i que ens dóna tota la informació escalar que necessitem conèixer per al 

nostre anàlisi de clima extremal. 

 

                                                                                      figura 8: Règim extremal escalar corresponent a la boia de Roses 

 

A partir d'aquí, i juntament amb la vida útil i les característiques de la nostra obra 

podem avaluar l'altura d'ona corresponent a un període de retorn concret, sabent 

que aquest té en compte el llindar especificat, el número d'episodis de tempestes 

observats(16) i el temps total en el que s'han pres les mostres. En la següent taula 

podem veure alguns dels valors més significatius per a diferents períodes de 

retorn considerats: 

T (s) Hs (m) 
1 5.348025359 
2 5.538143755 
5 5.750321876 

10 5.889912097 
25 6.054261839 

37.5 6.121087581 
50 6.16662599 

100 6.270682781 
150 6.328239988 
200 6.36774728 
250 6.397680882 
300 6.421699746 

Pàgina17 de 32 
 



  ANNEX 6: ESTUDI CLIMA MARÍTIM 

400 6.458833799 
500 6.487021695 

taula 2: períodes de retorn i alçada d'ona associada 

 

5. 4. Caracterització del clima extremal direccional 

Entendrem la distribució de probabilitat d'ocurrència del fenòmen com el producte 

entre la seva probabilitat d'ocurrència escalar per la probabilitat d'aparició en 

funció del sector direccional en el que es trobi. Degut a que les dades per a cada 

sector no són molt extenses, recorrerem a la determinació dels coeficients de 

direccionalitat K𝛼𝛼  tal i com proposa la ROM 03-91. Per a obtindre els diferents 

coeficients es duran a terme els següents passos: 

• Per a cada règim direccional de l'onatge, el clima mitjà sobre un sector 

d'incidència, s'obté el valor d'una altura d'ona H𝛼𝛼 que és calculada com la 

mitja entre els valors d'altura associats a les probabilitats de no excedència 

de per una banda 0.99 i per l'altra 0.999.  

• A continuació es defineix el paràmetre mencionat K𝛼𝛼  com el coeficient entre 

el valor màxim d'altura d'ona observat i el valor corresponent a cada direcció. 

Obtenim així un coeficient de direccionalitat que ens permet tenir en compte la 

probabilitat d'ocurrència del fenomen en aquell sector.  

Com hem vist anteriorment, donades les nostres condicions de costa i el fet que el 

Port de l'Escala quedi recollit en la base del golf de Roses fa que només algunes 

direccions siguin problemàtiques i per tant que requereixin de ser considerades. 

D'acord amb els gràfics de direccionalitat observats i la forma d'incidència sobre la 

costa considerarem totes les direccions compreses entre el Nord i El ESE, el sector 

contigu a l'Est en direcció cap al Sud. Per tant, i d'acord amb la distribució sectorial 

normalitzada que es fa servir de 22.5º per cada sector, ens ocuparem de 6 sectors 

d'incidència: N, NNE, NE, ENE, E, ESE. Els coeficients de direccionalitat obtinguts es 

mostren en la taula següent:  

  H0.99 H0.999 Hα Kα 
N 0.83062689 1.04314156 0.93688422 0.37774176 
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taula 3: valors d'alçada d'ona (m) 

 

Aplicant aquests coeficients de direccionalitat als valors significatius agafats dels 

períodes de retorn considerats obtenim unes alçades d'ona que inclouen el 

coeficient de direccionalitat i per tant són els valors de càlcul (en aigües 

profundes) de les nostres observacions tenint en compte la probabilitat 

d'ocurrència en aquell sector. Els seus valors es presenten aquí:  

T 𝑯𝑯𝒔𝒔 N NNE NE ENE E ESE 
1.00 5.35 2.02 2.15 2.56 4.23 5.35 3.99 
2.00 5.54 2.09 2.22 2.65 4.38 5.54 4.13 
5.00 5.75 2.17 2.31 2.75 4.54 5.75 4.29 

10.00 5.89 2.22 2.36 2.82 4.65 5.89 4.39 
25.00 6.05 2.29 2.43 2.89 4.78 6.05 4.51 
37.50 6.12 2.31 2.46 2.93 4.84 6.12 4.56 
50.00 6.17 2.33 2.48 2.95 4.87 6.17 4.60 

100.00 6.27 2.37 2.52 3.00 4.95 6.27 4.68 
150.00 6.33 2.39 2.54 3.03 5.00 6.33 4.72 
200.00 6.37 2.41 2.56 3.04 5.03 6.37 4.75 
250.00 6.40 2.42 2.57 3.06 5.05 6.40 4.77 
300.00 6.42 2.43 2.58 3.07 5.07 6.42 4.79 
400.00 6.46 2.44 2.59 3.09 5.10 6.46 4.82 
500.00 6.49 2.45 2.60 3.10 5.13 6.49 4.84 

taula 4: valors d'alçada d'ona (m) 

 

6. NIVELL MITJÀ DEL MAR 

L’objecte d’aquest apartat és la descripció dels nivells de marea al litoral de 

Catalunya. Per assolir aquest objectiu s’analitzen tant les marees astronòmiques 

(causades per la influencia de la Lluna, el Sol i residualment dels altres planetes i 

que són les marees més representatives) com les anomenades marees 

meteorològiques (fluctuacions de nivell mig del mar motivades per variacions de la 

NNE 0.87456829 1.1171247 0.9958465 0.40151472 
NE 0.97837212 1.39325505 1.18581359 0.47810743 
ENE 1.52385332 2.39517977 1.95951654 0.79005624 
E 2.00343646 2.95701178 2.48022412 1 
ESE 1.53859208 2.16019823 1.84939516 0.74565647 
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pressió atmosfèrica) i que poden produir-se al mateix temps pel fet de ser 

generades per fenòmens físics diferents. 

Com a resultat final de l’estudi s’obtenen els diferents nivells de marea (tant del 

règim mig com de l’extremal), essent d’especial importància els nivells màxim i 

mínim, coneguts respectivament com pleamar màxima viva equinoccial (PMVE) i 

baixamar mínima viva equinoccial (BMVE), i el nivell mig del mar (NMM) 

relacionat amb la referència del nivell mig del mar a Alacant (NMMA), cota de 

referència habitual en topografia. 

La font de dades utilitzada per caracteritzar aquestes marees ha estat l’Atlas 

d’inundació en el Litoral Peninsular Espanyol, realitzat a partir de les dades 

subministrades pel Programa de Clima Marítim. La informació s’ha pres de l’Àrea 

VIII, subzona a, corresponent al mareògraf de Barcelona, que és el més proper a les 

diferents zones d’estudi. A la figura següent s’esquematitzen les dades obtingudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  figura 9: esquema de nivells de referència 

Agafarem aquestes dades com a dades de referència ja que són les més extenses 

que ens queden més a prop de la nostra zona. Veiem com la variació màxima del 

nivell del mar es dóna entre els punts de BMVE i PMVE i té un valor de 0,42m.  
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7. CLIMA EXTREMAL DE DISSENY 

7. 1. Introducció 

L'estudi del clima marítim extremal ens proporciona les dades d'onatge 

representatiu en condicions extremes per a cada direcció en funció del paràmetre 

del període de retorn (T). Aquestes dades serveixen per trobar els onatges de 

disseny a dimensionar les obres exteriors d'abric en aigües profundes, que 

posteriorment procedirem a propagar.  Aquestes dades sobre l'onatge de càlcul 

estan associades a un cert període de retorn, que depèn de la vida útil i el risc de 

l'estructura. Per tant, haurem de calcular el període de retorn associat al Port de 

l'Escala que ens donarà lloc a una certa altura d'ona.  

El període de retorn es defineix com el temps mitjà en anys que ha de passar entre 

temporals tals que la seva intensitat excedeixi un determinat valor de l'altura 

d'ona. Per a calcular tant el període de retorn com l'onatge final de disseny es 

seguirà la normativa més actual al respecte, recollida en la ROM 0.2-90. També 

contemplarem la normativa recollida a la ROM 0.0 i comparem els valors.  

7. 2. Càlcul del període de retorn 

7.2.1 ROM 02-90 
 

El nivell de risc (E) i la vida útil (L) d'una obra son els dos paràmetres necessaris 

per al càlcul del període de retorn. Segons la normativa que estem contemplant, la 

relació entre el període de retorn i aquestes dues variables es: 

𝐸𝐸 = 1 − exp(−
𝐿𝐿
𝑇𝑇𝑇𝑇

) 

La vida útil de l'obra ve marcada per la ROM 02-90 i depèn del nivell de seguretat 

que es requereix així com del tipus d'instal·lació, d'acord amb els valors del quadre 

de la figura següent:  
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L'estructura del present projecte, per ser una remodelació d'un port Esportiu de 

tamany petit, es troba dins del caràcter d'infraestructura general i dins el nivell de 

seguretat necessari de 1. Per tant la vida útil de la nostra estructura és de 25 anys.  

En la següent imatge podem veure la llegenda on s'especifiquen les condicions de 

cada un dels grups i per tant que l'elecció de 25 anys com a vida útil és l'adequada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa al risc màxim admissible i també seguint aquesta normativa, tenim que 

el nivell de risc depèn, en part, del tipus d'estructura i les possibles repercussions 

econòmiques davant d'una possible fallida. Per exemple, per a una estructura 
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flexible en dic o talús, el risc assumible és major que en el cas de dics verticals, les 

reparacions dels quals són més costoses. La ROM 0.2-90 estableix el risc 

admissible com: 

• Risc d'inici d'averies, en el cas d'estructures flexibles. 

• Risc de destrucció total, si es tracta d'obres rígides o de ruptura fràgil. 

A més, aquesta mateixa normativa defineix el nivell de risc en funció de la 

repercussió econòmica i la possibilitat de pèrdues humanes, tal com es mostra en 

les següents figures extretes de la normativa. 

 

 

 

 

figura 10: Risc d'iniciació d'averies segons ROM 02-90 

 

 

 

 

 

figura 11: Risc de destrucció total segons ROM 02-90 

En aquest projecte, es donarà solució a les dues grans problemàtiques existents en 

el port de l'Escala, per una banda l'agitació interna i per l'altra els 

sobrepassaments. Les mesures que prendrem poden anar en la direcció de dics 

verticals com de dics en talús, així que calcularem els paràmetres en ambdós casos. 

Els dics en talús són obres flexibles i per tant queden dins el primer grup, els dics 

verticals tenen risc de destrucció total. Segons la informació aquí descrita i tenint 

en compte que el risc és baix, classifiquem les dues obres com:  

 
Tipus estructura Risc màxim admissible segons ROM 02-90 
Dics en talús 0.50 
Dics verticals 0.20 

taula 5: risc màxim admissible segons ROM 
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Amb tots aquests valors ja podem calcular el període de retorn proposat per la 

normativa ROM 02-90 com:  

 

𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐿𝐿

ln(1 − 𝐸𝐸)
 

 
Així doncs, el període de retorn de càlcul per a cada tipus d'estructura queda definit 
com:  
 

Tipus estructura Període de retorn segons ROM 02-90 
Dics en talús 36 
Dics verticals 112 

taula 6: períodes de retorn (anys) 

 

7.2.2 ROM 0.0 
 

L'obra es considera definitiva ja que, segons la ROM 0.0 romandrà en el mateix lloc 

amb les mateixes característiques durant un període més gran de 5 anys. Per calcular 

el període de retorn s'han de calcular 2 indicadors que estableixen el caràcter general 

de l'obra, aquests són els índexs IRE i ISA que es detallen a continuació.  

 

Índex IRE 

Seguint la normativa ROM 0.0 l'índex IRE es defineix com:  

𝐼𝐼𝑇𝑇𝐸𝐸 =
𝐶𝐶𝑇𝑇𝑅𝑅 + 𝐶𝐶𝑇𝑇𝐼𝐼

𝐶𝐶𝑚𝑚
 

On la definició dels paràmetres és: 

𝐶𝐶𝑇𝑇𝑅𝑅  repercussió econòmica per reconstrucció de l'obra 

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐼𝐼  repercussió econòmica per finalització de les activitats econòmiques 

relacionades amb l'obra 

𝐶𝐶𝑚𝑚  paràmetre que en el cas d'Espanya, s'estima en 3M d'Euros.  

 

En funció del valor de l'índex de Repercussió Econòmica IRE, les obres marítimes 

es classifiquen en tres tipus corresponents a tres subintervals Ri, i=1,2,3. Són: 

• R1, obres amb repercussió econòmica baixa.  𝐼𝐼𝑇𝑇𝐸𝐸 < 5 
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• R2, obres amb repercussió econòmica mitja. 5 < 𝐼𝐼𝑇𝑇𝐸𝐸 ≤ 20 

• R3, obres amb repercussió econòmica alta. 𝐼𝐼𝑇𝑇𝐸𝐸 > 20 

En el cas que ens ocupa, el valor de 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑅𝑅  s'estima seguint les recomanacions 

presents en la ROM 0.0, com el valor de la construcció inicial de l'obra el qual es de 

3.5M d'Euros més un milió adicional de les possibles reparacions a realitzar en el 

propi port degut a un fallo del sistema de protecció. Per tant, establirem un  𝐶𝐶𝑇𝑇𝑅𝑅  de 

4.5M.  

Per altra banda, el càlcul de 𝐶𝐶𝑇𝑇𝐼𝐼  es realitza mitançant la formulació proposada per a 

la seva ecaluació aproximada, resumida en la següent expressió:  

𝐶𝐶𝑇𝑇𝐼𝐼
𝐶𝐶𝑚𝑚

= 𝐶𝐶(𝐴𝐴 + 𝐵𝐵) 

On A, B i C són paràmetres que valoren l'àmbit del sistema econòmic, la 

importància estratègica del sistema econòmic i productiu i la importància de l'obra 

per al sistema econòmic i productiu al qual servirà. En el cas de les nostres obres, 

aquests paràmetres s'estimen com:  

 
A = 1 B=0 C=1 

Per tractar-se d'àmbit 
local 

Per no tenir importància 
estratègica 

Baixa importància 
econòmica 

 

Aplicant els valors anterior obtenim un IRE de 2.5, per tant estem dins del primer 

grup dins les classificacions. L'obra està definida com una obra de repercussió 

econòmica baixa, categoria R1 𝐼𝐼𝑇𝑇𝐸𝐸 < 5.  

Índex ISA 

Estima de manera qualitativa l' impacte social i ambiental esperat en el cas de 

produir-se la destrucció o la pèrdua d'operativitat total de l'obra marítima, 

valorant la possibilitat i abast de la pèrdua de vides humanes, els danys al medi 

ambient i al patrimoni històricoartístic i de l'alarma social generada, considerant 

que la fallida es produeix una vegada consolidades les activitats econòmiques 

directament relacionades amb l'obra.  L'índex es defineix com el sumatori 

d'aquestes variables:  
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𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴 = �𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑖𝑖  

On: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴1  valora la possibilitat de pèrdua de vides humanes 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴2  valora la possibilitat de danys al medi-ambient i patrimoni històric-artístic 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴3  valora la possible alarma social generada 

En funció del valor de l'índex de repercussió social i ambiental ISA, les obres es 

classificaran en quatre grups corresponents a quatre subintervals:  

• S1, obres sense repercussió significativa social ni ambiental. 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴 < 5  

• S2, obres amb repercussió social i ambiental baixa. 5 < 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴 < 20 

• S3, obres amb repercussió social i ambiental alta, 20 < 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴 < 30 

• S4, obres amb repercussió social i ambiental molt alta, 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴 > 30 

En el cas de les obres que volem dur a termen en el Port de l'Escala, els valors 

s'estimen com:  

 

ISA1  =  3 ISA2 = 0 ISA3 = 0 

Risc de pèrdues humanes 

baixa 

Danys al medi ambient 

improbables 

No hi ha indicis de 

possible alarma en cas de 

fallida 

 

Amb els valors proposats i aplicant la fórmula anterior, s'obté un ISA=3, llavors 

segons la ROM 0.0 l'obra es classifica com una obra sense repercussió 

significativa ni social ni ambiental, 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 < 5.  

 

A partir dels índexs IRE i ISA aquí calculats, anem a calcular la vida útil de l'obra 

segons ROM 0.0.  S'entén com a vida útil d'una obra marítima el període de temps 

en el que es pretén que estigui en servei, realitzant la seva funció inicial fins a la 

inutilització, desmontatge o canvi d'ús. La duració de la fase de projecte en servei, 

Vm, serà com a mínim el valor assignat a la taula 2.1 de ROM 0.0, en funció del IRE:  
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IRE < 5 6-20 > 20 

Vida útil (anys) 15 25 50 

 

Per tant, segons la taula anterior recollida en la ROM 0.0, tenim una vida útil de 15 

anys per al nostre cas del Port de l'Escala.  

Ara ens preocupem del risc màxim admissible. La probabilitat conjunta de fallida, 

𝑝𝑝𝑓𝑓 ,𝐸𝐸𝐿𝐿𝐸𝐸  del tram d'obra davant de les diferents maneres de fallida principals 

adscrites als diferents estats límit últims no podrà excedir els valors consignats en 

la taula 2.2 de la ROM 0.0, en la seva vida útil. Aquesta taula ens diu:  

ISA < 5 5-19 20-29 ≥ 𝟑𝟑𝟑𝟑 

𝒑𝒑𝒇𝒇,𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 0.20 0.1 0.01 0.0001 

 

Per tant veiem de la taula anterior com la probabilitat conjunta de fallida que 

correspon a la nostra remodelació és 0.20, per qualsevol tipus d'estructura.  

 

Amb tota aquesta informació ja ens disposem a calcular el període de retorn que 

correspon a la remodelació segons ROM 0.0.  

No oblidem que l'objectiu final del càlcul dels índexs IRE i ISA és establir l'onatge 

de disseny, en alçada i període de les estructures subjectes a aquest projecte. Per 

això és necessari establir el període de retorn amb el qual serà calculada l'obra, 

que es relaciona amb la fórmula ja abans presentada pel que fa a vida útil i risc 

admissible. Entrem aquest valors dins l'expressió general per calcular el període 

de retorn que també hem vist abans:  

𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐿𝐿

ln(1 − 𝐸𝐸)
 

 I obtenim el període de retorn segons la ROM 0.0:  

Tipus estructura Període de retorn segons ROM 0.0 

Tots 68 
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Per tant, com es pot observar en ambdós càlculs, la ROM 0.2-90 ens dóna un major 

període de retorn que es pot produir.  Aquesta normativa recomana utilitzar la 

banda superior del 90% de confiança a l'hora d'establir l'altura d'ona significant en 

funció del període de retorn, i per tant, es tindran altures d'ona majors si es 

treballa amb la ROM 0.0, que recomana fer servir la banda central de l'ajust del 

clima extremal. Donat que les ROM 0.2-90 dóna períodes de retorn majors, (112 

anys per a dics verticals), es treballa amb aquesta normativa. 

 

7. 3. Càlcul onatge de disseny segons ROM 0.2-90 

En la ROM 0.2-90, així com en la ROM 0.0 es consideren les relacions entre alçada 

d'ona i període següents:   

𝑇𝑇𝑝𝑝 = (4.6 − 5.3)�𝐻𝐻𝑠𝑠 

𝑇𝑇𝑝𝑝 = 1.15𝑇𝑇𝑚𝑚  

I considerem l'equació obtinguda a partir de les dos anteriors:  

𝑇𝑇𝑚𝑚 =
4.95
1.15�

𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑚𝑚  

Escollim la normativa ROM 0.2-90 perquè distingeix entre dics verticals i en tal·lús 

i ajusta més el període de retorn. Tenint en compte que la ROM 0.2-90 recomana 

treballar amb la banda de confiança superior del 90% dels resultats obtinguts en el 

clima extremal, obtenim les alçades d'ona per a dics en tal·lús que es mostren a 

continuació:  

DIRECCIÓ N NNE NE ENE E ESE 

Hs,o 2.31 2.46 2.92 4.83 6.11 4.56 

Tm 6.54 6.74 7.36 9.46 10.64 9.19 

taula 7: informació direccional (alçada en m. i període en s.) 
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Apèndix càlcul clima extremal 
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El primer pas és trobar els factors per donar direccionalitat al règim extremal. Es 

necessiten els valors de les alçades d'ona resultat de la probabilitat anual de ser 

superades un 99% i un 99.9%. A continuació es fa la mitja d'ambdós valors i es 

calcula la proporció d'aquest valor per cada direcció respecte al valor màxim 

obtingut.  

Abans però, es recorda la distribució de probabilitats utilitzada. Es tracta de l'ajust 

de Weibull, que en cada direcció es defineix mitjançant els paràmetres següents:  

AJUST WEIBULL      
 A B C 

N 0.026 0.539 1.730 
NNE 0.200 0.399 1.320 
NE 0.088 0.463 1.060 

ENE -0.240 0.888 1.010 
E -0.882 1.771 1.420 

ESE -0.251 1.075 1.360 
taula 1: ajusts de Weibull per cada direcció 

 

DIRECCIONALITAT         
  𝑯𝑯𝟗𝟗𝟗𝟗% 𝑯𝑯𝟗𝟗𝟗𝟗.𝟗𝟗% 𝑯𝑯𝜶𝜶 𝑲𝑲𝜶𝜶 

N 0.831 1.043 0.937 0.378 
NNE 0.875 1.117 0.996 0.402 
NE 0.978 1.393 1.186 0.478 

ENE 1.524 2.395 1.960 0.790 
E 2.003 2.957 2.480 1.000 

ESE 1.539 2.160 1.849 0.746 
taula 2: direccionalitat del clima extremal 

Un cop obtinguts els factors de direccionalitat, mitjançant el càlcul extremal escalar 

amb l'ajut de la distribució de Weibull general del clima marítim, es calculen les 

alçades d'ona corresponents al període de retorn de l'obra. L'ajust de Weibull del 

clima extremal en el Port de l'Escala es defineix amb els paràmetres 

AJUST POT      
 A B C 

TOTAL 2.179 3.019 3.83 
taula 3: ajust POT del clima extremal 
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El nombre de successos que es contempla en les teories POT per establir aquest 
clima extremal ha estat trobat en  

𝝀𝝀 16 
 

L'alçada d'ona obtinguda mitjançant l'ajust de distribució pel clima extremal de la 
banda de confiança superior del 90%, presentada per diversos períodes de retorn 
resulta ser:  

𝑻𝑻𝑹𝑹 𝑯𝑯𝑰𝑰 
1 5.348 
2 5.538 
5 5.750 

10 5.890 
25 6.054 

37.5 6.121 
50 6.167 

100 6.271 
150 6.328 
200 6.368 
250 6.398 
300 6.422 
400 6.459 
500 6.487 

taula 4: alçades d'ona per període de retorn 

El període de retorn del present projecte s'estableix en 36 anys. L'alçada d'ona 
associada és per tant: 

𝑻𝑻𝑹𝑹 𝑯𝑯𝑰𝑰 
36 6.115 

 taula 5: alçades d'ona per període de retorn 

 

I amb l'ajut dels coeficients de direccionalitat obtinguts es dóna direccionalitat a 
l'alçada trobada:  

𝑻𝑻𝑹𝑹 𝑯𝑯𝑰𝑰 N NNE NE ENE E ESE 
1.00 5.35 2.02 2.15 2.56 4.23 5.35 3.99 
2.00 5.54 2.09 2.22 2.65 4.38 5.54 4.13 
5.00 5.75 2.17 2.31 2.75 4.54 5.75 4.29 

10.00 5.89 2.22 2.36 2.82 4.65 5.89 4.39 
25.00 6.05 2.29 2.43 2.89 4.78 6.05 4.51 
36.00 6.11 2.31 2.46 2.92 4.83 6.11 4.56 
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taula 6: alçades d'ona direccionals per període de retorn 

taula 7: alçades d'ona direccionals per període de retorn 

 

Per l'obtenció dels períodes associats al clima extremal es fa servir la fórmula 

presentada en l'annex, donant uns valors:  

𝑻𝑻𝑹𝑹 = 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒔𝒔 N NNE NE ENE E ESE 
𝑯𝑯𝒔𝒔 2.31 2.46 2.92 4.83 6.11 4.56 
𝑻𝑻𝒎𝒎 6.54 6.74 7.36 9.46 10.64 9.19 

taula 8: alçades d'ona direccionals i període associat 

 

50.00 6.17 2.33 2.48 2.95 4.87 6.17 4.60 
100.00 6.27 2.37 2.52 3.00 4.95 6.27 4.68 
150.00 6.33 2.39 2.54 3.03 5.00 6.33 4.72 
200.00 6.37 2.41 2.56 3.04 5.03 6.37 4.75 
250.00 6.40 2.42 2.57 3.06 5.05 6.40 4.77 
300.00 6.42 2.43 2.58 3.07 5.07 6.42 4.79 
400.00 6.46 2.44 2.59 3.09 5.10 6.46 4.82 
500.00 6.49 2.45 2.60 3.10 5.13 6.49 4.84 

𝑻𝑻𝑹𝑹 𝑯𝑯𝑰𝑰 N NNE NE ENE E ESE 
36.00 6.11 2.31 2.46 2.92 4.83 6.11 4.56 
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1. INTRODUCCIÓ 

L'objectiu d'aquest annex, propagació de l'onatge, és la transformació de la 

informació en termes de valors mitjans i extremals de l'onatge, obtingut en aigües 

profundes, a valors situats en la proximitat de les obres que es projecten i de zones 

d'estudi interessants. Per tant, aqui es presentaran els resultats obtinguts de la 

propagació de les dades d'onatge des d'aigües profundes fins la zona del Port de 

l'Escala. És necessari propagar l'onatge des dels instruments on es recullen les 

dades, que es troben en aigües profundes fins la zona d'estudi no només per trobar 

les dades de disseny per les obres d'abric dino també per a altres aspectes molt 

importants, com és en el cas d'aquest projecte l'estudi de l'agitació interna.  

Així doncs, encara que en aquest apartat de propagació de l'onatge només s'inclou 

els resultats de l'onatge de disseny propagat, el mètode de propagació que 

s'explica és el mètode emprat per a la realització de totes les propagacions 

d'informació que necessitem.  

Un dels principals problemes que es presenta en el camp de l'enginyeria marítima i 

de costes és la determinació de les accions de l'onatge en la regió d'estudi, donat 

que seran els valors que obtindrem ens serviran per resoldre un gran nombre de 

qüestions, com el propi disseny de dics, obres de protecció costera, ubicació i 

disseny portuari, anàlisi de l'evolució costera..és per tot això que necessitem dades 

fiables i propagades en la nostra zona d'estudi.  

D'acord amb l'exposat, es tracta de simular la propagació de l'onatge de manera 

que aquesta inclogui el major nombre de fenòmens possibles, amb el clar objectiu 

de quantificar de la manera més completa i precisa que es pugui les 

característiques de l'onatge existent en la regió d'estudi.  

Hi han dues grans tècniques per a simular la propagació de l'onatge, es tracta del 

models físics i els models matemàtics. Els models físics es base en les lleis de 

semblança que intenten reproduir la realitat a una escala reduïda, mentre que els 

models matemàtics i numèrics intenten aproximar el comportament dels diferents 

fenòmens que tenen lloc mitjançant la resolució numèrica d'equacions 

matemàtiques. Una de les indubtables avantatges dels models numèrics amb 
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respecte dels models físics és que mentre un model físic pot ser emprat 

exclusivament per al problema per al que va ser pensat, un model numèric pot ser 

utilitzat per a qualsevol problema que estigui dins de l'àmbit d'aplicació, variant 

simplement les condicions inicials i les condicions de contorn. En general, els 

processos principals que intervenen en el procés de propagació de l'onatge són la 

dispersió, la refracció, la difracció, la reflexió i la ruptura. A continuació es detalla 

breument la definició d'aquests fenòmens:  

• REFRACCIÓ:  La refracció és el fenomen pel qual l'onatge tendeix a posar-se 

perpendicular a les línies batimètriques. La raó és el canvi de calat a través 

de la cresta de l'ona que provoca una velocitat de fase diferent, i provoca 

aquest canvi de direcció. Per tant, la refracció es produeix com a 

conseqüència de la variació de la celeritat de l'ona dins d'un mateix front 

d'ona, en funció de la profunditat en la que es troba cada punt, la velocitat 

de les corrents locals i el període. La refracció indueix una curvatura en el 

front de tal manera que aquest tendeix a posicionar-se paral·lel a les línies 

batimètriques.   

• SHOALING: El fenomen del "shoaling" és degut a la variació de la velocitat 

de propagació del flux d'energia de les ones, també anomenat celeritat de 

grup. Aquesta variació es produeix per la diferent profunditat que es van 

trobant els fronts d'ona a través de la propagació. Aquest fenòmen dóna lloc 

a una variació de l'altura d'ona.  

• DISPERSIÓ:  La dispersió és la descomposició en un mateix onatge en 

aigües profundes, normalment degut a una tormenta, en diferents 

direccions i freqüències. El fenomen de la difracció és l'efecte d'una cessió 

lateral d'energia, que es produeix després de la propagació a través d'un 

determinat obstacle com pot ser una illa o un dic. Els efectes que produeix 

la difracció son canvis substancials en les altures d'ona i les direccions de 

propagació en les immediacions de la zona d'aigua abrigada darrera de 

l'obstacle.  

• DIFRACCIÓ:  La difracció és el fenomen de curvatura dels rajos de direcció 

de l'onatge en front de la presència d'un obstacle. Això és degut als canvis 
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substancials de condicions d'onatge entre l'onatge incident sobre l'obstacle 

i la zona resguardada per l'obstacle.  

• REFLEXIÓ:  La reflexió provoca la superposició de l'onatge incident i de 

l'onatge reflexat degut a l'existència de l'obstacle. Aquesta reflexió de 

l'onatge es deu al fet que la energia s'està reflexant. El percentatge d'energia 

reflexada dependrà en part del talús de l'obstacle en qüestió: a mesura que 

el talús és més vertical la reflexió augmenta.  

• TRENCAMENT DE L'ONATGE: El trencament de l'onatge es produeix quan 

el calat és suficientment petit com per a trencar l'altura d'ona. De fet, a 

mesura que el calat va disminuint, tractant-se d'aigües poc profundes, les 

ones tendeixen a tornar-se asimètriques, amb crestes més elevades fins que 

es produeix la ruptura. Avui en dia existeixen diversos criteris de ruptura 

del tipus H/h = ctt. Per tant, tots aquests processos de transformació de 

l'onatge acabaran amb el fenomen de la ruptura, que es produeix quan 

l'altura d'ona és del mateix ordre de magnitud que la profunditat en la qual 

es troba. Aquest fenomen marca el final de la zona de "shoaling" i l 'inici de 

la zona de "surf" o de ruptures, que es caracteritza per ser una regió molt 

dinàmica i de gran dissipació d'energia.  

2. TEORIA LINEAL 

El clima marítim es completa propagant l'onatge de càlcul obtingut en aigües 

profundes fins a la zona d'interès per realitzar l'estudi d'agitació. Amb aquests 

valors també es calcularan totes les altres remodelacions. Es fa servir la teoria 

lineal i es considera que l'onatge incident és principalment del tipus Sea, el més 

comú a la zona , al voltant del 65% segons la ROM 03-91, i que els períodes 

observats romanen constants.  

La teoria lineal considera la següent relació entre altura d'ona en aigües profundes 

𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑜𝑜  i altura d'ona propagada fins la zona 𝐻𝐻𝑠𝑠:  

𝐻𝐻𝑠𝑠 = 𝐾𝐾𝑠𝑠 · 𝐾𝐾𝑅𝑅 · 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑜𝑜𝑜𝑜  

On 
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𝐾𝐾𝑠𝑠  és el coeficient de shoaling i 𝐾𝐾𝑅𝑅  és el coeficient de refracció. El coeficient de 

refracció inclou els efectes produïts pel canvi de direcció de l'onatge, tendint 

aquest últim a posar-se paral·lel a les línies batimètriques. Es calcula a partir de la 

relació entre la direcció de l'onatge en aigües profundes en relació amb les línies 

batimètriques, 𝑜𝑜𝑜𝑜 i el mateix paràmetre que en aigües someres α, com segueix:  

𝐾𝐾𝑅𝑅 = �
cos𝑜𝑜𝑖𝑖
cos𝑜𝑜

 

Considerant que les línies batimètriques són aproximadament paral·leles entre 

elles i amb la forma de la línia de la costa, l'angle 𝑜𝑜𝑜𝑜  es calcula directament com 

l'angle entre la direcció dels fronts d'ona del clima marítim i la línea de la costa. En 

aquest punt es considera la línea de la costa i les línies batimètriques a partir de les 

cartes nàutiques i es determina que la forma general forma un angle de 10º amb el 

nord, és a dir la considerem gairebé vertical. Per trobar el mateix angle en aigües 

someres, fem servir la llei d'Snell, que es vàlida per a costes longitudinalment 

uniformes i estableix la següent relació:  

𝐶𝐶𝑖𝑖
𝐶𝐶𝑓𝑓

=
sin𝑜𝑜𝑖𝑖
sin𝑜𝑜

 

On:  

𝐶𝐶𝑖𝑖    és la velocitat de grup d'ona en aigües corresponents a la boia 

𝐶𝐶𝑓𝑓  és la velocitat de grup d'ona en aigües fins on es propaga 

Aquestes velocitats es poden calcular mitjançant les fórmules següents, depenent 

de on es trobin:  

• Aigües profundes                                                  𝐶𝐶𝑜𝑜 = 𝑔𝑔𝑇𝑇𝑚𝑚
2𝜋𝜋

 

• Aigües intermitges                                        𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑜𝑜 tanh(𝑘𝑘ℎ) 

• Aigües someres                                                      𝐶𝐶 = �𝑔𝑔ℎ 

On ℎ és el calat, 𝑘𝑘 és el nombre d'ona i 𝐿𝐿𝑚𝑚  és la longitud d'ona, que també depèn de 

la condició d'aigües de la següent manera:  

• Aigües profundes                                                  𝐿𝐿𝑜𝑜𝑚𝑚 = 𝑔𝑔𝑇𝑇𝑚𝑚 2

2𝜋𝜋
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• Aigües intermitges                                        𝐿𝐿𝑚𝑚 = 𝑔𝑔𝑇𝑇𝑚𝑚 2

2𝜋𝜋
tanh(𝑘𝑘ℎ) 

• Aigües someres                                                      𝐿𝐿𝑚𝑚 = �𝑔𝑔ℎ𝑇𝑇𝑚𝑚2  

I la relació entre nombre d'ona i longitud és l'expressió  𝑘𝑘 =  2𝜋𝜋
𝐿𝐿𝑚𝑚

.  Noteu que en 

aigües intermitges l'expressió de la longitud d'ona és una funció implícita, per 

tant caldrà iterar per trobar-la.  

Per identificar en quines condicions es treballa i per tant escollir una fórmula o una 

altra es recorre a la classificació de dominis en funció de la longitud d'ona i la 

profunditat:  

Tipus Aigües profundes Aigües intermitges Aigües someres 

condició ℎ
𝐿𝐿

> 0.5 0.5 >
ℎ
𝐿𝐿

> 0.05 
ℎ
𝐿𝐿

< 0.05 

 

Per altra banda, el coeficient de Shoaling incorpora els canvis de l'altura d'ona 

deguts al canvi de calat. Es pot calcular a partir de la següent expressió: 

𝐾𝐾𝑠𝑠 = �
𝑐𝑐𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑐𝑐𝑔𝑔𝑔𝑔

 

On : 

𝐶𝐶𝑔𝑔𝑖𝑖    és la velocitat de grup d'ona en aigües corresponents a la boia 

𝐶𝐶𝑔𝑔𝑔𝑔  és la velocitat de grup d'ona en aigües fins on es propaga 

La seva relació amb la velocitat d'ona és la següent:  

• Aigües profundes                                                  𝐶𝐶𝑔𝑔𝑜𝑜 = 𝐶𝐶𝑜𝑜
2

 

• Aigües intermitges                                        𝐶𝐶𝑔𝑔 = (1 + 2𝑘𝑘ℎ
sinh (2𝑘𝑘ℎ)

) 𝐶𝐶
2

 

• Aigües someres                                                      𝐶𝐶𝑔𝑔 = 𝐶𝐶 

Finalment, s'ha de comprovar que l'altura d'ona propagada sigui compatible amb 

el calat, tenint en compte les condicions de ruptura. De fet, l'altura d'ona de càlcul a 

peu de dic seria:  

Pàgina8 de 19 
 



  ANNEX 7: PROPAGACIÓ ONATGE 

𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚{𝐻𝐻𝑠𝑠 ,𝐻𝐻𝑏𝑏} 

sent 𝐻𝐻𝑏𝑏  l'altura d'ona de ruptura. El criteri utilitzat és el següent:  

𝛾𝛾 =
𝐻𝐻𝑏𝑏
ℎ

 

i es considera que 𝛾𝛾 agafa un valor aproximat de 0,60.  

3. RESULTATS DE LA PROPAGACIÓ 

Primer de tot s'ha de determinar si l'onatge de disseny, obtingut a partir del clima 

mitjà i extremal amb la boia de Roses i el node WANA es troba en aigües profundes 

o pel contrari es troba en aigües intermitges. Es considera situació d'aigües 

profundes quan: 

ℎ ≥
𝐿𝐿𝑚𝑚
2

. 

La boia de Roses es troba a una profunditat de 46 metres. Si suposem inicialment 

que es troba en aigües profundes, podem trobar el període límit que pot tenir 

l'onatge per a que es compleixi la condició anterior:  

 

ℎ
𝐿𝐿
≥

1
2

   →   
2𝜋𝜋ℎ
𝑔𝑔𝑇𝑇𝑚𝑚2

≥
1
2

   →        𝑇𝑇𝑚𝑚 = �
4𝜋𝜋ℎ
𝑔𝑔

= 7.674 𝑚𝑚 

Per tant, l'onatge observat en la boia serà considerat en aigües profundes si té un 

període menor al calculat i serà considerat en aigües intermitges té un període 

major al període calculat. Per al clima extremal, les direccions més significatives 

(alçada d'ona major) presenten un període superior al aquí presentat, per tant 

seran considerades dades en aigües intermitges.  

S'ha considera que la profunditat a peu de dic en la zona que ens interessa és 

aproximadament 13m,  valor de profunditat que considerant els diferents valors 

de longitud d'ona obtinguts donen unes condicions d'onatge en aigües intermitges.  

Seguint el mateix raonament, cal comprovar quines són les condicions en les que 

es troba el punt on arribem, a profunditat de 8m que serà la mínima fins on es 
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propaga l'onatge. Considerant que es trobés en aigües someres, s'hauria de 

complir:  

ℎ
𝐿𝐿
≤

1
20

   →   
ℎ

�𝑔𝑔ℎ𝑇𝑇𝑚𝑚2
≤

1
20

   →        𝑇𝑇𝑚𝑚 >
20 · √h

�g
= 18.06 𝑚𝑚 

equació que no es compleix pel període corresponent a cap direcció, per tant es 

conclou que el punt d'arribada en la propagació es troba en aigües intermitges.  

Per tant, la propagació seguint la teoria lineal comença en aigües intermitges i 

acaba en aigües intermitges. L'aplicació d'aquesta condició a la teoria abans 

presentada dóna pas a les equacions definitives de la propagació de l'onatge:  

 

REFLEXIÓ 

𝐾𝐾𝑅𝑅 = �
cos(𝑜𝑜𝑖𝑖)
cos(𝑜𝑜𝑓𝑓)

, 

on 

𝑜𝑜𝑓𝑓  → sin�𝑜𝑜𝑓𝑓� = sin(𝑜𝑜𝑖𝑖)
𝐶𝐶𝑓𝑓
𝐶𝐶𝑖𝑖

= sin(𝑜𝑜𝑖𝑖)
tanh(2𝜋𝜋ℎ𝑓𝑓

𝐿𝐿𝑚𝑚 ,𝑓𝑓
)

tanh(2𝜋𝜋ℎ𝑖𝑖
𝐿𝐿𝑚𝑚 ,𝑖𝑖

)
. 

SHOALING 

𝐾𝐾𝑆𝑆 = �
𝐶𝐶𝑔𝑔𝑖𝑖
𝐶𝐶𝑔𝑔𝑓𝑓

= �
tanh(𝑘𝑘𝑖𝑖ℎ𝑖𝑖) (1 + 𝑘𝑘𝑖𝑖ℎ𝑖𝑖

sinh (𝑘𝑘𝑖𝑖ℎ𝑖𝑖)
)

tanh�𝑘𝑘𝑓𝑓ℎ𝑓𝑓� (1 + 𝑘𝑘𝑓𝑓ℎ𝑓𝑓
sinh (𝑘𝑘𝑓𝑓ℎ𝑓𝑓)

)
 , 

On 

𝑘𝑘𝑔𝑔 =
2𝜋𝜋
𝐿𝐿𝑚𝑚 ,𝑔𝑔

;              𝐿𝐿𝑚𝑚 ,𝑔𝑔 =
𝑔𝑔𝑇𝑇𝑚𝑚2

2𝜋𝜋
tanh�

2𝜋𝜋ℎ𝑔𝑔
𝐿𝐿𝑚𝑚 ,𝑔𝑔

�            𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎 𝑔𝑔 = 𝑖𝑖,𝑓𝑓 
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En clima extremal, seguint tota la teoria lineal exposada, s'obté:  

𝑯𝑯𝒔𝒔 N NNE NE ENE E ESE 
8.00 1.29 1.96 2.75 5.64 7.54 4.84 
8.50 1.29 1.96 2.73 5.57 7.44 4.79 
9.00 1.30 1.95 2.71 5.51 7.36 4.75 
9.50 1.31 1.95 2.69 5.46 7.28 4.71 

10.00 1.32 1.95 2.68 5.40 7.21 4.68 
10.50 1.33 1.95 2.67 5.36 7.14 4.64 
11.00 1.34 1.95 2.65 5.31 7.07 4.61 
23.00 1.81 2.13 2.63 4.81 6.30 4.36 

taula 1: alçada d'ona propagada en funció de la profunditat 

En un gràfic es pot veure l'evolució de l'altura d'ona significativa en funció de la 

profunditat, veiem com a menys profunditat l'altura d'ona propagada sense 

trencar augmenta en cada direcció, i la direcció que presenta valors més elevats és 

clarament l'Est. 

 

figura 1: alçada d'ona propagada en funció de la profunditat 

 

Aquests valors, per ser considerats altura de càlcul, han de ser més petits que 

l'altura d'ona trencada per condicions de fons  que en cada profunditat és:  
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𝛾𝛾 =
𝐻𝐻𝑏𝑏
ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑓𝑓

→ 𝐻𝐻𝑏𝑏 = 𝛾𝛾 · ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑓𝑓 = 0.6 · ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑓𝑓  

𝐻𝐻𝑑𝑑 = 𝑚𝑚í𝑚𝑚{𝐻𝐻𝑠𝑠 ,𝐻𝐻𝑏𝑏} 

𝒉𝒉𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝑯𝑯𝒔𝒔 𝑯𝑯𝒃𝒃 𝑯𝑯𝒅𝒅 
8 7.54 4.8 4.8 

8.5 7.44 5.1 5.1 
9 7.36 5.4 5.4 

9.5 7.28 5.7 5.7 
10 7.20 6 6 

10.5 7.14 6.3 6.3 
11 7.07 6.6 6.6 

taula 2: alçada d'ona propagada i de trencament en funció de la profunditat 

 

I per tant totes les altures d'ona propagades fins al peu del dic són inferiors a 

l'altura de trencament, i aquests últims seran els valors definitius.  
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Apèndix càlculs Propagació lineal 
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Els càlculs corresponents al clima extremal presentats en l'annex del clima marítim 

resulten en unes alçades d'ona de càlcul pel període de retorn del projecte, de 36 

anys. Aquestes altures d'ona amb els seus períodes associats són:  

𝑻𝑻𝑹𝑹 = 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒔𝒔 N NNE NE ENE E ESE 
𝑯𝑯𝒔𝒔 2.31 2.46 2.92 4.83 6.11 4.56 
𝑻𝑻𝒎𝒎 6.54 6.74 7.36 9.46 10.64 9.19 

taula 1: alçades d'ona direccionals i període associat 

 

Es considera que la línea de costa forma un angle de 15 graus amb el nord. A partir 

de la definició d'aquest angle, es poden definir els angles 𝑜𝑜 que forma cada direcció 

dels fronts d'ona amb la línea de costa:  

 N NNE NE ENE E ESE 
𝜶𝜶𝟎𝟎 1.30 0.91 0.52 0.13 0.26 0.65 

taula 2: angles entre fronts d'ona i línea de costa (Rad) 

Es considera la profunditat de la boia com a profunditat inicial de la propagació,  

𝒉𝒉𝒊𝒊 43 
taula 3: profunditat inici de la propagació 

 

I com a profunditats finals es consideren totes les que poden ser útils. Es 

necessitarà la profunditat de 23 m, corresponent a la frontera del domini de 

simulació de l'agitació interna del port de l'annex 8, i es consideraran les 

profunditats entre 5 i 11, que són les que es troben en les proximitats del Port en el 

terreny on es projecten les diferents alternatives. 

 
 
 
 
 
 
𝒉𝒉𝒑𝒑 
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11 
 23 

taula 4: profunditats final de la propagació 

 

Les longituds d'ona calculades per aigües intermiges corresponents a les 

profunditats (expressades en metres) aquí considerades, mitjançant càlcul iteratiu 

ja que són fórmules implícites resulten:  

𝑳𝑳𝒎𝒎𝒑𝒑(𝒉𝒉,𝑻𝑻) N NNE NE ENE E ESE 
5 42.21 43.74 48.34 63.77 72.33 61.81 

5.5 43.89 45.51 50.36 66.62 75.63 64.56 
6 45.45 47.15 52.25 69.31 78.75 67.14 

6.5 46.90 48.68 54.02 71.86 81.71 69.59 
7 48.24 50.10 55.68 74.27 84.54 71.92 

7.5 49.50 51.43 57.24 76.57 87.23 74.13 
8 50.67 52.68 58.72 78.77 89.81 76.23 

8.5 51.77 53.85 60.11 80.87 92.29 78.24 
9 52.79 54.95 61.42 82.88 94.67 80.17 

9.5 53.75 55.98 62.67 84.81 96.95 82.01 
10 54.65 56.95 63.85 86.66 99.16 83.78 

10.5 55.49 57.86 64.96 88.44 101.29 85.48 
11 56.28 58.72 66.02 90.15 103.34 87.11 
23 65.27 68.93 80.13 117.69 138.08 112.97 

taula 5: longituds d'ona per aigües intermitges en cada profunditat(m) 

𝑳𝑳𝒎𝒎𝒊𝒊(𝒉𝒉,𝑻𝑻) N NNE NE ENE E ESE 
46 66.81 70.98 84.33 134.81 164.23 128.11 

taula 6: longituds d'ona per aigües intermitges en cada profunditat(m) 

 

Que corresponen a uns nombres d'ona:  

𝒌𝒌𝒑𝒑 N NNE NE ENE E ESE 
5 0.149 0.144 0.130 0.098 0.087 0.102 

5.5 0.143 0.138 0.125 0.094 0.083 0.097 
6 0.138 0.133 0.120 0.091 0.080 0.094 

6.5 0.134 0.129 0.116 0.087 0.077 0.090 
7 0.130 0.125 0.113 0.085 0.074 0.087 

7.5 0.127 0.122 0.110 0.082 0.072 0.085 
8 0.124 0.119 0.107 0.080 0.070 0.082 

8.5 0.121 0.117 0.104 0.078 0.068 0.080 
9 0.119 0.114 0.102 0.076 0.066 0.078 

9.5 0.117 0.112 0.100 0.074 0.065 0.077 
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10 0.115 0.110 0.098 0.072 0.063 0.075 
10.5 0.113 0.109 0.097 0.071 0.062 0.073 
11 0.112 0.107 0.095 0.070 0.061 0.072 
23 0.096 0.091 0.078 0.053 0.045 0.056 

taula 7: nombres d'ona en cada profunditat 

𝒌𝒌𝒊𝒊 N NNE NE ENE E ESE 
46 66.81 70.98 84.33 134.81 164.23 128.11 

taula 8: nombres d'ona en cada profunditat 

 

Amb els angles anteriorment considerats s'obtenen uns sinus i cosinus:  

 N NNE NE ENE E ESE 
𝒄𝒄𝒑𝒑𝒔𝒔 (𝜶𝜶𝟎𝟎) 0.259 0.609 0.866 0.991 0.966 0.794 
𝒔𝒔𝒊𝒊𝒂𝒂 (𝜶𝜶𝟎𝟎) 0.966 0.793 0.500 0.130 0.259 0.608 

taula 9: funcions trigonomètriques dels angles fronts d'ona-línea de costa 

 

Amb tots els valors aquí presentats i les formulacions de l'annex, s'obtenen 
finalment els coeficients de refracció i shoaling. 

𝑲𝑲𝑹𝑹 N NNE NE ENE E ESE 
5 0.572 0.836 0.951 0.997 0.986 0.911 

5.5 0.579 0.841 0.953 0.997 0.986 0.913 
6 0.587 0.847 0.954 0.997 0.987 0.915 

6.5 0.594 0.852 0.956 0.997 0.987 0.917 
7 0.602 0.857 0.958 0.997 0.987 0.919 

7.5 0.609 0.863 0.960 0.997 0.988 0.921 
8 0.617 0.868 0.961 0.997 0.988 0.923 

8.5 0.625 0.873 0.963 0.997 0.988 0.925 
9 0.634 0.878 0.964 0.997 0.988 0.926 

9.5 0.642 0.884 0.966 0.997 0.989 0.928 
10 0.651 0.889 0.967 0.997 0.989 0.930 

10.5 0.659 0.894 0.969 0.998 0.989 0.932 
11 0.668 0.898 0.970 0.998 0.989 0.934 
23 0.885 0.977 0.992 0.999 0.995 0.970 

taula 10: coeficients de refracció  

 

𝑲𝑲𝑺𝑺 N NNE NE ENE E ESE 
5 0.972 0.995 1.067 1.293 1.383 1.268 

5.5 0.955 0.977 1.047 1.266 1.354 1.242 
6 0.941 0.962 1.030 1.243 1.328 1.220 

6.5 0.929 0.950 1.015 1.222 1.305 1.199 
7 0.919 0.938 1.002 1.203 1.284 1.181 
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7.5 0.909 0.928 0.990 1.186 1.265 1.165 
8 0.901 0.920 0.979 1.171 1.248 1.150 

8.5 0.894 0.912 0.970 1.157 1.232 1.137 
9 0.888 0.905 0.962 1.144 1.217 1.124 

9.5 0.883 0.899 0.954 1.132 1.204 1.113 
10 0.878 0.894 0.947 1.122 1.192 1.103 

10.5 0.874 0.890 0.941 1.112 1.180 1.093 
11 0.871 0.886 0.936 1.102 1.169 1.084 
23 0.886 0.889 0.908 0.997 1.036 0.986 

taula 10: coeficients de shoaling 

 

Que composats donen uns coeficients totals de propagació des d'aigües 

intermitges, on es troba la boia amb una profunditat de 46 metres fins a aigües 

també intermitges, en les diferents profunditats considerades:  

  

𝑲𝑲 = 𝑲𝑲𝑹𝑹 · 𝑲𝑲𝑺𝑺 N NNE NE ENE E ESE 
5 0.556 0.831 1.014 1.289 1.364 1.156 

5.5 0.554 0.822 0.997 1.262 1.335 1.134 
6 0.552 0.815 0.983 1.239 1.310 1.116 

6.5 0.552 0.809 0.970 1.218 1.288 1.100 
7 0.553 0.804 0.960 1.200 1.267 1.085 

7.5 0.554 0.801 0.950 1.183 1.249 1.073 
8 0.556 0.798 0.941 1.168 1.232 1.061 

8.5 0.559 0.796 0.934 1.154 1.217 1.051 
9 0.563 0.795 0.927 1.141 1.203 1.041 

9.5 0.567 0.795 0.922 1.129 1.190 1.033 
10 0.571 0.795 0.916 1.119 1.178 1.025 

10.5 0.576 0.795 0.912 1.109 1.167 1.018 
11 0.582 0.796 0.908 1.100 1.157 1.012 
23 0.784 0.869 0.900 0.996 1.031 0.956 

taula 11: coeficients totals de propagació 

 

Aplicant els coeficients de propagació obtinguts a les altures d'ona per al càlcul del 
clima extremal s'obtenen les alçades d'ona propagades en cada profunditat:  

𝑯𝑯𝒔𝒔 N NNE NE ENE E ESE 
5 1.28 2.04 2.97 6.23 8.34 5.27 

5.5 1.28 2.02 2.92 6.10 8.17 5.17 
6 1.28 2.00 2.87 5.99 8.01 5.09 

6.5 1.28 1.99 2.84 5.88 7.87 5.01 
7 1.28 1.97 2.80 5.80 7.75 4.95 
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7.5 1.28 1.97 2.78 5.71 7.64 4.89 
8 1.29 1.96 2.75 5.64 7.54 4.84 

8.5 1.29 1.96 2.73 5.57 7.44 4.79 
9 1.30 1.95 2.71 5.51 7.36 4.75 

9.5 1.31 1.95 2.69 5.46 7.28 4.71 
10 1.32 1.95 2.68 5.40 7.21 4.68 

10.5 1.33 1.95 2.67 5.36 7.14 4.64 
11 1.34 1.95 2.65 5.31 7.07 4.61 
23 1.81 2.13 2.63 4.81 6.30 4.36 

taula 12: alçades d'ona propagades, en (m) 

 

S'ha de comprovar que l'alçada d'ona sigui possible, comparant el valor obtingut 
amb el de la alçada d'ona limitada a la profunditat de trencada. Aquest valor per 
cada profunditat és:  

h 𝑯𝑯𝒃𝒃 
5 3 

5.5 3.3 
6 3.6 

6.5 3.9 
7 4.2 

7.5 4.5 
8 4.8 

8.5 5.1 
9 5.4 

9.5 5.7 
10 6 

10.5 6.3 
11 6.6 
23 13.8 

taula 12: alçades d'ona limitades per fons, en (m) 

 

Per tant, el valor vàlid serà el mínim entre l'alçada d'ona propagada segons la 
teoria lineal i l'alçada d'ona limitada per fons: 

  

𝑯𝑯𝒅𝒅 N NNE NE ENE E ESE 
5.00 1.28 2.04 2.97 3.00 3.00 3.00 
5.50 1.28 2.02 2.92 3.30 3.30 3.30 
6.00 1.28 2.00 2.87 3.60 3.60 3.60 
6.50 1.28 1.99 2.84 3.90 3.90 3.90 
7.00 1.28 1.97 2.80 4.20 4.20 4.20 
7.50 1.28 1.97 2.78 4.50 4.50 4.50 
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8.00 1.29 1.96 2.75 4.80 4.80 4.80 
8.50 1.29 1.96 2.73 5.10 5.10 4.79 
9.00 1.30 1.95 2.71 5.40 5.40 4.75 
9.50 1.31 1.95 2.69 5.46 5.70 4.71 

10.00 1.32 1.95 2.68 5.40 6.00 4.68 
10.50 1.33 1.95 2.67 5.36 6.30 4.64 
11.00 1.34 1.95 2.65 5.31 6.60 4.61 
23.00 1.81 2.13 2.63 4.81 6.30 4.36 

taula 13: alçades d'ona de càlcul, en (m) 

 

De manera general, es presenten les alçades d'ona de càlcul màximes per a cada 
profunditat, totes elles provenen de la direcció E.  

h 𝑯𝑯𝒔𝒔 𝑯𝑯𝒃𝒃 𝑯𝑯𝒅𝒅 
5 8.34 3 3 

5.5 8.17 3.3 3.3 
6 8.01 3.6 3.6 

6.5 7.87 3.9 3.9 
7 7.75 4.2 4.2 

7.5 7.64 4.5 4.5 
8 7.54 4.8 4.8 

8.5 7.44 5.1 5.1 
9 7.36 5.4 5.4 

9.5 7.28 5.7 5.7 
10 7.21 6 6 

10.5 7.14 6.3 6.3 
11 7.07 6.6 6.6 
23 6.30 13.8 6.30 

taula 14: alçades d'ona màximes de càlcul, en (m) 
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1. INTRODUCCIÓ 

La finalitat d’aquest estudi d'agitació interna de l'estat actual del Port és 

determinar mitjançant el model numèric la resposta actual del Port en termes 

d'agitació interna. A partir d'aquest estudi veurem quines són actualment les zones 

més sol·licitades i per tant les que requereixen major atenció. Es fa un estudi 

adimensional en l'altura de manera que s'aconsegueix obtenir paràmetres de 

propagació de l'onatge des d'aigües profundes fins a l'interior del Port.  

Tractarem d'obtindre els coeficients adimensionals equivalents entre altures d'ona 

en el lloc on es recull la informació i les altures respectives en diversos punts de 

dins de la dàrsena d'estudi del port de l'Escala. Amb aquests coeficients, que també 

inclouen la propagació de l'onatge des d'aigües profundes fins a la zona on es 

comença a simular, tindrem una informació completa de quina manera actua sobre 

la nostra estructura els diferents onatges en altura d'ona i període que es poden 

presentar.  

L'objectiu serà, per tant, identificar si la funcionalitat actual del Port en termes 

d'agitació segueix la norma proposada en la ROM a tal efecte, i en el cas que no es 

compleixin, actuar sobre aquest efecte. Per a aconseguir la informació que volem, 

seguirem els següents passos:  

• Propagació de les dades d'onatge obtingudes en origen fins a la zona del 

Port on volem generar l'onatge per a dur a terme la simulació. El procés és 

anàleg i es detalla en l'apartat de propagació de l'onatge.  

• Definició de diferents zones d'interès per analitzar i definir dins d'elles un 

càlcul mitjà d'hores anuals de superació de certs umbrals d'altura d'ona.  

• Verificació de les condicions proposades en les ROM. 

• En el cas que no es compleixin les recomanacions, proposta d'alternatives 

que millorin el problema i tornar a refer els passos anteriors per comprovar 

que si que ens serveixen.  
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2. METODOLOGIA  

2. 1. Onatges simulats 

El primer pas és doncs, trobar una primera relació entre les dades recollides en la 

boia i la seva relació amb les dades d'onatge, en alçada període i direcció que es 

presenten en un punt a prop de la costa, des d'on es propaga mitjançant un model 

numèric cap a l'interior del Port. Per resoldre aquesta qüestió, s'ha seguit la teoria 

lineal pel que fa a la propagació de l'onatge. En l'annex corresponent a la 

propagació es pot veure la teoria general de fons i els passos que es segueixen per 

a l'obtenció dels coeficients de propagació que aquí es presenten. 

Com es pot veure també en l'annex corresponent al clima marítim, l'onatge 

incident sobre el Port de l'Escala es pot considerar que actua en les direccions 

N,NNE,NE,ENE,E i ESE. Per morfologia i orientació de la costa aquestes són les 

direccions a tenir en compte a l'hora de desenvolupar els estudis. En la següent 

taula es poden observar els coeficients de propagació obtinguts per direccions, que 

inclouen tant el coeficient de refracció com el coeficient de "shoaling", per tant 

aquests coeficients s'obtenen com:  

𝐾𝐾 = 𝐾𝐾𝑅𝑅 · 𝐾𝐾𝑆𝑆  

I es recorda que les alçades d'ona propagades s'obtenen al multiplicar les altures 

d'ona incidents en cada direcció per aquest coeficient: 

𝐻𝐻𝑠𝑠 = 𝐾𝐾 · 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝛼𝛼  

La taula que conté els coeficients "K" es presenta a continuació:  

2. 2. CGWAVE 

Les simulacions aquí presentades i també les que es troben en parts més 

avançades del projecte en el tema d'estudi de l'agitació interna estan 

desenvolupades amb l'ajuda del software CGwave. A continuació es detallen les 

principals característiques d'aquest software. 
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Des de l'any 1998 existeix un software que resol l'equació de Mild-Slope (MSE) pel 

mètode dels elements finits. Aquesta equació és la que modela el comportament de 

les ones i té en compte els diversos fenòmens que poden presentar-se: Difracció, 

refracció, dissipació energètica per fricció, reflexió shoaling i trencament de les 

ones en un comportament no lineal de les ones. La implementació utilitza una 

aproximació semi-parabòlica per modelar el problema. Finalment, es troba una 

solució amb un algorisme iteratiu d'optimització (mètode dels gradients conjugats) 

mitjançant una tècnica d'elements finits. El propi programa crea una malla 

adaptada a les necessitats del problema el tamany de la qual vindrà marcat, 

principalment per la longitud d'ona de les dades d'entrada.  

La implementació existent del programa, distribuïda per Aquaveo i el cos 

d'enginyers de l'exèrcit dels E.E.U.U. resol el problema a partir de les dades de 

batimetria que ha introduït l'usuari. Amb aquestes dades es crea una línea de costa, 

(isolínia batimètrica a una profunditat de manera que tot el perfil quedi mullat) i 

l'usuari ha de tancar aquesta línia de costa amb la frontera d'un domini.  

Com a paràmetres per a la simulació és necessari entrar un període, un angle 

d'incidència de l'onatge i l'amplitud d'aquest. En tot el domini es pot definir un 

coeficient de refracció diferents per intentar modelar les diferents condicions de 

contorn que es poden donar, des d'un coeficient que valgui zero i que representa 

una frontera a mar obert, (refracció nul·la) fins a un coeficient que valgui 1 que 

representaria la refracció total de l'onatge incident sobre aquell contorn. Després 

de la simulació és possible indicar un altre coeficient que ens permet modelar 

l'alçada de les ones tenint en compte la probabilitat de ruptura de les mateixes.  
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Amb tota aquesta informació d'entrada, el programa corre fins a convergir i dóna 

com a solució tot un conjunt de dades que inclouen l'elevació de la superfície de 

l'àrea, la fase de les ones, la direcció, la velocitat d'aquestes i la pressió a tota la 

regió inclosa dins el domini.  

Com ja s'ha dit abans, el CGWAVE imposa un requisit bastant dur sobre la 

triangulació del domini: el nombre d'elements ha de ser proporcional a la longitud 

d'ona en zones costaneres, degut al fenòmen del shoaling explicat en l'annex de 

propagació. Això vol dir que la malla depèn del període de l'onatge incident i de la 

batimetria. 

Aquest software americà compta amb un gran nombre de manuals i de llibrets 

d'instrucció, la majoria d'ells generats des del propi Aquaveo, empresa productora 

del software. S'ha utilitzat per exemple per estudiar l'onatge dins el port de Long 

Beach (Los Ángeles) i el port de Ponce de León (Florida). La majoria d'aplicacions 

que es troben actualment són americanes. De fet, hi ha una gran base de dades 

disponible pel que fa a les batimetries en diverses zones de la costa americana i 

dels famosos "Grans llacs". Altres dades batimètriques s'han d'aportar per l'usuari 

però té una interfaç que facilita molt la recepció de dades, ja que es poden importar 

fàcilment des de diversos formats tot tipus de dades que continguin informació 

referenciada i amb cotes. També dóna l'opció de treballar damunt d'un mapa en 

forma d'imatge, de manera que es poden anar definint els punts batimètrics i les 

cotes de cada punt damunt de l'imatge. De totes maneres, degut a la gran quantitat 

de dades que sol contindre una batimetria, és més aconsellable aconseguir un 

fitxer generat amb totes les coordenades i cotes i entrar-lo directament al CGwave, 

que no té problema en reconeixer-lo.  

El programa original va ser desenvolupat en Fortran, encara que ara només es 

pugui trobar en versió compilada on tots els paràmetres són passats mitjançant un 

fitxer de text. Per tant, és necessari l'ús d'un altre programa per a pre-processar les 

dades, com ja s'ha comentat anteriorment, i a partir d'elles generar la malla 

calcular la batimetria i mostrar els resultats finals damunt del nostre domini.  
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El programari general dins el qual es troba CGWAVE i que ens permet generar la 

batimetria i tot el pre-procés s'anomena Surface Water Modeling (SMS) i pertany a 

la mateixa companyia AQUAVEO.  

 

El programa SMS és una potent interfície gràfica que permet fer un ampli ventall 

d'operacions amb les dades entrades. Aquí no es pretén elaborar un manual 

d'utilització d'SMS, simplement explicar de la seva importància i de quina manera 

s'interconnecta amb el CGWAVE. Existeixen molts manuals que recullen la 

utilització d'aquest. 

Pel cas de l'estudi d'agitació interna del Port de l'Escala, SMS serveix principalment 

per a generar la malla que el CGWAVE és capaç de llegir i fa servir per a resoldre el 

problema de la propagació d'onatge des de fora del Port fins a dins. Tal com s'ha 

comentat abans, el nombre d'elements d'aquesta malla ha de ser proporcional a la 

longitud d'ona, per tant el procés per generar la malla conté els passos següents: 

1. Calcular la longitud d'ona en tot el domini per un període determinat i una 

gravetat imposada. 

2. Crear una malla amb un nombre d'elements proporcional a aquesta 

longitud d'ona. 

3. Suavitzar la malla per tal que l'àrea d'elements adjacents sigui similar. 

Generalment, el pas de suavitzar la malla és important a l'hora de 

desenvolupar el càlcul mitjançant el mètode dels elements finits per 

disminuir errors d'aproximació. 

Un cop ha estat generada la malla, el programari SMS ha acabat la seva tasca 

principal i esdevé una interfície gràfica per al CGWAVE, permetent fer el post-

procés i la visualització de les dades.  
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3. AGITACIÓ INTERIOR: ESTAT ACTUAL 

3. 1. Definició del problema 

Primer de tot es presenta la malla d'elements finits que cobreix el domini i amb la 

que es treballa. Conté un total de 112749 nodes que conformen 219607 elements. 

 

 

figura 1: malla d'elements finits sobre el domini 

S'aprecia com la malla generada conté elements de menor tamany per a zones on 

la profunditat és menys elevada per a poder captar millor els resultats. A 
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continuació es detalla la punta del dic d'abric exterior per veure com funciona la 

variació d'element de la malla:  

figura 2: detall del tamany de l'element  

figura 3: malla dins el Port 
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La malla presentada abarca tota la regió d'estudi per modelar el problema: per una 

banda inclou l'estructura del Port, inclou la línea de platja a ponent del Port i 

també la paret vertical que trobem a l'altre costat de la badia. És molt important 

tenir en compte tots aquests factors ja que sense algun d'ells la presentació del 

problema perd potencial. Un dels fenòmens més importants que es creu que poden 

tenir efecte és la reflexió en la paret oposada al Port, per això és molt important 

tenir-lo en compte i inclou-re'l dins els nostres càlculs. Per altra banda, el domini 

obert al mar, serà la nostra frontera per on entrarà l'onatge que es defineix en 

alçada període i direcció.  

La simulació per tant, depèn de diversos paràmetres que afectaran la solució final. 

Període, alçada i direcció per representar l'onatge i coeficients de reflexió al llarg 

del contorn per reproduir el comportament del domini. La definició d'aquests 

contorns és molt important de manera que es reprodueixi el comportament real 

del problema.  Per aquest motiu, es divideix la línea de costa en quatre contorns  

figura 4: diferents contorns considerats 
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ben diferenciats i s'assignen diferents coeficients de reflexió. El contorn obert al 

mar té un coeficient de reflexió nul per definició.  

Els tres contorns que es simulen són per una banda la línea de costa que acaba amb 

molt poca pendent i en un dipòsit de platja, una paret rocosa vertical que es troba 

just a l'altre costat de la badia a ponent del port i les estructures del propi port, la 

majoria d'elles construïdes en talús però amb la part interna vertical fins una 

fondària d'uns 3 metres. És molt important fer una bona estimació dels paràmetres 

per representar bé el problema.  

3. 2. Cal·libració model 

Es fa una bateria de simulacions considerant tot el ventall teòric de valors pel 

coeficient de reflexió que podria tenir buscant objectius clars. Considerant l'estudi 

de camp prèviament realitzat, dades recollides i experiència dels propis 

treballadors del Port, una simulació realista ha de representar bé els següents 

punts:  

• L'agitació interior a la dàrsena d'estudi presenta uns valors molt elevats. 

• L'efecte de la reflexió de l'onatge amb el contorn oest del domini juga un 

paper força important. 

• Els onatges que provoquen una grau d'agitació més elevat dins la dàrsena 

són aquells que provenen des del Nord i des de Llevant anordat.  

• El model ha de presentar dos tipus de penetració de l'onatge, directe per 

onatges provinents del Nord i per reflexió per onatges amb components 

d'Est. 

• L'agitació es dóna dins la dàrsena sense excepcions, no hi ha zones que 

quedin ben protegides del problema de l'excés d'agitació. 

• L'agitació interna és elevada i els contorns de l'interior de la dàrsena no 

ajuden a reduir-la.  

• S'arriben a observar sobreelevacions del nivell del mar al voltant dels 70-

80cm d'alçada amb una freqüència d'un cop o dos al mes dins la dàrsena. 

• El dic semi-circular propicia la circulació interna de l'onatge i per tant de 

l'alçada d'ona i de l'agitació. 
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• La part dreta de la dàrsena en estat de concessió al club Nàutic també pateix 

de problemes de penetració d'onatge, però en un grau molt menor que la 

dàrsena d'estudi.  

• La línea de costa ocupada per platja de sorra no té importància en el procés 

d'agitació interna de la dàrsena. 

Tenint clar que es busquen aquests objectius es procedeix a fer una bateria de 

simulacions per veure quina combinació de coeficients de reflexió per als contorns 

és la més adequada i la que ens acosta més al comportament real.  

En la següent taula es poden veure els coeficients de reflexió donats a cada tipus de 

contorn per dur a terme la simulació que fan que el model ens representi tots els 

punts anteriorment citats com a objectius de la modelització. 

Es treballa amb un coeficient gairebé nul per a la línea de platja (0.05) ja que no 

intervé en el procés. Per al contorn oest del domini s'escull un paràmetre elevat 

(0.9) ja que es necessita que reflexi bona part de l'onatge incident. Valors menors 

per aquest paràmetre no fan que l'onatge es reflexi amb la intensitat real.  Pels dics 

del Port, de composició mixta, s'escull un únic paràmetre de valor 0.7 més elevat 

que els dels dics en tal·lús (valors recomanats 0.4-0.5) ja que per la seva part 

interna tenen parets verticals fins a una profunditat aproximada de 3m. Així doncs, 

se'ls dóna un valor per al coeficient de reflexió que estaria a cavall entre dics en 

tal·lús i dics verticals. Tota aquesta combinació de valors per als coeficients de 

reflexió ens dóna resultats satisfactoris que compleixen tots els objectius marcats 

per considerar que la simulació reprodueix un comportament que s'acosta a la 

realitat. La següent taula conté un resum dels valors emprats: 

 

Contorn Coeficient de reflexió, 𝑪𝑪𝑹𝑹 

Línea de platja 0.05 

Contorn oest 0.9 

Dics del Port 0.7 

Mar obert 0.0 
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Per treballar amb major precisió i detectar on poden presentar-se les 

sobreelevacions a tenir en compte es divideix la zona d'estudi, la dàrsena pesquera 

propietat de Ports de la Generalitat en 7 zones diferents d'estudi, classificades com 

a 𝑍𝑍𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1. .7.  

Aquesta divisió ens ajuda a separar en zones de possible influència l'agitació 

interna de la dàrsena pesquera del Port de l'Escala. La zonificació s'ha fet intentant 

cobrir totes les zones de la dàrsena que contenen amarradors i per tant són les 

zones on es trobaran les embarcacions i tenen que complir l'agitació que marca la 

normativa. Aquestes zones es poden apreciar en el següent esquema: 

 

 

figura 5: Visualització de les zones 

 

Un cop definit el problema, es caracteritza per cada zona l'alçada d'ona que arriba 

a propagar-se fins a cada domini amb una altura d'ona inicial imposada en el 

contorn de 1 metre per fer el resultat adimensional i poder treure un coeficient de 
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propagació de cara a l'agitació. Amb aquest coeficient, i composant-lo amb el 

coeficient de propagació des d'aigües profundes, o el que és el mateix, des del node 

WANA on tenim la nostra informació, es treuen els coeficients totals que 

relacionen l'alçada d'ona en el node WANA amb les diferents zones definides dins 

la dàrsena. A partir d'aquí, i amb els ajustos de règim mitjà pel que fa al clima 

marítim, es treurà una relació d'excedència d'alçada d'ones i una posterior 

avaluació en hores anuals d'excedència, que és el llindar que marcarà si complim 

les recomanacions de les ROM o no.  

Es treballa amb un període de T=7s. Aquesta decisió es basa en la distribució de 

probabilitats d'ocurrència dels períodes en clima mitjà: 

T(s) 𝑷𝑷𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐è𝒏𝒏𝒐𝒐𝒏𝒏𝒏𝒏(%) 𝑷𝑷𝒏𝒏𝒐𝒐𝒐𝒐𝒂𝒂𝒐𝒐𝒂𝒂𝒏𝒏𝒂𝒂𝒏𝒏(%) 
1 0 0 
2 16.4 16.4 
3 49.2 65.6 
4 23.3 88.9 
5 7.7 96.6 
6 2.5 99.1 
7 0.7 99.8 
8 0.2 100 

taula 1: períodes i probabilitats d'ocurrència 

El període escollit es tal que inclou el 99.8% dels possibles períodes registrats 

durant un any de duració. Això vol dir que només no estem considerant els 

possibles períodes que es podrien presentar amb una probabilitat d'un 0.2% 

durant un any.  

3. 3. Anàlisi dels resultats 

El procediment per arribar a determinar el nombre d'hores d'excedència anual per 

a cada altura d'ona comença per determinar els coeficients de propagació a des 

d'aigües profundes, on es recullen les dades, fins a l'interior de la dàrsena. De la 

propagació de l'onatge tenim dades dels valors dels coeficients de propagació des 

d'aigües profundes fins al contorn que es defineix al CGwave i per on entra el 

nostre onatge de càlcul. Aquest contorn es troba a una profunditat mitja de 23m, 

per tant la propagació és des d'aigües profundes fins a aquest calat i amb les 

direccions especificades anteriorment. Un cop tenim aquest coeficient, es treuen 
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els coeficients de les simulacions adimensionals per tal de tenir un coeficient 

global de propagació des d'aigües profundes fins a l'interior de la dàrsena en les 

zones especificades. Es treballa en règim mitjà i s'ha considerat un període mitjà de 

7 segons basat en les dades de clima mitjà. Aquests coeficients 𝐾𝐾𝑎𝑎  s'obtenen de la 

simulació numèrica per a cada direcció i queden recollits en la taula següent:  

𝑲𝑲𝒏𝒏 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
N 0.31 0.23 0.11 0.08 0.05 0.43 0.34 

NNE 0.96 0.61 0.45 0.51 0.41 1.1 0.71 
NE 1.03 0.61 0.42 0.54 0.35 1.43 0.85 

ENE 0.82 0.53 0.3 0.42 0.3 0.73 0.58 
E 0.33 0.21 0.2 0.15 0.33 0.25 0.21 

taula 2: coeficients adimensionals de propagació contorn del domini-interior dàrsena 

 

Ara es composen aquests coeficients, de propagació des de la frontera del domini 

de simulació fins a l'interior de la dàrsena en les zones indicades amb els 

coeficients de propagació direccionals per propagar l'onatge des d'aigües 

profundes fins a la frontera del domini, 𝐾𝐾𝑝𝑝 . El resultat són els coeficients de 

propagació des d'aigües profundes fins a l'interior de la dàrsena, per tant els 

coeficients que relacionen l'onatge mesurat amb l'agitació interna de la zona 

d'estudi. El resultat 𝐾𝐾 = 𝐾𝐾𝑝𝑝 · 𝐾𝐾𝑎𝑎  és el següent: 

 

𝑲𝑲 = 𝑲𝑲𝒑𝒑 · 𝑲𝑲𝒏𝒏 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
N 0.206 0.152 0.073 0.053 0.033 0.285 0.225 
NNE 0.605 0.384 0.284 0.321 0.258 0.693 0.447 
NE 0.636 0.376 0.259 0.333 0.216 0.882 0.524 
ENE 0.546 0.353 0.200 0.280 0.200 0.486 0.386 
E 0.194 0.124 0.118 0.088 0.194 0.147 0.124 

taula 3: coeficients totals de propagació boia-interior dàrsena 

Els resultats mostren clarament com totes les direccions són importants alhora de 

definir el problema menys la direcció ESE, ja que no afecta directament al port. Les 

direccions amb un component Nord més accentuat transmeten l'energia de les 

seves ones i per tant l'agitació interna d'una manera directa. En la propagació en la 

seva direcció es troben el port i troben un mecanisme d'entrada al port directe. 
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Quan la component nord va girant i s'acosta cap a l'Est en sentit horari deixa de 

tenir aquesta influència tan directa sobre el port però l'onatge acaba penetrant 

igualment per altres mecanismes. El mecanisme pel qual l'onatge provinent de l'est 

penetra dins la dàrsena d'estudi és per reflexió amb la paret vertical rocosa que es 

troba justament a l'altre costat de la badia. Per tant tenim tot el ventall de 

direccions, des del Nord fins a l'Est que troben dos mecanismes de penetració dins 

el port, depenent de la direcció d'incidència de l'onatge però sempre acaba entrant.  

No afecten de la mateixa manera, mentre els onatges de component Nord entren 

directament afectant les zones 1-2-3-4, de manera que queda clar que el 

mecanisme d'entrada és seguint la forma de la bocana de la dàrsena i la direcció 

que li imposa aquesta, i es propaguen per dins seguint majoritàriament el contorn 

llis que es troba en el dic exterior, els onatges de component Est entren per la 

bocana amb una direcció gairebé plana per reflexió i afecten bàsicament la part 

esquerra de la dàrsena, representada en els esquemes amb les zones 1-2-6-7. A 

continuació es mostren els mecanismes d'entrada de l'onatge en la dàrsena en 

funció de la component que predomini en la direcció de l'onatge incident:  

figura 6: mecanisme penetració component Nord  
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figura 7: mecanisme penetració component Est                                                                                                      

3. 4. Anàlisi excedències 

A partir dels coeficients de propagació des d'aigües profundes fins a dades a 

l'interior de la dàrsena s'obté l'anàlisi d'excedència. Es tenen els coeficients de 

propagació depenent de la direcció d'incidència de l'onatge i depenent de la zona 

que es considera dins la dàrsena. Un estudi d'agitació mitja és un estudi escalar, 

amb ús de les dades del règim mitjà de l'onatge per arribar a determinar quines 

són les característiques anuals, en termes de superació de diversos llindars 

d'alçada d'ona. Per tant el primer que es fa és extreure un únic coeficient de 

propagació per cada zona que tenim, enlloc de diversos coeficients de propagació 

en funció de l'angle d'incidència de l'onatge. Aquest procés es fa fent una mitjana 

ponderada dels diferents coeficients de propagació sectorials en funció de la 

probabilitat d'aparició, així, la contribució de cada sector és proporcional a la seva 

probabilitat d'aparició. Els percentatges sectorials d'aparició que s'apliquen són els 

trobats en l'apartat de clima marítim per donar direccionalitat al clima extremal.  

Per tant, per trobar el coeficient corresponent a una zona "j" es segueix: 

𝐾𝐾𝑧𝑧𝑧𝑧 =
∑ 𝑃𝑃(𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖 ó

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎  𝛼𝛼𝑖𝑖
)6

𝛼𝛼𝑖𝑖=1 · 𝐾𝐾𝛼𝛼𝑖𝑖

∑ 𝑃𝑃(𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖 ó
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎  𝛼𝛼𝑖𝑖

)6
𝛼𝛼𝑖𝑖=1
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D'aquesta manera, es dóna molt més pes a l'agitació provocada per l'onatge de 

component Est que per l'onatge de component Nord, ja que les dades així ho 

indiquen. A continuació es recorda els valors de la probabilitat d'ocurrència, 

referida al màxim, de l'onatge per sectors:  

DIRECCIÓ P(ocurrència) 
N 0.37774176 

NNE 0.40151472 
NE 0.47810743 

ENE 0.79005624 
E 1 

ESE 0.74565647 
taula 4: probabilitats d'ocurrència direccionals 

 

D'aquesta manera donem els pesos a les direccions d'on ens prové l'onatge. El 

resultat d'aplicar aquesta mitjana ponderada amb les probabilitats d'ocurrència 

per trobar els coeficients de propagació totals en els diferents sectors en règim 

escalar són:  

 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
K 0.640 0.417 0.348 0.318 0.267 0.707 0.485 

taula 5: coeficients globals de propagació 

 

Els coeficients obtinguts mostren que les zones més problemàtiques són la zona 1 i 

la zona 6. Aquesta conclusió concorda totalment amb els dos mecanismes de 

penetració, la zona 6 es veu molt afectada quan l'onatge entra reflexat des de l'est, i 

son els onatges de component est els que es presenten amb una freqüència alta. 

Per altra banda, la zona 1 es lògic que sigui la zona amb el coeficient més alt ja que 

és l'entrada d'onatge dins la dàrsena i tot passa per aquesta zona.  

Ara es plantegen una sèrie d'alçades d'ona i s'apliquen els coeficients de 

propagació, de manera que a partir d'hipotètiques alçades d'ona presentades dins 

de la dàrsena arribem a quina alçada d'ona en aigües profundes la genera. Aplicant 

el coeficient de propagació a l'inversa, això és: 

Pàgina19 de 39 
 



  ANNEX 8: ESTUDI AGITACIÓ INTERNA 

𝐻𝐻𝑠𝑠 = 𝐾𝐾 · 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑠𝑠                                               𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑠𝑠 =
𝐻𝐻𝑠𝑠
𝐾𝐾

 

I obtenim les altures d'ona en aigües profundes següents, per les altures d'ona dins 

la dàrsena proposades:  

𝑯𝑯𝒔𝒔 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
0.300 0.469 0.719 0.863 0.943 1.122 0.424 0.618 
0.400 0.625 0.959 1.151 1.257 1.496 0.566 0.825 
0.500 0.781 1.198 1.438 1.571 1.870 0.707 1.031 
0.600 0.937 1.438 1.726 1.886 2.244 0.849 1.237 
0.700 1.094 1.678 2.014 2.200 2.618 0.990 1.443 
0.800 1.250 1.917 2.301 2.514 2.992 1.132 1.649 
0.900 1.406 2.157 2.589 2.829 3.366 1.273 1.855 
1.000 1.562 2.397 2.877 3.143 3.740 1.415 2.062 
1.100 1.718 2.637 3.164 3.457 4.114 1.556 2.268 
1.200 1.875 2.876 3.452 3.772 4.488 1.697 2.474 
1.300 2.031 3.116 3.740 4.086 4.863 1.839 2.680 
1.400 2.187 3.356 4.027 4.400 5.237 1.980 2.886 
1.500 2.343 3.595 4.315 4.714 5.611 2.122 3.092 
2.000 3.124 4.794 5.753 6.286 7.481 2.829 4.123 
2.500 3.905 5.992 7.192 7.857 9.351 3.536 5.154 

taula 6: alçada d'ona interior dàrsena-alçada d'ona en la boia corresponent 

 

Per tant, amb aquesta informació i el règim mitjà del clima marítim és possible 

trobar les probabilitats anuals d'excedència mitjançant l'ajust de distribució de 

Weibull presentat en el clima marítim.  

L'ajust de distribució mitjançant una funció tipus Weibull ens dóna la probabilitat 
de no excedència d'una determinada alçada d'ona anual: 

 

                                           𝑃𝑃[𝐻𝐻𝑠𝑠 ≤ 𝐻𝐻] = 𝐹𝐹(𝐻𝐻𝑠𝑠) = 1 − 𝑠𝑠−(𝐻𝐻𝑠𝑠−𝐴𝐴𝐵𝐵 )𝐶𝐶  

 

On l'ajust per la boia de Roses dóna uns valors de 0.160,0.296 i 0.72 per A,B i C 

respectivament. Per tant, coneixent l'alçada d'ona en aigües profundes, o el que és 

el mateix, una dada comparable amb el registre de la boia, podem treure la 

probabilitat de no superació d'aquesta alçada. Si tenim la probabilitat de no 

superació, és immediat obtindre la probabilitat de superació o excedència:  
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                                                    𝑃𝑃[𝐻𝐻𝑠𝑠 ≥ 𝐻𝐻] = 1 − 𝑃𝑃[𝐻𝐻𝑠𝑠 ≤ 𝐻𝐻] 

de manera que obtenim la probabilitat anual de superació d'un determinat llindar 

d'alçada d'ona. Les probabilitats d'excedència anuals o de superació anuals 

obtingudes es mostren en la taula següent:  

𝑷𝑷(𝑯𝑯 ≤ 𝑯𝑯𝒔𝒔) Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
0.300 0.357 0.206 0.155 0.133 0.097 0.398 0.254 
0.400 0.251 0.130 0.092 0.077 0.052 0.285 0.167 
0.500 0.182 0.085 0.057 0.046 0.029 0.211 0.114 
0.600 0.135 0.057 0.036 0.028 0.017 0.159 0.079 
0.700 0.102 0.039 0.024 0.018 0.010 0.122 0.056 
0.800 0.078 0.027 0.016 0.012 0.006 0.095 0.041 
0.900 0.060 0.019 0.011 0.008 0.004 0.075 0.030 
1.000 0.047 0.014 0.007 0.005 0.002 0.059 0.022 
1.100 0.037 0.010 0.005 0.003 0.002 0.047 0.016 
1.200 0.029 0.007 0.003 0.002 0.001 0.038 0.012 
1.300 0.023 0.005 0.002 0.002 0.001 0.031 0.009 
1.400 0.018 0.004 0.002 0.001 0.000 0.025 0.007 
1.500 0.015 0.003 0.001 0.001 0.000 0.020 0.005 
2.000 0.005 0.001 0.000 0.000 0.000 0.008 0.002 
2.500 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 

taula 7: probabilitats de superació d'alçada d'ona 

 

Les probabilitats de superació o excedència anuals d'un llindar d'alçada d'ona 

també es poden entendre com el temps anual en que l'alçada d'ona considerada es 

veu superada. Això és:  

𝑃𝑃[𝐻𝐻𝑠𝑠 ≥ 𝐻𝐻] =
𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝐻𝐻𝑠𝑠 ≥ 𝐻𝐻)

𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
 

De manera que per obtindre el temps anual de superació d'un llindar s'aplica: 

𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝐻𝐻𝑠𝑠 ≥ 𝐻𝐻) = 𝑃𝑃[𝐻𝐻𝑠𝑠 ≥ 𝐻𝐻] · 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  

I el temps corresponent a un període de durada un any correspon a 8760 hores.  

D'aquesta manera, arribem a les hores anuals d'excedència per damunt d'un 

determinat llindar d'alçada d'ona. En la taula següent es presenta el resum d'hores 

anuals d'excedència en cada zona d'estudi dins la dàrsena.  
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𝑯𝑯𝒔𝒔 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
0.300 3125.488 1803.132 1358.109 1168.643 846.655 3484.612 2225.221 
0.400 2194.917 1134.905 805.628 671.485 453.945 2497.085 1462.052 
0.500 1592.207 741.946 498.113 402.927 255.276 1847.064 995.414 
0.600 1180.797 498.257 317.244 249.430 148.594 1395.687 694.811 
0.700 890.243 341.537 206.702 158.158 88.834 1071.394 494.235 
0.800 679.965 237.985 137.165 102.240 54.264 832.702 356.895 
0.900 524.912 168.097 92.414 67.163 33.748 653.762 260.941 
1.000 408.860 120.109 63.073 44.727 21.312 517.648 192.801 
1.100 320.925 86.679 43.531 30.141 13.639 412.864 143.752 
1.200 253.600 63.102 30.341 20.524 8.831 331.385 108.036 
1.300 201.593 46.296 21.333 14.106 5.777 267.480 81.768 
1.400 161.104 34.204 15.118 9.776 3.815 216.980 62.280 
1.500 129.366 25.429 10.790 6.826 2.541 176.811 47.707 
2.000 45.800 6.242 2.181 1.243 0.370 67.126 13.498 
2.500 17.475 1.692 0.493 0.255 0.062 27.337 4.178 

taula 8: hores anuals d'excedència dels llindars d'ona 

 

 

3. 5. Estat dàrsena esportiva del Club Nàutic 

En aquesta secció es contempla la resta de les instal·lacions del Port, la dàrsena 

esportiva en estat de concessió al club Nàutic. L'anàlisi d'aquesta part del port, tot i 

que d'entrada no és objectiu principal del projecte, també es important de tenir en 

compte ja que es pot veure afectada per les modificacions proposades per a 

solucionar el problema d'agitació interna dins la dàrsena pesquera propietat de 

Ports de la Generalitat.  

 En la secció actual es pretén quantificar els nivells d'alçada d'ona presents en 

aquesta altra part del Port de l'Escala de cara a un estudi comparatiu amb les 

alternatives que es proposen.  

La part esquerre de la dàrsena compta amb una extensió del martell que data de 

2007 per evitar la penetració d'onatge provinent de nord, ja que anteriorment es 

registraven alçades d'ona molt importants a l'interior d'aquesta zona degudes a la 

penetració directa de l'onatge. Amb l'última remodelació s'ha aconseguit una 

reducció significativa d'aquests valors.  
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Per tal efecte, es procedeix d'una manera anàloga al procediment anteriorment 

emprat per a la determinació dels nivells d'excedència dins la dàrsena pesquera i 

esportiva.  

 

 

Els paràmetres adimensionals de propagació de l'onatge des de la frontera del 

domini de simulació fins a l'interior de la dàrsena en aquest cas són, i per cada 

zona, i la mitjana ponderada segons les probabilitats d'ocurrència per direccions:  

𝑲𝑲 = 𝑲𝑲𝒏𝒏 Z8 Z9 Z10 
N 0.35 0.31 0.59 
NNE 0.25 0.23 0.73 
NE 0.25 0.21 0.45 
ENE 0.42 0.25 0.22 
E 0.23 0.17 0.30 

 

MITJANA 0.31 0.23 0.41 
taula 9: coeficients adimensionals de propagació contorn simulació-interior dàrsena 

 

Aquests coeficients composats amb els coeficients de propagació des de la boia de 

Roses, on es recull tota la informació del clima marítim, fins a la frontera del 
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domini de simulació, i per un període corresponent a 7 segons que cobreix tots els 

registres d'onatge en un 99.8% de les situacions s'arriba a uns coeficients totals de 

propagació des de punt de registre de l'onatge fins a l'interior de la dàrsena 

esportiva que es recullen en la taula següent:  

 

Coeficients de propagació 𝐾𝐾𝑝𝑝  per direccions d'aigües intermitges (boia Roses, 46 m 
de calat) a aigües intermitges ( contorn de simulació, 16m de calat):  

N NNE NE ENE E 
0.857 0.879 0.883 0.882 0.873 

taula 10: coeficients de propagació parcials boia-contorn domini de simulació 

 

𝑲𝑲 = 𝑲𝑲𝒑𝒑 · 𝑲𝑲𝒏𝒏 Z8 Z9 Z10 
N 0.300 0.266 0.506 
NNE 0.220 0.202 0.642 
NE 0.221 0.185 0.397 
ENE 0.370 0.221 0.194 
E 0.201 0.148 0.262 

taula 11: coeficients de propagació globals boia-interior dàrsena 

 

Aquesta propagació dóna relacions alçada d'ona registrada dins la dàrsena-punt de 
registre:  

  

𝑯𝑯𝒔𝒔 Z8 Z9 Z10 
0.300 1.114 1.505 0.845 
0.400 1.485 2.006 1.126 
0.500 1.856 2.508 1.408 
0.600 2.227 3.009 1.689 
0.700 2.598 3.511 1.971 
0.800 2.970 4.012 2.252 
0.900 3.341 4.514 2.534 
1.000 3.712 5.015 2.815 
1.100 4.083 5.517 3.097 
1.200 4.454 6.018 3.379 
1.300 4.826 6.520 3.660 
1.400 5.197 7.021 3.942 
1.500 5.568 7.523 4.223 
2.000 7.424 10.030 5.631 
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2.500 9.280 12.538 7.039 
taula 12: correspondència alçades d'ona interior dàrsena-boia 

 

El següent pas, seguint el procés emprat per a l'obtenció final d'hores d'excedència 

de cada altura d'ona dins la dàrsena, és aplicar la funció de distribució 

corresponent al clima mitjà per determinar quina és la probabilitat d'ocurrència de 

cada alçada d'ona en el punt de registre. Aquest exercici dóna els següents 

resultats:  

 

𝑯𝑯𝒔𝒔 Z8 Z9 Z10 
0.300 0.098 0.051 0.161 
0.400 0.053 0.024 0.096 
0.500 0.030 0.012 0.060 
0.600 0.017 0.006 0.038 
0.700 0.010 0.003 0.025 
0.800 0.006 0.002 0.017 
0.900 0.004 0.001 0.011 
1.000 0.003 0.001 0.008 
1.100 0.002 0.000 0.005 
1.200 0.001 0.000 0.004 
1.300 0.001 0.000 0.003 
1.400 0.000 0.000 0.002 
1.500 0.000 0.000 0.001 
2.000 0.000 0.000 0.000 
2.500 0.000 0.000 0.000 

taula 13: probabilitats d'excedència de llindars d'alçada d'ona 

 

que finalment es poden interpretar com nombre d'hores anuals d'excedència de 

cada un dels llindars d'ona proposats entenent que la probabilitat d'excedència és 

el període de temps en que es sobrepassa l'alçada d'ona especificada en el període 

de temps d'un any. El resultat, el nombre d'hores anuals en que s'excedeixen els 

valors d'alçada d'ona presentats, és el que segueix:  

𝑯𝑯𝒔𝒔 Z8 Z9 Z10 
0.300 859.351 447.902 1406.693 
0.400 462.236 208.982 840.659 
0.500 260.723 103.186 523.408 
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0.600 152.199 53.099 335.568 
0.700 91.238 28.216 220.031 
0.800 55.880 15.390 146.902 
0.900 34.841 8.579 99.560 
1.000 22.057 4.872 68.340 
1.100 14.149 2.812 47.430 
1.200 9.183 1.646 33.238 
1.300 6.021 0.976 23.495 
1.400 3.985 0.585 16.736 
1.500 2.660 0.355 12.006 
2.000 0.391 0.033 2.486 
2.500 0.066 0.004 0.575 

taula 14: hores anuals d'excedència dels diversos llindars d'ona 

 

Els valors aquí presentats mostren com les condicions actuals d'agitació interna de 

la dàrsena esportiva del Club Nàutic disten de les recomanacions de les ROM en 

hores d'excedència anuals. A aquest efecte, la solució adoptada contemplarà 

l'afectació d'aquesta altra zona.  
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3.6 Visualització simulacions 

3.6.1 Onatges en tot el port 
 

E 

figura 8: Hs=1m, T=7s, E 
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ENE 

figura 9: Hs=1m, T=7s, E 
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NE 

figura 10: Hs=1m, T=7s, NE 
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NNE 

figura 11: Hs=1m, T=7s, NNE 
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N 

figura 12: Hs=1m, T=7s, N 
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3.6.2 Onatges en la dàrsena pesquera 

figura 13: Hs=1m, T=7s, E 

figura 14: Hs=1m, T=7s, ENE 
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figura 15: Hs=1m, T=7s, NE 

figura 16: Hs=1m, T=7s, NNE 
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figura 17: Hs=1m. T=7s, N  
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3.6.3 Onatges en la dàrsena esportiva del club Nàutic 

figura 18: Hs=1m, T=7, E  

figura 19: Hs=1m, T=7s, ENE 
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figura 20: Hs=1m, T=7s, NE 

figura 21: Hs=1m, T=7s, NNE 
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figura 22: Hs=1m, T=7s, N 
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4. OBJECTIU 

La normativa de referència en aquest apartat són les ROM 3.1-99. L'alçada d'ona 

límit per a embarcacions que es dediquen a la pesca per poder efectuar les 

maniobres de càrrega i descarrega és de 0.4 en accions en sentit transversal a 

l'embarcació i de 0.6 en sentit longitudinal de l'embarcació. Degut a la dificultat per 

treure valors mitjos en les dues direccions agafarem un valor de 0.5 com a altura 

d'ona llindar per sobre de la qual es considera que el port no està operatiu per a les 

embarcacions pesqueres en condicions generals.   

Les ROM 3.1-99 en referència a les embarcacions esportives són encara més 

restrictives i marquen aquesta altura llindar en 0.3.  

De la mateixa manera, la normativa marca que el temps d'inoperativitat (temps 

màxim en el qual la zona roman tancada degut a condicions climàtiques adverses i 

no es pot operar) en ports d'interès general, en àrees obertes a embarcacions 

pesqueres i esportives és de 20h anuals, o de 4h al mes. Per tant, el nostre objectiu 

amb les actuacions en aquest sentit serà el d'evitar una agitació major de 0.3 en la 

part de la dàrsena on hi ha embarcacions esportives (Z6 i Z7) durant un període 

superior a 20h anuals.  

En l'anàlisi s'observa clarament com la zona 1 és la zona que pateix més excés 

d'agitació. És una situació normal ja que es tracta de la primera zona que troba 

l'onatge després de penetrar per la bocana, zona de pas per a embarcacions però 

on no s'hi fan operacions. Per tant, es reduirà el valor de l'agitació en aquesta zona 

però continuarà sent el més elevat, sabent que no aquí es podran sobrepassar 

puntualment les alçades d'ona especificades com a llindar. 

 Les zones més importants d'operacions de càrrega i descàrrega de pesca són la 4 i 

la 5  on si que imposarem que els valors d'agitació no superin els llindars per a un 

valor d'alçada d'ona de 0.4m.  

Per tant, fet l'anàlisi de la situació actual pel que fa a ultrapassaments en hores 

anuals de les altures d'ona especificades, queda clar que la situació actual del port 

pel que fa a l'agitació es troba lluny del que es troba en els textos de les ROM. Els 

objectius de la remodelació seran clars:  
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• Reduir l'agitació en el major grau possible en la Z1. 

• Reduir l'agitació de les zones Z3, Z4, Z5 per davall de les 20h anuals per a 

alçades d'ona iguals o superiors a 0.4 m.  Aquestes zones corresponen a 

zones d'embarcacions pesqueres.  

• Reduir l'agitació de totes les altres zones on es troben embarcacions 

esportives de manera que no es superi l'alçada llindar de 0.3m durant més 

de 20h anuals, valor recomanat per les ROM en referència a embarcacions 

esportives.  

• Reduir en la mesura de les possibilitats l'agitació de manera general en les 

zones corresponents a la dàrsena del Club Nàutic Z8 i Z9. 
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1. INTRODUCCIÓ

La finalitat d’aquest primer anàlisi d'alternatives és determinar, entre totes les 

possibles solucions, quina serà l'alternativa a desenvolupar en projecte constructiu 

que permeti solucionar la problemàtica de l'excés d'agitació interna detectada dins 

la dàrsena d'estudi del Port de l'Escala. L'anàlisi d'alternatives s'estructura al 

voltant de 4 etapes:  

• Presentació resultats estat agitació actual.

• Alternatives en planta. Agitació interna per cada tipus.

• Alternatives en secció.

• Anàlisi i valoració de les alternatives considerades.

Tot aquet procés ens condueix a un mètode final per determinar l'alternativa que 

serà desenvolupada per solucionar la problemàtica d'agitació interna.  

2. PRESENTACIÓ RESULTATS AGITACIÓ ACTUAL

Es presenta primer de tot un resum de l'estat d'agitació interna actual, recollit de 

l'annex corresponent a l'estudi de l'agitació interna. La dàrsena que gestiona Ports 

de la Generalitat ha estat dividida en set zones de possible agitació d'interès per 

calcular-ne valors d'agitació. Aquesta divisió en set zones es pot veure en el 

següent esquema: 

figura1: zones dins la dàrsena d'estudi 
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A més, s'afegeixen tres zones d'estudi per avaluar l'efecte que té cada actuació 

sobre la dàrsena del club nàutic. Aquestes tres noves àrees, Z8, Z9 i Z10 es 

representen en la següent figura:  

figura 2: zones d'estudi de la dàrsena del Club nàutic L'Escala 

 S'obtenen els següents coeficients adimensionals de propagació promig, des de la 

frontera del domini fins a les diferents zones definides dins la dàrsena avaluant 

tots els possibles onatges incidents:  

taula 1: coeficients totals de propagació contorn domini-interior dàrsena en l'estat actual 

Aquests coeficients de propagació, composats amb la propagació lineal des 

d'aigües profundes fins a la frontera del domini, i considerant el clima mitjà 

d'onatge i les probabilitats d'excedència per l'ajust corresponent a la boia de Roses, 

donen uns valors d'hores d'excedència anuals, que es mostren a continuació, per a 

les altures d'ona considerades i d'especial importància de cara a complir les ROM 

en la dàrsena d'estudi:  

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 
MITJANA 0.73 0.48 0.40 0.38 0.31 0.84 0.57 0.73 0.48 0.40 
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Llindar 
alçada 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 

0.3 1481.981 847.472 638.311 549.262 397.928 1637.768 1045.854 
0.4 1042.473 533.406 378.645 315.598 213.354 1173.630 687.164 
0.5 757.426 348.715 234.113 189.376 119.980 868.120 467.845 
0.6 562.575 234.181 149.105 117.232 69.839 655.973 326.561 

taula 2: hores anuals d'excedència per zona i llindar d'alçada d'ona 

L'objectiu, detallat en l'annex de l'estat actual de l'agitació, és reduir de manera 

general les hores d'excedència anuals a 20h per a una altura d'ona mitja de 0.3 

metres, que és l'altura d'ona límit que marca les ROM per a considerar que el port 

és operatiu quan hi estan treballant embarcacions de pesca fresca. Per a les zones 

de càrrega i descàrrega de producte aquesta altura serà de 0.4m, mentre que per la 

Z1 no serà imposada la condició tan restrictivament.  

3. ALTERNATIVES EN PLANTA

3. 1. Introducció 

En aquesta secció es preveuen tots els tipus d'alternatives que poden donar lloc a 

una solució del problema de l'agitació interna, es dissenyen en planta totes les 

solucions i es fa un anàlisi general resolent en quin grau cada solució plantejada 

soluciona el problema d'agitació interna dins la dàrsena. Es contemplen tres grans 

grups d'alternatives en funció de la modificació en planta que s'efectua: 

• Construcció de dics submergits

• Perllongació dics existents

• Construcció elements interiors fixos

Per cada un dels tres grups presentats es fa un estudi sobre diverses alternatives 

en planta per saber en quin grau es resol el problema amb cada alternativa. A 

partir d'aquesta subdivisió, i juntament amb l'estudi d'alternatives en secció es 

plantejaran les alternatives finals sobre les quals es farà un anàlisi comparatiu per 

seleccionar-ne una. El que es busca amb aquest primer anàlisi és trobar si les 

solucions plantejades compleixen els requisits de les ROM per a poder-se 

considerar possibles solucions al problema d'excés d'agitació interna. 
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Per realitzar l'estudi comparatiu s'han efectuat les simulacions amb el model 

d'agitació calibrat, considerant onatges incidents en totes les direccions del ventall 

N-ESE, amb una alçada d'ona d'1m per fer l'estudi adimensional i amb un període 

de T=7s, que inclou tots els possibles períodes per davall del 99.8% dels períodes 

anuals que es poden presentar.  

Es considera un ventall d'onatges dels principals onatges incidents que incideixen 

sobre el port. Aquest ventall són tots els compresos en el primer quadrant, entre 

Nord i Est, ambdues direccions incloses. 

3.2  ALTERNATIVES EN DICS SUBMERGITS 

En aquest apartat es recullen totes les alternatives proposades pel que fa a 

l'agitació interna que contemplen la construcció de dics submergits. Aquí es veu 

d'una manera general com afecten els dics submergits a l'agitació interna de la 

dàrsena d'estudi. La idea de construir dics submergits té com a finalitat amortir 

l'onatge incident a l'estructura abans de que aquest arribi. Es plantegen tres tipus 

de dics submergits per controlar l'onatge provinent dels diversos llocs, per tant es 

distingeix entre alternatives que intenten evitar la propagació de tota l'energia per 

a onatges amb component Nord i onatges amb component Est, ja que penetren de 

forma diferent dins la nostra dàrsena.  

3.2.1  A1 

Es considera un dic submergit entre la bocana de la dàrsena i el contorn de la costa 

on es reflexa l'onatge. Es proposa una llargada de dic submergit de 150m de 

llargada i 12m d'ample en coronació, baixat fins al fons del mar amb un talús 1.5, 

això és 3 en avanç horitzontal per cada 2 metres en vertical, segons s'indica en els 

plànols. El dic, de secció uniforme i morrot a cada extrem, té una cota de coronació 

uniforme de -2.5m per davall de la superfície del mar.  

 La clara funció d'aquest element és el d'absorbir part de l'energia de l'onatge 

incident sobre aquesta direcció i per tant onatge que es reflexarà en la paret i pel 

mecanisme de penetració horitzontal entrarà per la bocana dins la dàrsena. La 

disposició del dic submergit està orientada a amortir directament l'onatge que es 
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reflexa perpendicularment sobre el contorn de ponent.  En la següent figura es pot 

apreciar la disposició del dic submergit en la batimetria del domini:  

    figura 1: Batimetria corresponent a l'alternativa A1 

Es fa un anàlisi anàleg al desenvolupat per a l'estat actual de l'agitació interna per 

desenvolupar l'estudi comparatiu. Primer de tot, es presenten els resultats 

obtinguts pel que fa als coeficients parcials de propagació, dades obtingudes 

directament de les simulacions amb CGwave que relacionen l'altura d'ona entrant 

en el domini de la simulació i l'altura d'ona que s'arriba a donar dins la dàrsena 

d'estudi. Aquests coeficients queden recollits en la taula següent:  

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
N 0.30 0.27 0.22 0.11 0.09 0.25 0.29 

NNE 0.72 0.51 0.31 0.25 0.25 0.82 0.71 
NE 0.51 0.32 0.25 0.33 0.19 0.37 0.31 

ENE 0.46 0.44 0.22 0.31 0.21 0.43 0.38 
E 0.28 0.15 0.14 0.15 0.10 0.29 0.17 

taula 3: coeficients Ka per a l'alternativa A1 direccionals 
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Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
MITJA 0.45 0.34 0.22 0.25 0.17 0.42 0.35 

taula 4: coeficients mitjans Ka per a l'alternativa A1 

Ara es comparen aquests valors obtinguts per a l'agitació en el cas d'aquesta 

solució amb els valors de l'estat actual de l'agitació interna, per comprovar en 

funció de les zones la utilitat de la solució proposada en aquest apartat: 

La formulació s'expressa en percentatge del valor comparatiu amb els coeficients 

adimensionals 𝐾𝐾𝑎𝑎  de propagació adimensional de l'anàlisi de l'estat de l'agitació 

actual del port. Per tant, l' increment o el decrement s'expressa com: 

∆=
𝐾𝐾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝐾𝐾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝐾𝐾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Els valors percentuals de variació sobre els coeficients de l'estat actual són: 

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
N -16.67% -12.90% -21.43% 8.33% 11.11% -26.67% 2.78% 

NNE -25.00% -9.84% -34.62% -43.14% -34.15% -24.55% 4.11% 
NE -38.83% -42.62% -50.91% -33.33% -37.14% -72.73% -61.18% 

ENE -43.90% -16.98% -40.54% -26.19% -33.33% -41.10% -34.48% 
E -22.22% -44.44% -46.15% -28.57% -69.70% -30.95% -39.29% 

taula 5: variació Ka per a l'alternativa A1 direccionals 

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
MITJA -32.15% -27.43% -41.09% -26.68% -37.04% -42.19% -31.92% 

taula 5: variació mitjana Ka per a l'alternativa A1 per zones 

Fent la mitjana de totes les zones anteriors, s'obté un valor "mitjà" del coeficient 

adimensional de propagació que no és massa significatiu ja que no contempla les 

diferents zones segons la seva importància però dóna un valor representatiu de la 

variació mitjana de l'agitació interna, i serà el valor considerat alhora per donar una 

puntuació diferent i comparativa a cada alternativa.  

∆𝐾𝐾𝑎𝑎  GLOBAL 
MITJA -34.07% 

taula 6: variació mitjana Ka per a l'alternativa A1 

La reducció de l'agitació interna en termes de coeficients relatius a l'alçada d'ona que 

incideix sobre el domini de simulació i la que s'arriba a presentar dins la dàrsena per a 
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aquesta solució indica clarament com per a onatges provinents de l'est és 

clarament efectiva, amb decrements de coeficient, i per tant d'altura d'ona captada 

molt significatius. L'anàlisi dels valors anteriors indica:  

• En onatges provinents dels sectors E, ENE i NE amb un component de Est

clarament predominant són altament modificats per l'actuació del dic

submergit. L'onatge incident sobre el dic submergit i per tant l'onatge que

es dirigeix cap a la paret situada davant la bocana de la dàrsena es veu molt

reduït en termes d'alçada d'ona i energia. Queda clar doncs, que en la

direcció Est s'aconsegueix una mitigació de l'agitació interna força

significant.

• Els onatges amb component Nord (NNE i N) no simplement no es veuen

reduïts en termes d'energia i alçada d'ona si no que presenten una alçada

d'ona major i uns coeficients de propagació a l'interior de la dàrsena

majors de manera que es dóna l'efecte contrari al que s'està buscant per a

onatges provinents d'aquestes direccions en alguna de les zones.

L'explicació rau en que l'onatge no té el mateix espai per propagar-se ara

que tenim el dic submergit, i el que prové del Nord troba més facilitats per

entrar per la bocana, quedant una part de l'onatge més limitat entre el dic

submergit i l'entrada per la bocana.

• També és important destacar que es produeix un canvi de comportament

en el mecanisme d'entrada pels onatges provinents amb component Nord.

Si abans l'onatge entrava directament per refracció i per reflexió amb el

martell afectant les zones Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 majoritàriament, ara l'onatge

entra amb una direcció no tant perpendicular i afecta principalment les

zones Z1, Z2, Z6, Z7, arribant-se a donar un nivell d'agitació força elevat a la

zona 7 per l'onatge que incideix directament des del Nord.

La component Nord no és igual d'important que la component Est, i aquesta que és 

la principal ens dóna resultats satisfactoris pel que fa a reducció d'agitació interna. 

Tant la probabilitat d'ocurrència com l'alçada d'ona relacionada amb les 

components Nord són significativament menors que les de component Est. A 
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continuació es presenta el quadre d'hores d'excedència en funció de l'altura d'ona 

en aigües profundes, que és realment el criteri que s'utilitza segons les ROM per 

definir l'agitació interna i els seus límits:  

Alçada Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
0.300 781.611 487.278 199.179 258.739 102.848 699.838 525.979 
0.400 483.769 272.907 91.807 126.316 40.947 423.266 299.439 
0.500 311.304 159.874 44.817 65.068 17.433 266.513 178.128 
0.600 205.939 96.740 22.815 34.854 7.796 172.703 109.366 
0.700 139.146 60.018 11.999 19.245 3.623 114.404 68.803 
0.800 95.623 37.993 6.480 10.891 1.737 77.137 44.141 
0.900 66.642 24.457 3.578 6.291 0.855 52.778 28.786 
1.000 47.002 15.970 2.013 3.698 0.430 36.564 19.034 

taula 6: hores anuals d'excedència per alternativa A1 

D'acord amb les ROM 3.1-99, per a embarcacions que es dediquen a la pesca fresca 

i que són majoritàriament el sector que ocupa la part dreta de la dàrsena es declara 

inoperativitat els períodes de temps on l'alçada d'ona supera el llindar de 0.5. 

Aquest temps no pot excedir les 20h anuals, i veiem com únicament amb aquesta 

alternativa no es compleixen les ROM. Per la part dreta de la dàrsena, es contempla 

l'alçada d'ona llindar i límit per poder considerar les condicions d'operativitat dins 

el Port.  

La reducció global del coeficient adimensional d'agitació que relaciona l'alçada 

d'ona en el contorn del domini de simulació amb l'alçada a l'interior de la dàrsena 

resulta ser d'un 31.5%.  Aquesta significativa reducció pot ser considerada com a 

solució del problema, tot i que com s'ha vist en el transcurs d'aquesta secció no 

aconsegueix entrar en els llindars d'hores d'inoperativitat de les ROM.  

Pot ser una alternativa vàlida, coneixent el grau de reducció obtingut,  ja que s'obté 

una reducció significativa de les hores anuals d'excedència de l'altura d'ona i es 

considera millorable si s'estudien els graus d'inclinació, la longitud del dic 

submergit i cota de coronació del mateix.  

3.2.2  A2 
 

La segona alternativa dins d'aquest apartat contempla una actuació de manera que 

també es dissipi part de l'energia que porten les ones mitjançant un fons menys 
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profund que el que troben. Es construeix un dic submergit en la posició en planta 

que s'indica al dibuix, amb una profunditat mínima de -2.5 metres, ja que en la 

posició que es troba s'ha d'assegurar un calat mínim que permeti el pas de tot tipus 

d'embarcacions. 

Les dimensions del dic submergit són per tant, 180 metres de longitud i una secció 

que corona a una cota -2.5 metres amb un ample de coronació de 12 metres. El 

talús es considera d'1.5, això és 3 metres horitzontals per cada 2 metres verticals 

de paret del talús.   En la següent figura es mostra el domini de simulació 

considerat per aquesta alternativa i la batimetria corresponent, on es pot apreciar 

la presència del dic submergit amb les dimensions establertes en la seva posició.  

figura 2: Batimetria corresponent a l'alternativa A2 

De la mateixa manera, es procedeix simulant els onatges penetrants pel contorn 

marítim del domini imposant un onatge per cada direcció considerada, una lçada 

d'ona d'1m i un període de 7s.  

Els coeficients adimensionals de propagació trobats en aquest cas es presenten en 

la següent taula: 
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Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
N 0.39 0.46 0.45 0.21 0.24 0.69 0.43 

NNE 0.71 0.69 0.67 0.35 0.45 0.61 0.26 
NE 0.64 0.51 0.32 0.36 0.18 0.67 0.42 

ENE 0.67 0.54 0.53 0.35 0.29 0.59 0.38 
E 0.33 0.22 0.21 0.15 0.08 0.42 0.25 

taula 7: coeficients adimensionals 𝐾𝐾𝑎𝑎  per zona i direcció de l'alternativa A2 

A partir dels coeficients adimensionals obtinguts s'obté la taula comparativa de 

valors següent: 

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
N 8.22% 47.74% 61.79% 77.50% 168.11% 53.78% 20.03% 

NNE -26.04% 13.32% 29.11% -30.75% 10.07% -44.52% -63.95% 
NE -37.56% -16.01% -41.58% -33.11% -48.20% -53.05% -50.44% 

ENE -18.90% 2.45% 43.78% -16.43% -3.00% -19.04% -35.09% 
E -7.75% -18.40% -18.08% -27.99% -75.06% 0.76% -10.28% 

taula 8: variació del coeficient adimensional 𝐾𝐾𝑎𝑎  per zona i direcció de l'alternativa A2 

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
mitjana -18.72% 0.47% 10.59% -13.77% -7.24% -17.59% -30.78% 

taula 8: variació mitjana del coeficient adimensional 𝐾𝐾𝑎𝑎  per zona i direcció de l'alternativa A2 

∆𝐾𝐾𝑎𝑎  GLOBAL 
MITJA -10.98% 

taula 9: variació mitjana del coef. adimensional 𝐾𝐾𝑎𝑎  

L'anàlisi de la taula permet observar que no queda clar si la mesura correctiva que 

s'intenta reproduir amb la construcció d'aquest dic submergit en aquesta posició 

té un efecte favorable o desfavorable pel que fa a l'agitació interna: 

• Es presenten increments de valors del coeficient adimensional de

propagació molt forts en les totes les zones per onatges provinents des del

nord. Aquest increment és molt més important per a la zona 5, això indica

que el mecanisme de penetració de l'onatge està sent modificat.

• De manera general no és una alternativa que millori les prestacions actuals

del Port, no redueix el grau d'agitació interna per a onatges en cap zona ni

amorteix els onatges provinents des del Nord, objectiu principal de la

col·locació del dic submergit en aquesta posició, i per tant no és útil per

resoldre la problemàtica. Es presenta per acabar la taula que inclou

l'excedència en hores anuals dels llindars d'alçada d'ona considerats:
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Alçada Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
0.300 1068.77 850.02 711.54 371.27 231.86 1131.63 515.87 
0.400 705.29 535.34 431.85 196.10 110.50 755.37 292.47 
0.500 482.17 350.18 272.81 108.74 55.65 522.05 173.30 
0.600 337.89 235.30 177.33 62.46 29.18 369.64 106.01 
0.700 241.26 161.37 117.82 36.87 15.79 266.56 66.46 
0.800 174.85 112.50 79.67 22.24 8.76 195.05 42.49 
0.900 128.29 79.50 54.66 13.67 4.97 144.44 27.62 
1.000 95.12 56.84 37.97 8.54 2.87 108.06 18.20 

taula 10: hores anuals d'excedència per l'alternativa A2 

Queda clar per tant, que no és una alternativa interessant des del punt de vista de 

l'agitació interna.  No resol el problema amb l'afegit de la complicada posició del 

dic, que es situaria per davalla d'un carril de navegació d'embarcacions. 

Queda per tant, descartada l'alternativa A2 des del punt de vista de la funcionalitat.  

3.3  ALTERNATIVES EN PERLLONGACIÓ DE DICS 

En aquest segon apartat d'alternatives s'estudien diverses opcions de perllongar 

dics existents de manera que afectin l'onatge de la manera que es desitja, amortint 

l'energia de les ones entrants per la bocana de la dàrsena d'estudi. Es presenten 

tres alternatives diferents que intenten amortir de diferent manera l'onatge 

incident i entrant per la bocana de la dàrsena. Les tres modificacions considerades 

són:  

• Perllongació dic central en forma de "T"

• Perllongació dic extern en forma de calaix

• Perllongació dic extern rama cap a fora

A continuació es procedeix a fer l'anàlisi numèric d'agitació de cada una de les 

alternatives.  

3.3.1  B1 

L'alternativa B1 consisteix en la perllongació del dic central de manera que 

s'afegeix un extrem en forma de "T" que tanca l'entrada d'onatge incident des de 
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ponent del Port, per tant mitigant l'efecte de l'energia d'onatge que entra per 

reflexió. Amb aquesta alternativa també es busca tancar l'entrada d'onatge a la 

dàrsena que es troba al sud de la dàrsena d'estudi mitjançant la forma del dic.  

La forma en planta d'aquesta solució té unes dimensions de 180 metres per al dic 

principal i 20 metres per al tram d'unió amb el contradic actual, mentre que té un 

ample en coronació de 12 metres. Es presenta l'alternativa en planta mitjançant la 

batimetria que es mostra a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 3: batimetria corresponent a l'alternativa B1 

La simulació corresponent dóna uns valors pel que fa al coeficient d'agitació 

interna següents en cada zona considerada: 

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
N 0.52 0.32 0.29 0.22 0.14 0.81 0.61 

NNE 0.81 0.65 0.41 0.33 0.29 0.88 0.74 
NE 0.63 0.41 0.31 0.29 0.19 0.46 0.41 

ENE 0.61 0.32 0.15 0.19 0.18 0.53 0.42 
E 0.32 0.21 0.15 0.23 0.20 0.27 0.22 

taula 11: coeficients adimensionals de propagació 𝐾𝐾𝑎𝑎  per l'alternativa B1 
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Els anteriors coeficients d'agitació interna referits a l'estat actual de l'agitació 

proporcionen els increments:  

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
N 44.44% 3.23% 3.57% 83.33% 57.78% 80.00% 69.44% 

NNE -15.63% 0.00% -21.15% -70.59% -43.90% -20.00% 1.37% 
NE -38.72% -32.79% -43.64% -59.26% -54.29% -67.83% -51.76% 

ENE -25.61% -39.62% -59.46% -54.76% -46.67% -27.40% -27.59% 
E -11.11% -22.22% -42.31% 9.52% -39.39% -35.71% -21.43% 

taula 12: variació dels coeficients adimensionals de propagació 𝐾𝐾𝑎𝑎  B1 - actual 

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
mitjana -15.84% -23.66% -39.28% -27.75% -34.18% -24.91% -16.37% 

taula 13: variació mitjana dels coeficients adimensionals de propagació 𝐾𝐾𝑎𝑎  B1 - actual 

∆𝐾𝐾𝑎𝑎  GLOBAL 
MITJA -25.99% 

taula 14: variació global 𝐾𝐾𝑎𝑎  

L'anàlisi qualitatiu de l'alternativa B1 indica els següents resultats: 

• L'alternativa no és efectiva per mitigar l'efecte de l'alçada d'ona d'onatges

provinents des del Nord. La perllongació proposada modifica la penetració

de l'onatge provinent des d'aquesta direcció de manera que les zones Z6 i

Z7 presenten una agitació molt més elevada per a onatges provinents des

d'aquesta direcció.

• L'alternativa proposada és efectiva per onatges provinents des de l'Est i

onatges amb component Est. La penetració d'onatge provinent d'E es

redueix en un grau força elevat degut a que la penetració deguda a la

reflexió de l'onatge al contorn de davant de la bocana es mitiga gairebé per

complet.

Es tracta doncs de veure més enllà dels resultats per direccions, computant la 

variació total de taxes de coeficient d'agitació ponderant la probabilitat 

d'ocurrència de cada una ja que és altament efectiu per onatges des de l'est però 

inefectiu per onatges provinents des del Nord, sabent que la freqüència de 

presentació d'aquest es força menor. L'anàlisi de les excedències d'alçada d'ona en 

hores anuals que dóna l'alternativa B1 són:  
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Alçada Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
0.300 1087.17 535.83 238.65 159.74 108.38 1008.79 756.10 
0.400 719.90 306.26 114.46 70.13 43.66 657.99 464.75 
0.500 493.76 182.86 57.99 32.71 18.79 444.90 297.13 
0.600 347.09 112.67 30.58 15.95 8.49 308.51 195.35 
0.700 248.56 71.12 16.63 8.05 3.98 218.07 131.21 
0.800 180.66 45.78 9.28 4.18 1.93 156.52 89.66 
0.900 132.92 29.95 5.29 2.22 0.96 113.77 62.14 
1.000 98.82 19.86 3.07 1.20 0.49 83.58 43.59 

taula 15: hores anuals d'excedència per l'alternativa B1 

L'anàlisi d'excedència en hores anuals mostra com el pes dels vents de component 

Nord, tot i presentar-se en una probabilitat molt menor que els onatges de 

components Est fa que el comportament de l'alternativa en hores anuals 

d'excedència de llindars sigui excessiva.  

Es considera com a alternativa viable ja que redueix en un 25% aproximadament 

les hores l'efecte de l'agitació interna, tot i que des del punt de vista funcional 

encara es troba lluny dels paràmetres reconeguts en les ROM. El principal 

problema de l'alternativa presentada rau en la no interferència dels onatges 

provinents de Nord, efecte que, si l'alternativa es considera interessant, es pot 

seguir estudiant amb l'inclusió d'un element barrera.  

3.3.2  B2.1 

L'alternativa B2 té com a objectius mitigar la penetració de l'onatge provinent tant 

del Nord com de l'Est, per tant mitigar tot el ventall d'onatges possibles incidents 

sobre la bocana de la dàrsena d'estudi. Per aconseguir aquest doble objectiu es 

proposa una perllongació del dic extern en forma de calaix de manera que 

impedeix l'entrada directa d'onatge tant de Nord com onatge reflexat en el contorn 

Oest del domini. 

Es projecta un dic de 150 metres en perllongació del dic d'abric actual segons la 

direcció presentada als plànols i un gir de 90º per obtenir la perllongació que tanca 

l'entrada d'onatge de provinent des de ponent. Aquest últim tram del dic té una 

longitud de 100 metres. Té un ample en coronació de 12 metres. La distribució en 
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planta d'aquest nou element estructural, presentada mitjançant la seva batimetria 

és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 4: batimetria corresponent a l'alternativa B2.1 

La simulació corresponent dóna uns valors pel que fa al coeficient d'agitació 

interna següents en cada zona considerada: 

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
N 0.11 0.09 0.05 0.06 0.03 0.14 0.10 

NNE 0.15 0.12 0.05 0.07 0.05 0.17 0.01 
NE 0.06 0.08 0.05 0.03 0.01 0.10 0.07 

ENE 0.08 0.03 0.02 0.02 0.01 0.08 0.07 
E 0.08 0.05 0.02 0.03 0.01 0.09 0.08 

taula 16: coeficients adimensionals de propagació 𝐾𝐾𝑎𝑎  per l'alternativa B2.1 

 

Valors que representen una variació sobre l'estat actual de l'agitació del port de: 
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Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
N -69.44% -70.97% -82.14% -50.00% -66.67% -53.33% -72.22% 

NNE -84.38% -80.33% -90.38% -86.27% -87.80% -71.82% -98.63% 
NE -94.17% -86.89% -90.91% -94.44% -97.14% -92.31% -91.76% 

ENE -90.24% -94.34% -94.59% -95.24% -96.67% -89.04% -87.93% 
E -77.78% -81.48% -92.31% -85.71% -96.97% -71.43% -71.43% 

taula 17: variació dels coeficients adimensionals de propagació 𝐾𝐾𝑎𝑎  per l'alternativa B2.1 

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
mitjana -85.16% -85.10% -91.19% -86.40% -92.08% -79.34% -84.87% 

taula 18: variació mitjana dels coeficients adimensionals de propagació 𝐾𝐾𝑎𝑎  per l'alternativa B2.1 

∆𝐾𝐾𝑎𝑎  GLOBAL 
MITJA -86.30% 

taula 19: variació global 𝐾𝐾𝑎𝑎  

Clarament l'alternativa mostrada compleix d'una manera molt efectiva amb tots els 

objectius proposats.  

• Gairebé anul·la l'energia penetrant fins a la part dreta de la dàrsena,

representada en la simulació per les zones Z3, Z4 i Z5. Aquí és on es duen a

terme les tasques d' embarcacions de pesca.

• És altament força per onatges provinents des del N ja que no permet

l'entrada directa de l'onatge per la bocana de la dàrsena, aconseguint

reduccions de la propagació de l'altura d'ona cap a l'interior de valors

propers al 60%.

• És altament efectiu per onatges provinents des d'E, ja que l'energia de les

ones tramesa mitjançant la seva alçada no arriba a penetrar degut a que es

troba una barrera perpendicular a la seva direcció de propagació en

l'entrada cap a la dàrsena.

• Mostra un nivell de reducció del coeficient adimensional d'agitació mitjà en

totes les direccions igual o superior al 79%, per tant es pot concloure que

l'alternativa és altament efectiva per solucionar els problemes de

funcionalitat plantejats.

Aquesta alta efectivitat de l'alternativa es tradueix en els següents valors 

d'excedència anual dels llindars d'ona proposats:  
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Alçada Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
0.300 8.66 1.82 0.02 0.03 0.00 19.14 2.11 
0.400 1.98 0.29 0.00 0.00 0.00 5.23 0.35 
0.500 0.50 0.05 0.00 0.00 0.00 1.56 0.07 
0.600 0.14 0.01 0.00 0.00 0.00 0.50 0.01 
0.700 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 
0.800 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 
0.900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 
1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

taula 20: variació mitjana dels coeficients adimensionals de propagació 𝐾𝐾𝑎𝑎  per l'alternativa B2.1 

S'observa clarament com l'alternativa és altament efectiva. Des del punt de vista 

tècnic de mitigació de l'agitació interna existent és ideal, s'han de tenir en compte 

altres factors per decidir si és la millor alternativa possible.  

3.3.3  B2.2 

L'alternativa B2.2 té com a objectius mitigar la penetració de l'onatge provinent 

tant del Nord com de l'Est igualment que l'alternativa B2.1. Per tant mitigar tot el 

ventall d'onatges possibles incidents sobre la bocana de la dàrsena d'estudi. Per 

aconseguir aquest doble objectiu es proposa una perllongació del dic extern en 

forma de calaix de manera que impedeix l'entrada directa d'onatge tant de Nord 

com onatge reflexat en el contorn Oest del domini, però ara s'intenta optimitzar la 

longitud del dic de manera que es projecta un angle intern de 134º en lloc de 

l'angle de 90º corresponent a un gir recte en els dos trams de dic. 

Amb aquesta modificació, s'aconsegueix optimitzar la longitud del dic ja que 

s'incrementa la projecció horitzontal del mateix per fer de barrera als onatges amb 

component Nord amb la contribució del segon tram del dic, mentre la projecció 

vertical del mateix per combatre l'energia provinent de la reflexió de l'onatge amb 

el contorn oest del domini és mitigada degut a l'efecte barrera del dic en front de 

l'entrada de la bocana.  

Es projecta ara un dic de 150 metres en perllongació del dic d'abric actual segons 

la direcció presentada als plànols i un gir de 135º per obtenir la perllongació que 

tanca l'entrada d'onatge de provinent des de ponent. Aquest últim tram del dic té 

una longitud de 100 metres. Té un ample en coronació de 12 metres.  
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La distribució en planta d'aquest nou element estructural, presentada mitjançant 

la seva batimetria és la següent: 

figura 4: batimetria corresponent a l'alternativa B2.2 

La simulació corresponent dóna uns valors pel que fa al coeficient d'agitació 

interna següents en cada zona considerada: 

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
N 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.04 0.06 

NNE 0.12 0.10 0.05 0.04 0.03 0.13 0.10 
NE 0.09 0.06 0.05 0.03 0.04 0.14 0.07 

ENE 0.08 0.05 0.02 0.03 0.02 0.03 0.06 
E 0.08 0.03 0.02 0.02 0.01 0.08 0.05 

taula 21: coeficients adimensionals de propagació 𝐾𝐾𝑎𝑎  per l'alternativa B2.1 

Valors que representen una variació sobre l'estat actual de l'agitació del port de: 
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Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
N -91.67% -90.32% -92.86% -83.33% -88.89% -91.11% -86.11% 

NNE -87.50% -83.61% -90.38% -92.16% -92.68% -88.18% -86.30% 
NE -94.17% -90.16% -90.91% -94.44% -97.14% -90.91% -92.94% 

ENE -90.24% -90.57% -94.59% -92.86% -96.67% -98.18% -91.38% 
E -77.78% -88.89% -92.31% -92.86% -96.97% -83.33% -82.14% 

taula 22: variació dels coeficients adimensionals de propagació 𝐾𝐾𝑎𝑎  per l'alternativa B2.2 

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
mitjana -88.21% -89.10% -92.45% -92.01% -95.37% -91.03% -88.39% 

taula 23: variació mitjana dels coeficients adimensionals de propagació 𝐾𝐾𝑎𝑎  per l'alternativa B2.1 

∆𝐾𝐾𝑎𝑎  GLOBAL 
MITJA -90.93% 

taula 24: variació global 𝐾𝐾𝑎𝑎  

Clarament l'alternativa mostrada compleix d'una manera molt efectiva amb tots els 

objectius proposats.  

• Gairebé anul·la l'energia penetrant fins a la part dreta de la dàrsena,

representada en la simulació per les zones Z3, Z4 i Z5. Aquí és on es duen a

terme les tasques d' embarcacions de pesca.

• És altament força per onatges provinents des del N ja que no permet

l'entrada directa de l'onatge per la bocana de la dàrsena, aconseguint

reduccions de la propagació de l'altura d'ona cap a l'interior de valors

propers al 60%.

• És altament efectiu per onatges provinents des d'E, ja que l'energia de les

ones tramesa mitjançant la seva alçada no arriba a penetrar degut a que es

troba una barrera en la seva direcció de propagació en l'entrada cap a la

dàrsena.

• Mostra un nivell de reducció del coeficient adimensional d'agitació mitjà en

totes les direccions igual o superior al 88%, per tant es pot concloure que

l'alternativa és altament efectiva per solucionar els problemes de

funcionalitat plantejats.

Aquesta alta efectivitat de l'alternativa es tradueix en els següents valors 

d'excedència anual dels llindars d'ona proposats:  

Alçada Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
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0.300 6.93 0.47 0.01 0.00 0.00 5.87 1.86 
0.400 1.50 0.06 0.00 0.00 0.00 1.23 0.30 
0.500 0.36 0.01 0.00 0.00 0.00 0.29 0.05 
0.600 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.01 
0.700 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 
0.800 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
0.900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

taula 25: variació mitjana dels coeficients adimensionals de propagació 𝐾𝐾𝑎𝑎  per l'alternativa B2.2 

S'observa clarament com l'alternativa és altament efectiva. Tots els valors d'hores 

d'excedència anuals per a totes les zones i totes les alçades recollides en les ROM 

com a índex de valors a seguir queden complerts.  

 Des del punt de vista tècnic de mitigació de l'agitació interna existent és ideal, 

s'han de tenir en compte altres factors per decidir si és la millor alternativa 

possible.  

3.3.4  B3 

La tercera alternativa presentada té com a objectiu mitigar l'efecte de l'onatge 

incident des de totes les direccions. Es tracta d'una perllongació inclinada de tal 

manera que tapa parcialment l'entrada directa d'onatge provinent des del Nord i 

obstrueix també parcialment l'entrada per refracció dels onatges provinents de 

l'Est. La idea aquí és actuar sobre l'onatge incident de manera que el port quedi 

protegit per la modificació de les característiques de l'onatge que entra en la badia.  

La direcció d'onatge que s'intenta mitigar amb aquesta actuació és l'onatge amb 

components d'Est, el més important pel que fa a l'alçada de les ones com s'ha vist 

en el clima marítim de règim mitjà. Amb el dic projectat s'intenta col·locar una 

barrera entre la badia del Port i la penetració d'aquest tipus d'onatge.  

El tamany i posició d'aquesta perllongació del dic extern es pot apreciar en la 

següent imatge corresponent a la batimetria del domini sobre el qual es fa la 

simulació. Es projecta un dic en talús de 120 metres de llargada i 12m d'ample en 

coronació, de manera que aquest forma un angle recte amb la secció última del dic 

actual d'abric: 
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figura 5: batimetria corresponent a l'alternativa B3 

 

Els resultats obtinguts dels coeficients resultants de la simulació per l'alternativa 

considerada es presenten a continuació: 

 

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
N 0.55 0.45 0.10 0.20 0.12 0.53 0.21 

NNE 0.72 0.47 0.28 0.45 0.20 1.02 0.70 
NE 1.00 0.50 0.35 0.41 0.25 1.30 0.80 

ENE 1.10 0.60 0.40 0.50 0.20 1.10 0.85 
E 0.35 0.25 0.15 0.20 0.10 0.42 0.25 

ESE 0.55 0.45 0.10 0.20 0.12 0.53 0.21 
taula 26: coeficients adimensionals de propagació 𝐾𝐾𝑎𝑎  per l'alternativa B3 

 

Valors que representen un increment dels coeficients d'agitació interna 

adimensionals en funció de la zona i la direcció provinent de l'onatge: 

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
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N 19.44% 32.26% 25.00% 21.67% 33.33% 17.78% -13.89% 
NNE -25.00% -22.95% -46.15% -11.76% -51.22% 9.09% 2.74% 
NE -2.91% -18.03% -36.36% -24.07% -28.57% -9.09% -2.35% 

ENE 21.95% -3.77% -2.70% -1.90% -46.67% 50.68% 36.21% 
E -13.89% -7.41% -19.23% -42.86% -63.64% -30.95% -25.00% 

taula 27: variació dels coeficients adimensionals de propagació 𝐾𝐾𝑎𝑎  per l'alternativa B3 

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
N 1.51% -6.31% -16.92% -14.58% -37.42% 9.34% 3.35% 

taula 28: variació mitjana dels coeficients adimensionals de propagació 𝐾𝐾𝑎𝑎  per l'alternativa B3 

∆𝐾𝐾𝑎𝑎  GLOBAL 
MITJA -8.72% 

taula 29: variació mitjana 𝐾𝐾𝑎𝑎  per l'alternativa B3 

L'anàlisi dels resultats obtinguts, així com les simulacions desenvolupades ens 

indica:  

• L'alternativa no és efectiva per onatges provinents des de gairebé qualsevol

direcció d'origen.  Per onatges provinents des del Nord canvia el mecanisme

de penetració de manera que totes les zones a excepció de la zona 7

resulten més agitades que amb l'estat actual.

• En onatges provinents de NE, en canvi el mecanisme provoca una agitació

major de les zones Z6 i Z7 de manera que si es veu reduïda l'agitació de la

part dreta de la dàrsena, però no a l'esquerra.

• Per extensió, per a onatges provinents de totes les direccions l'efecte és

molt similar,  s'incrementa o es veu un decrement molt petit en la primera

part de la dàrsena mentre que en la segona part s'experimenta un

decrement dels coeficients d'agitació. Això es mostra críticament per la

direcció d'onatge ENE, on l'increment és força elevat.

El comportament d'aquesta solució s'entén com un agreujant d'algunes de les 

situacions que provoquen l'estat d'agitació excessiu dins la dàrsena. Per algunes 

direccions, si l'onatge aconsegueix penetrar dins la badia la planta projectada pot 

simular l'efecte d'un embut i ajudar a que l'agitació a l'interior de la dàrsena sigui 

més elevada permetent captant l'entrada d'energia que d'altra manera, com per 

exemple amb la situació actual, rep el dic d'abric.  

Pàgina26 de 79 



ANNEX 9: ANÀLISI ALTERNATIVES 

A continuació es presenten els resultats en nombre d'hores d'excedència anuals 

dels diferents llindars d'ona interessants per al desenvolupament de l'anàlisi de 

l'alternativa: 

Alçada Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
0.300 1136.21 575.56 240.00 403.33 81.43 1320.17 838.99 
0.400 812.43 359.78 124.51 233.97 33.30 969.51 566.11 
0.500 599.67 233.68 67.89 141.66 14.53 734.51 395.28 
0.600 452.20 155.96 38.38 88.44 6.66 567.98 282.64 
0.700 346.45 106.28 22.31 56.54 3.16 445.84 205.75 
0.800 268.75 73.63 13.27 36.83 1.55 354.06 151.92 
0.900 210.61 51.73 8.04 24.38 0.78 283.86 113.49 
1.000 166.46 36.76 4.95 16.36 0.40 229.38 85.63 

taula 30: hores anuals d'excedència de llindars d'alçada d'ona per l'alternativa B3 

L'anàlisi de les hores d'excedència anuals dels diferents llindars indica que 

l'alternativa és una opció de dubtosa solució del problema de l'agitació interna 

actual.  

3.4  ALTERNATIVES EN ELEMENTS INTERIORS 

El tercer grup d'alternatives que es proposa comprèn actuacions que afecten 

l'interior de la dàrsena. Per tant, s'actua dins la dàrsena buscant com a clar objectiu 

la reducció del nivell d'agitació interna de la mateixa. Dins d'aquest grup 

d'alternatives es planteges dues versions, totes amb l'objectiu de trencar la 

curvatura existent en el dic exterior en forma circular. Les alternatives 

considerades són:  

• Martells interiors perpendiculars al dic exterior

• Modificació de la geometria circular mitjançant una zona de replè

A continuació es passa a estudiar cada una d'aquestes alternatives mitjançant 

l'estudi de l'agitació interna amb el programa CGWave.  

3.4.1  C1 
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La primera alternativa considerada consisteix en la construcció de martells 

interiors perpendiculars al dic extern de manera que es busca primer el 

trencament de la geometria que afavoreix la circulació de les corrents per dins de 

la dàrsena i en segon lloc la seva disposició perpendicular que actuï de barrera i 

impedeixi la penetració de l'onatge cap a l'interior de tota la dàrsena.  

Es dissenyen uns martells de formigó, de dimensions 30 metres de llargada i 5 

d'ample de manera que es busca el trencament d'aquesta geometria. 

La disposició en planta de l'alternativa plantejada, presentada en forma de 

batimetria és la següent:  

figura 6: batimetria corresponent a l'alternativa C1 

La construcció d'aquests elements interiors modifica l'agitació interna de manera 

que els coeficients adimensionals d'agitació interna passen a ser:  

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
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N 0.803 0.312 0.123 0.192 0.112 0.953 0.721 
NNE 0.812 0.681 0.471 0.391 0.153 0.881 0.713 
NE 0.856 0.561 0.346 0.321 0.186 0.890 0.775 

ENE 0.651 0.461 0.446 0.170 0.150 0.750 0.590 
E 0.332 0.191 0.151 0.040 0.090 0.461 0.313 

taula 31: coeficients 𝐾𝐾𝑎𝑎  de propagació d'ona per l'alternativa C1 

Valors que corresponen a una variació percentual comparativa amb l'estat actual 

del port següents:  

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
N 123.11% 0.74% -55.96% 60.00% 24.78% 111.78% 100.28% 

NNE -15.42% 11.67% -9.38% -23.29% -62.68% -19.91% -2.33% 
NE -16.89% -8.03% -37.09% -40.56% -46.86% -37.76% -8.82% 

ENE -20.61% -13.02% 20.54% -59.52% -50.00% 2.74% 1.72% 
E -7.75% -29.19% -41.80% -80.95% -72.73% 9.76% 11.79% 

taula 32: variació de coeficients 𝐾𝐾𝑎𝑎  de propagació d'ona per l'alternativa C1 

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
mitjana 0.68% -10.32% -19.58% -40.69% -47.22% 4.55% 12.50% 

taula 33: variació mitjana de coeficients 𝐾𝐾𝑎𝑎  de propagació d'ona per l'alternativa C1 

∆𝐾𝐾𝑎𝑎  GLOBAL 
MITJA -14.29% 

taula 34: 𝐾𝐾𝑎𝑎  global per l'alternativa C1 

 

L'anàlisi dels valors comparatius amb l'estat actual de l'agitació permet extreure 

les següents conclusions:  

• En tots els onatges provinents del Nord l'efecte dels martells té un efecte 

negatiu sobre l'estat de l'agitació. Sí es cert que en alguns casos redueix 

l'agitació existent en la part dreta de la dàrsena però a costa d'incrementar 

amb un factor molt més elevat la part esquerra de la mateixa. Sobretot en la 

direcció Nord pura els valors dels increments són inassumibles. 

 

• En onatges provinents des de direccions amb component Est tampoc 

presenten un descens dels coeficients d'agitació adimensionals en la part 

esquerra de la dàrsena.   
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Per tant aquests elements interiors afecten de tal manera general que si que 

obtenim un descens i important de l'agitació interna en la part dreta de la dàrsena 

que ara queda més protegida però a costa d'introduir barreres dins la pròpia 

dàrsena de manera que la part esquerra de la mateixa surt perjudicada amb un 

increment dels problemes d'agitació.  

El resum de les hores d'excedència dels llindars proposats ve a continuació: 

Alçada Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
0.300 1329.31 752.23 450.21 174.09 54.76 1539.75 1175.01 
0.400 915.86 461.88 247.90 77.89 18.94 1090.90 790.21 
0.500 652.32 294.99 142.93 36.98 7.07 798.10 550.02 
0.600 475.36 193.76 85.19 18.34 2.79 596.72 392.09 
0.700 352.41 130.02 52.09 9.41 1.15 453.43 284.60 
0.800 264.82 88.77 32.52 4.96 0.49 348.96 209.55 
0.900 201.24 61.47 20.66 2.67 0.22 271.37 156.13 
1.000 154.37 43.09 13.31 1.47 0.10 212.89 117.49 

taula 35: hores anuals d'excedència de llindars d'alçada d'ona per l'alternativa C1 

En l'anàlisi de les hores d'excedència es veu clarament reflexat com tenim una 

reducció d'aquest temps que fan acostar-se als objectius en les zones 

corresponents a la part dreta de la dàrsena (Z3, Z4 i Z5) però que per contra agita 

molt més la primera part on l'onatge es troba l'obstacle que encara produeix valors 

més elevats. Aquestes zones (Z6 i Z7) resulten més agitades que en la situació 

actual.  

Per tant, el comportament global d'aquesta alternativa no és interessants per 

considerar-la una possible solució al problema i queda descartada des del punt de 

vista funcional.  

3.4.2  C2 

Aquesta alternativa planteja una modificació de la geometria de manera que es 

busca trencar la forma circular corba del dic exterior amb la inclusió d'una part 

plana. El que es busca és evitar la circulació de la corrent a través d'aquest 

element, ja que es pensa que una de les causes que pot agreujar el nivell d'agitació 
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interna és que la pròpia geometria de l'interior de la dàrsena afavoreixi la 

circulació de la corrent i per tant de l'energia que porta l'alçada d'ona.  

La disposició en planta d'aquest element es presenta a continuació mitjançant la 

batimetria del domini resultant. La modificació contempla un tram recte de 245m 

de longitud.  

figura 7: batimetria corresponent a l'alternativa C2 

Els valors obtinguts per als coeficients adimensionals de l'agitació interna es 

mostren a continuació:  

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
N 0.51 0.34 0.21 0.11 0.15 0.69 0.51 

NNE 0.76 0.67 0.41 0.39 0.31 0.86 0.71 
NE 0.72 0.65 0.39 0.38 0.31 0.81 0.69 

ENE 0.75 0.58 0.31 0.35 0.23 0.63 0.65 
E 0.26 0.26 0.23 0.15 0.15 0.31 0.21 

taula 36: coeficients 𝐾𝐾𝑎𝑎  de propagació d'ona per l'alternativa C1 
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Que donen lloc a uns valors percentuals comparant-ho amb els valors de l'estat 

actual de l'agitació interna de: 

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
N 42.22% 10.42% -23.93% -9.08% 70.22% 52.47% 42.50% 

NNE -20.73% 10.05% -20.54% -23.33% -23.61% -21.73% -2.47% 
NE -30.00% 6.77% -29.82% -29.39% -11.43% -43.22% -18.71% 

ENE -8.38% 9.68% -15.35% -15.95% -23.23% -13.56% 12.24% 
E -27.50% -2.59% -11.15% -27.14% -54.55% -25.48% -23.93% 

taula 37: variació dels coeficients 𝐾𝐾𝑎𝑎  de propagació d'ona per l'alternativa C2 

Direcció Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
mitjana -13.33% 6.47% -19.52% -21.73% -16.40% -16.40% -1.32% 

taula 38: variació dels coeficients 𝐾𝐾𝑎𝑎  de propagació d'ona per l'alternativa C2 

Direcció Z1 
mitjana -10.33% 

taula 39: variació global de 𝐾𝐾𝑎𝑎  per l'alternativa C2 

 

L'anàlisi dels valors comparatius permet treure unes conclusions molt semblants a 

les conclusions obtingudes en l'alternativa C1. La funció que tenen els nous 

elements interiors de modificar la geometria existent per canviar les condicions en 

que circula la corrent per l'interior de la dàrsena es veu complida en certa manera 

en la part dreta de la dàrsena però amb un increment del nivell de l'agitació 

interna en la part esquerra de la dàrsena, de manera que el resultat global és 

negatiu. 

A diferència de l'anàlisi anterior, en aquest cas els valors obtinguts són força 

semblants a l'estat actual de l'agitació interna ja que la modificació no afecta en el 

mateix grau la circulació de les corrents per dins de la dàrsena.  L'anàlisi de les 

hores d'excedència es presenta a continuació:  

 

Alçada Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
0.300 1190.49 945.35 423.48 368.78 225.76 1265.57 1057.62 
0.400 802.70 608.52 230.12 194.49 106.97 863.65 696.47 
0.500 560.09 406.35 131.05 107.70 53.58 609.55 475.19 
0.600 400.21 278.44 77.20 61.78 27.95 440.34 332.36 
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0.700 291.15 194.59 46.68 36.42 15.05 323.72 236.88 
0.800 214.84 138.14 28.83 21.95 8.31 241.31 171.38 
0.900 160.41 99.34 18.12 13.48 4.69 181.94 125.53 
1.000 120.96 72.23 11.56 8.40 2.69 138.51 92.91 

taula 40: hores anuals d'excedència dels llindars d'ona per l'alternativa C2 

 

De manera que queda clar que l'alternativa presentada no simplement no dóna 

solució al problema sino que incrementa el nivell d'hores d'agitació excessiva de la 

part esquerra de la dàrsena d'una manera inadmissible. De totes maneres, 

l'alternativa plantejada no mostra un gran canvi significatiu respecte de la situació 

actual i per tant, no queda justificada la inversió i es descarta l'alternativa des del 

punt de vista funcional. 
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3.5 Visualització simulacions 

Es presenten aquí tots els resultats gràfics de les diverses simulacions realitzades 

en el domini per avaluar l'efecte de les alternatives proposades. Es presenten els 

resultats de manera que s'usa una llegenda diferent per a cada simulació que conté 

un rang de valors que va des de 0 fins a 1. Es presenta en mapa de colors les 

alçades d'ona interiors a la dàrsena, o el que és el mateix, els coeficients 

adimensionals de propagació d'alçada d'ona des de la frontera del domini per on es 

defineix l'onatge entrant fins a cada zona de l'interior de la dàrsena definida ja que 

s'imposa un alçada d'1m en el contorn del domini obert. Per cada alternativa es 

presenten les 5 imatges corresponents a la simulació per cada direcció de 

procedència de l'onatge considerada.  

A1 

figura 8: coeficient adimensional d'agitació per A1. Direcció N ,T=7s 
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figura 9: coeficient adimensional d'agitació per A1. Direcció NNE, T=7s. 

 

 

figura 10: coeficient adimensional d'agitació per A1. Direcció NE, T=7s 
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figura 11: coeficient adimensional d'agitació per A1. Direcció ENE, T=7s 

figura 12: coeficient adimensional d'agitació per A1. Direcció E, T=7s 
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A2 

figura 13: coeficients adimensionals d'agitació per A2. Direcció N, T=7s 

figura 14: coeficients adimensionals d'agitació per A2. Direcció NNE, T=7s 
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figura 15: coeficients adimensionals d'agitació per A2. Direcció NE, T=7s 

figura 16: coeficients adimensionals d'agitació per A2. Direcció ENE, T=7s 

 

Pàgina38 de 79 
 



  ANNEX 9: ANÀLISI ALTERNATIVES 

figura 17: coeficients adimensionals d'agitació per A2. Direcció E, T=7s 

 

B1 

figura 18: coeficients adimensionals d'agitació per B1. Direcció N, T=7s. 
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figura 19: coeficients adimensionals d'agitació per B1. Direcció NNE, T=7s 

figura 20: coeficients adimensionals d'agitació per B1. Direcció NE, T=7s. 
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figura 21: coeficients adimensionals d'agitació per B1. Direcció ENE, T=7s 

figura 22: coeficients adimensional d'agitació per B1. Direcció E, T=7s. 
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B2.1 

figura 23: coeficients adimensionals d'agitació per B2.1 Direcció N, T=7s 

 

figura 24: coeficients adimensionals d'agitació per B2.1 Direcció NNE, T=7s 
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figura 25: coeficients adimensionals d'agitació per B2.1 Direcció NE, T=7s 

figura 26: coeficients adimensionals d'agitació. Direcció ENE, T=4s 
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figura 27: coeficients adimensionals d'agitació per B2.1 Direcció E, T=7s 

B2.2 

figura 28: coeficients adimensionals d'agitació per B2.2. Direcció N, T=7s 
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figura 29: coeficients adimensionals d'agitació per B2.2. Direcció NNE, T=7s 

figura 30: coeficients adimensionals d'agitació per B2.2. Direcció NE, T=7s 
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figura 31: coeficients adimensionals d'agitació per B2.2. Direcció ENE, T=7s 

 

figura 32: coeficients adimensionals d'agitació per B2.2. Direcció E, T=7s 
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B3 

figura 33: coeficients adimensionals d'agitació per B3. Direcció N, T=7s 

figura 34: coeficients adimensionals d'agitació per B3. Direcció NNE, T=7s 
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figura 35: coeficients adimensionals d'agitació per B3. Direcció NE, T=7s 

figura 36: coeficients adimensionals d'agitació. Direcció ENE, T=7s 
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figura 37: coeficients adimensionals d'agitació. Direcció E, T=7s 

C1 

figura 38: coeficients adimensionals d'agitació per C1. Direcció N, T=7s 
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figura 39: coeficients adimensionals d'agitació per C1. Direcció NNE, T=7s 

 

figura 40: coeficients adimensionals d'agitació per C1. Direcció NE, T=7s 
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figura 41: coeficients adimensionals d'agitació per C1. Direcció ENE, T=7s 

 

figura 42: coeficients adimensionals d'agitació per C1. Direcció E, T=7s 
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C2 

figura 43: coeficients adimensionals d'agitació per C2. Direcció N, T=7s 

figura 44: coeficients adimensionals d'agitació per C2. Direcció NNE, T=7s 
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figura 45: coeficients adimensionals d'agitació per C2. Direcció NE, T=7s 

figura 47: coeficients adimensionals d'agitació per C2. Direcció ENE, T=7s 
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figura 48: coeficients adimensionals d'agitació per C2. Direcció E, T=7s 
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3.5 VALORACIÓ FINAL DE LES ALTERNATIVES EN PLANTA 

3.5.1 Valoració funcionalitat alternatives 
 

Fins aqui s'han plantejat totes les possibles alternatives i s'ha discutit de quina 

manera afecten el problema existent de l'excés d'agitació interna. Es fa ara aquí 

una presentació resum per acabar seleccionant les alternatives que poden ser 

proposades com a solució real del problema. Es presenta de manera reduïda una 

taula amb la variació dels coeficients d'agitació adimensionals calculats: 

ALTERNATIVA Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
A1 -32.15% -27.43% -41.09% -26.68% -37.04% -42.19% -31.92% 
A2 -18.72% 0.47% 10.59% -13.77% -7.24% -17.59% -30.78% 
B1 -15.84% -23.66% -39.28% -27.75% -34.18% -24.91% -16.37% 

B2.1 -85.16% -85.10% -91.19% -86.40% -92.08% -79.34% -84.87% 
B2.2 -88.21% -89.10% -92.45% -92.01% -95.37% -91.03% -88.39% 
B3 1.51% -6.31% -16.92% -14.58% -37.42% 9.34% 3.35% 
C1 0.68% -10.32% -19.58% -40.69% -47.22% 4.55% 12.50% 
C2 -13.33% 6.47% -19.52% -21.73% -16.40% -16.40% -1.32% 

taula 41: resum variacions agitació interna 

ALTERNATIVA A1 

Dóna solució parcial al problema, ja que s'aconsegueix reduir en valors al voltant 

del 35% els coeficients adimensionals d'agitació i per tant reduir les hores anuals 

d'excedència d'alçada d'ona. Redueix l'alçada present en totes les zones 

considerades d'estudi dins la dàrsena i té un bon comportament mitigant l'onatge 

provinent de llevant. No obstant, la reducció amb el model plantejat no és al nivell 

de la reducció desitjada, si bé es pot contemplar un estudi per determinar la 

direcció i el tamany òptim de l'alternativa en planta.  

Davant de l'anàlisi funcional de l'alternativa es decideix que és Possible solució del 

problema. 

ALTERNATIVA A2 

Contràriament a l'altra alternativa presentada en forma de dic submergit, aquesta 

alternativa té un efecte molt menor sobre la reducció de l'agitació interna de la 

dàrsena, donant-se fins increments de nivells d'agitació interna per a les zones 
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properes al moll del dic de recer. No és una solució pensada per mitigar l'onatge 

incident des de l'Est, si ho era en canvi per mitigar els efectes energètics de 

l'onatge provinent de Nord i queda demostrat que no simplement no s'aconsegueix 

l'objectiu si no que el fet de trobar-se la barrera modifica en part el mecanisme de 

penetració de l'onatge dins la dàrsena i la distribució de les majors altures d'ona 

dins la dàrsena. Tanmateix, és una alternativa que s'hauria de poder justificar molt 

bé a nivell funcional per dur-la a terme, ja que es situa en un emplaçament de 

constant tràfic d'embarcacions.  

Davant de l'anàlisi funcional de l'alternativa es decideix que és Descartada com a 

possible solució del problema. 

ALTERNATIVA B1 

L'alternativa B1 és la primera de les presentades en planta que contempla la 

perllongació d'un dic. En aquest cas, es perllonga el contradic de manera que 

l'objectiu principal és actuar de barrera per a l'onatge que entra provinent de la 

reflexió amb el contorn oest de la badia.  

Es destaca que la solució presentada és efectiva per mitigar l'efecte de penetració 

d'energia per al cas esmentat, però no en canvi per als onatges provinents 

directament des del Nord. Tot al contrari, ja que la nova estructura afavoreix 

l'entrada d'onatge des de les direccions que tenen alguna component Nord cap a 

l'interior de la dàrsena. Es sap que aquests onatges no són tant energètics com els 

onatges provinents de l'Est, i per tant el balanç global amb les probabilitats 

d'ocurrència marcarà la bona funcionalitat o no de l'alternativa, sabent que no 

presenta cap barrera a la penetració d'energia d'onatges amb component Nord 

però una eficàcia alta per a onatges amb component Est. El balanç indica que es 

dóna una reducció global dels coeficients d'agitació interna i per tant d'hores 

anuals d'excedència dels diversos llindars d'ona marcats. L'alternativa es pot 

estudiar i és viable per solucionar el problema funcional.  

Davant de l'anàlisi funcional de l'alternativa es decideix que és Possible solució del 

problema. 

ALTERNATIVA B2.1 
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L'alternativa B2.1 té com a principal objectiu l'efecte directe sobre ambdós 

onatges, el provinent des del nord i el provinent des de l'Est. Per tal efecte, es 

projecta una secció de dic en calaix de manera que impedeix la penetració directa 

de l'onatge provinent de les esmentades direccions. El resultat és molt bo, ja que 

s'aconsegueix la reducció de les hores anuals d'excedència dels diferents llindars 

d'ona desitjat. Cal estudiar altres paràmetres sobre l'alternativa present, però a 

efectes funcionals es considera molt bona.  

Davant de l'anàlisi funcional de l'alternativa es decideix que és Possible solució del 

problema. 

ALTERNATIVA B2.2 

L'alternativa B2.2 té com a principal objectiu l'efecte directe sobre ambdós 

onatges, el provinent des del nord i el provinent des de l'Est. Per tal efecte, es 

projecta una secció de dic en calaix de manera que impedeix la penetració directa 

de l'onatge provinent de les esmentades direccions. A més, amb la inclinació del 

segon tram del dic s'aconsegueix cobrir major superfície per a onatges penetrants 

de manera que amb la mateixa longitud l'efecte barrera és major.  

El resultat és molt bo, ja que s'aconsegueix la reducció de les hores anuals 

d'excedència dels diferents llindars d'ona desitjat per a totes les zones de l'interior 

de la dàrsena. Cal estudiar altres paràmetres sobre l'alternativa present, però a 

efectes funcionals es considera molt bona.  

Davant de l'anàlisi funcional de l'alternativa es decideix que és Possible solució del 

problema. 

ALTERNATIVA B3 

La quarta i última alternativa de perllongació de dics contempla un canvi de 

direcció en perllongació del dic d'abric de manera que actui de barrera directa per 

als onatges provinents d'Est, els més energètics, i d'aquesta manera que no puguin 

penetrar dins la badia i posteriorment mitjançant reflexió en la paret penetrar cap 

a l'interior de la dàrsena. La solució sembla ser pobra, ja que s'aconsegueix un 

determinat decrement dels coeficients de propagació adimensionals plantejats 

però per altra banda, per algunes direccions i per algunes zones com Nord es dóna 
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un increment dels coeficients en la part esquerre de la dàrsena. Això és degut a un 

canvi del mecanisme de penetració d'energia dins la dàrsena, de manera que 

l'estructura projectada pot tenir un efecte contraproduent. Si no aconsegueix fer de 

barrera en l'onatge incident, un cop superat el dic l'efecte és contraproduent i 

actua com a captador d'onatge per entrar per la bocana de la dàrsena. De la 

mateixa manera, per a onatges provinents de Nord no representa una bona solució.  

Caldrà estudiar les altres vessants de l'alternativa, però a nivell funcional es 

cataloga de pobra. Tot i així, degut a que s'aconsegueix un descens dels nivells 

d'agitació interna general, es considera l'alternativa com a possible solució al 

problema.  

Davant de l'anàlisi funcional de l'alternativa es decideix que és Possible solució del 

problema. 

ALTERNATIVA C1 

L'alternativa C1 neix amb la idea de trencar la geometria existent dins la dàrsena 

proposada pel dic d'abric en forma de corba. Es creu que pot tenir algun tipus de 

relació amb la creació de corrents circulars dins la dàrsena, i per tant de 

l'increment dels nivells d'agitació. La inclusió de quatre martells en direcció 

perpendicular al dic d'abric, amb la clara intenció de tallar la circulació de les 

corrents a través d'aquest contorn, no presenten una solució acceptable al 

problema. Per una banda, exerceixen com a obstacles que dificulten la penetració 

de l'energia fins a la part dreta de la dàrsena, però a la vegada agiten la part 

esquerra en uns nivells inadmissibles. Per tant, tenen un efecte contraproduent 

que domina els nivells d'agitació interna final d'una manera que no tan sols no 

millora l'estat actual si no que l'empitjora.  

Davant de l'anàlisi funcional de l'alternativa es decideix que és Descartada com a 

possible solució del problema. 

ALTERNATIVA C2 

L'alternativa C2 neix també amb la idea de trencar la geometria existent dins la 

dàrsena proposada pel dic d'abric en forma de corba. La inclusió d'un tram recte 

en el moll del dic d'abric, amb la clara intenció de tallar la circulació de les corrents 
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a través d'aquest contorn, no presenta una solució acceptable al problema. L'efecte 

de la present alternativa és el més baix en termes de modificació de l'estat actual, 

ja que les variacions del nivell d'agitació no són significaives.  

Té a més, un efecte semblant a l'alternativa anterior: per una banda, exerceix com a 

obstacle que dificulten la penetració de l'energia fins a la part dreta de la dàrsena, 

però a la vegada agita la part esquerra i d'entrada a la dàrsena en uns nivells 

inadmissibles. Per tant, tenen un efecte contraproduent que domina els nivells 

d'agitació interna final d'una manera que no tan sols no millora l'estat actual si no 

que l'empitjora.  

Davant de l'anàlisi funcional de l'alternativa es decideix que és Descartada com a 

possible solució del problema. 

 

3.5.2 Selecció alternatives en planta 
 

D'acord amb tota la informació exposada fins aquí, es decideix que les alternatives 

que són una solució real al problema i per tant les que es tindrà en compte per 

passar a fer un estudi multicriteri sobre elles són la A1, B1, B2.1, B2.2 i B3. Per tant, 

queden descartades en aquest primer filtre les alternatives A2, C1 i C2.  

4  ALTERNATIVES EN SECCIÓ 

En aquest apartat es desenvolupen les principals alternatives en secció per poder 

avaluar els diferents criteris que presenta cada alternativa en front de les altres. Es 

revisa les ROM 1.0-09 per elaborar l'estudi de les alternatives en secció.  

4.1 Selecció del tipus de dic 

D'acord amb les ROM 1.0-09, per la selecció de la tipologia de dic a utilitzar es fan 

servir diversos criteris. A continuació s'exposa una breu explicació sobre cada un 

d'ells:  
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• Idoneïtat davant agents climàtics externs (altura d'ona i profunditat
d'aigua) :

• Comportament del terreny

• Idoneïtat davant d'agents morfològics

En general el dics, excepte els flotants i els verticals construïts mitjançant 

pantalles, ocupen molt espai ja per estructura pròpia o bé per la banqueta 

necessària per a poder-los executar. Per tant, hi ha aquesta limitació quan l'espai 

del que es disposa és molt reduït, també aplicable pel mateix tipus de dics quan el 

pendent és molt elevat i la qualitat del terreny requereix de dragatges molt 

importants.  

• Idoneïtat davant de condicionants materials i de procediment constructiu:
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• Idoneïtat segons requeriments climàtics d'ús i explotació:

• Idoneïtat davant de possible conservació, reparació o desmantellament:

• Idoneïtat davant de requeriments ambientals

Davant de totes aquestes recomanacions es decideix que el tipus de dic que 

s'utilitzarà per a la perllongació dels dics existents és un dic en talús.  

Les fondàries màximes en les que es construeix són uns 11 metres i  l'objectiu 

funcional del dic és dissipar i reflexar energia, el dic existent és en talús, juntament 

amb condicionants morfològics, requeriments ambientals i requeriments 

constructius condueixen a decidir que el tipus de dic utilitzat per a les alternatives 

és el dic en talús.  
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Per altra banda, i seguint també les recomanacions de les ROM1.0-09, es considera 

un dic submergit per a les alternatives que proposin com a barreres submergides 

amb també l'objectiu de dissipar part de l'energia incident.  

4.2 Dics en talús  

Tradicionalment també coneguts com dics trencaones o escullera. El cos central 

consta d'una seqüència de mantells conformant una transició entre un nucli de tot-

ú de cantera i el mantell principal, que construït mitjançant peces naturals o 

artificials és l'element resistent de la acció de l'onatge. Excepte en el cas de tenir un 

fons rocós, per assegurar l'estabilitat i la forma del talús és necessari construir una 

berma de peu que protegeixi adequadament el terreny i la fonamentació i que a 

més proporcioni una base als mantells secundaris i principal. El dic en talús pot 

tenir o no superestructura. Depenent de les característiques de l'onatge incident, 

en particular del peralt d'ona i del talús del mantell principal, el dic pot actuar tant 

d'una forma dissipativa de l'energia com parcialment reflexant. La transmissió de 

l'energia a sotamar del dic es pot produir per sobrepassament de les ones per la 

coronació i a través de la fonamentació i el cos central del dic, podent aquesta ser 

significativa en el cas de no cuidar-se adequadament mitjançant la construcció de 

mantells que actuïn de filtre de flux d'energia.  

figura 50: secció tipus de dic en tal·lús 

Amb caràcter general, un dic en talús es pot construir per abrigar davant de 

qualsevol règim d'onatge: ones sense trencar, trencants o trencades. Sempre que 

sigui possible es recomana fer servir pedra natural com a element del mantell 

principal i adoptant un angle de talús 𝛼𝛼, del costat d'abric al mar de manera que es 

trobi dins l'interval 1.5 ≤ cot𝛼𝛼 ≤ 3.0. En el seu defecte, i sense objectar que es 

puguin utilitzar un altre tipus de peces artificials. es recomana l'ús de peces 
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cúbiques o lleugerament paral·lepipèdiques (a x a x 1.3a) de formigó en massa. En 

aquest cas, es recomana adoptar talussos amb angles que compleixin 1.5 ≤

cot𝛼𝛼 ≤ 2.0.  

4.3 Dics submergits en tal·lús 

La geometria de la secció d'aquest tipus de dics és molt similar a la del dic emergit 

sense espigó, ja que a partir d'un nucli tot-ú de cantera es construeix una seqüència 

de mantells fins a arribar al mantell exterior o principal, el qual es perllonga fins la 

coronació i depenent de l'ample, extendre's per tot el mantell en sotamar.  

Algunes vegades, el dic només té un nucli i el mantell principal o inclús s'arriba a 

construïr amb un únic material.  

figura 51: secció tipus de dic submergit 

En general, aquesta secció es construeix sense superestructura i només consta de 

fonamentació i cos central i les característiques de la fonamentació depenen de la 

naturalesa del fons. Excepte en el cas de fons rocós, per a garantir l'estabilitat i la 

posició del dic és necessari construir i protegir adequadament la fonamentació i el 

perímetre del dic.  

4.3 Seccions d'alternatives 

Es proposen quatre seccions diferents que es relacionen directament amb les 

alternatives en planta estudiades i que es tenen en consideració de cara a l'estudi 

d'alternatives final. S'ha ideat una secció tipus per a cada alternativa en planta, 

d'acord amb les característiques d'aquesta i de l'onatge que ha de rebre. Així, per 

extensió cada alternativa en planta està composada per una alternativa en secció 

que recull les necessitats de la correspoent alternativa.  
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Per a les solucions que requereixen estructura submergida, es calculen els 

elements d'un dic submergit. Per a les solucions d'estructura emergent, es calcula 

la secció d'un dic en talús per a diferents alternatives. Cal destacar que el càlcul de 

les seccions dels dics està detallat en l'annex corresponent al Càlcul de seccions i 

aquí es presenten només els valors resum del corresponent càlcul.  

4.3.1 Secció dic submergit ( A1s ) 

La secció tipus del dic submergit proposada per fer l'estudi d'alternatives, en 

concret per l'alternativa en planta A1, és una secció composta per un mantell 

principal, un filtre i un nucli tot-ú. La secció es simètrica amb un eix de simetria 

central i els pesos calculats i amples de capa corresponents a cada capa es mostren 

en la següent taula:  

TRONC Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 4t 2.3 m 

Filtre 2 x escullera natural 1t 1.1 m 

Nucli Tot-ú - 

taula 42: composició alternativa A1s 

MORROT Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 6t 2.72 m 

Filtre 2 x escullera natural 1.5t 1.7 m 

Nucli Tot-ú - 

taula 43: composició alternativa A1s 
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figura 52: secció tronc de dic submergit 

figura 53: secció tronc de dic submergit 

4.3.2 Secció dic en talús ( B1s ) 

Per l'alternativa en planta B1 es projecta una secció tipus, B1s. L'alternativa consta 

d'un dic dimensionat amb un mantell principal, un filtre i un nucli. La paret del 

talús és 3:2, i es col·loquen dos elements en capa. La composició de la secció, així 

com del dic és la següent:  

TRONC Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 2t 1.79 m 

Filtre 2 x escullera natural 200 kg 0.83 m 

Nucli Tot-ú - 

 taula 44: composició alternativa B1s 
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MORROT Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 3t 1.87 m 

Filtre 2 x escullera natural 300 kg 0.93 m 

Nucli Tot-ú - 

taula 45: composició alternativa B1s 

figura 54: secció tronc de dic B1s 

figura 55: secció tronc de dic B1s 

4.3.3 Secció dic en talús ( B2s ) 

Per les alternatives B2.1 i B2.2 es projecta una secció tipus, B2s. L'alternativa 

consta d'un dic dimensionat amb un mantell principal, un filtre i un nucli. La paret 

del talús és 3:2, i es col·loquen dos elements en capa. La composició de la secció, 
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així com del dic és la següent. Per l'anàlisi d'alternatives es considera una única 

secció en tota la longitud del dic, inclòs el canvi de direcció i una altra pel morrot.  

TRONC Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 3 t 2.07 m 

Filtre 2 x escullera natural 400 kg 1.02 m 

Nucli Tot-ú - 

Peu de berma Perllongació capes 4 elements d'ample 

taula 45: composició alternativa B2s 

MORROT Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 4.5 t 2.37 m 

Filtre 2 x escullera natural 600 kg 1.18 m 

Nucli Tot-ú - 

Peu de berma Perllongació capes 4 elements d'ample 

taula 46: composició alternativa B2s 

figura 56: secció tronc de dic B2s 
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figura 56: secció tronc de dic B2s 

4.3.3 Secció dic en talús ( B3s ) 

L'alternativa B3 és la més exigida a nivell estructural degut a la seva orientació, 

que rep l'onatge més energètic provinent de la direcció normal al dic. Les altres 

alternatives no presenten incidència normal, o fins i tot queden resguardades pel 

dic d'abric. És per aquest motiu que el dimensionament és mitjançant blocs de 

formigó, ja que amb escullera natural no es pot assolir el grau d'estabilitat 

estructural segur davant de l'onatge incident.  

TRONC Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera artificial 9 t 3.18 m 

Filtre 2 x escullera natural 1.5 t 1.58 m 

Nucli Tot-ú - 

Peu de berma 4 x escullera 3 t 4.17 

taula 47: composició alternativa B3s 

MORROT Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 14 t 3.64 m 

Filtre 2 x escullera natural 2 t 1.76 m 

Nucli Tot-ú - 

Peu de berma Perllongació capes 4 elements d'ample 

taula 48: composició alternativa B3s 
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figura 57: secció tronc de dic B3s 

 

 

figura 58: secció tronc de dic B3s 

 

5  ALTERNATIVES  

Alternativa Alternativa en planta Alternativa en secció 
Alternativa A1 A1 A1s 

Alternativa B1 B1 B1s 

Alternativa B2.1 B2.1 B2s 

Alternativa B2.2 B2.2 B2s 

Alternativa B3 B3 B3 

taula 49: alternatives definitives per a multicriteri 
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6  VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

Fins aquí s'han desenvolupat les diferents alternatives que poden donar una 

possible solució al projecte i s'ha fet una primera selecció bàsica d'acord amb la 

funcionalitat de les alternatives, segons si amb l'estudi corresponent poden arribar 

a ser una solució real al problema o no. 

Ara es proposa un estudi comparatiu multicriteri sobre les alternatives restants, 

per acabar escollint l'alternativa que es desenvoluparà en procés constructiu. 

Caldrà definir sobre quins criteris ens basem per comparar les diferents 

alternatives, quina importància té cada un dels criteris i de quina manera 

s'avaluaran sobre les diferents alternatives. 

 

6.1 Mètode utilitzat 

En la majoria de problemes de presa de decisió hi hauran diversos criteris que es 

trobaran en certa manera interrelacionats entre ells i fins i tot entraran en 

conflicte a l'hora de decidir quina és la millor alternativa, ja que una d'elles pot ser 

la millor segons un criteri i una altra pot ser la millor segons un altre criteri.  

Amb  el clar objectiu d'ajudar a la presa de la decisió, els diversos mètodes 

multicriteri que existeixen ens permeten ordenar les alternatives a partir d'una 

sèrie de valoracions per als diferents criteris establerts.  

El  mètode seleccionat per ajudar a prendre la decisió en aquest problema permet 

garantir en un cert grau la objectivitat de la solució, ja que les diferents valoracions 

es fan a partir de xifres, i es dona pesos d'una manera coherent amb l'objectiu final 

del projecte. Per implementar aquest mètode es seguiran els següents passos:  

• Identificar l'objectiu principal 

• Identificar les alternatives 

• Seleccionar els criteris que s'utilitzaran per prendre la decisió 

• Assignar un pes a cada criteri segons la seva importància relativa 
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• Establir quan es satisfà cada alternativa en cada criteri 

• Calcular la puntuació parcial de cada criteri per cada alternativa 

• Calcular la puntuació total de cada alternativa 

• L'alternativa amb la puntuació més alta serà l'alternativa que el mètode 

resol com a millor pel problema.  

Per tant, el mètode treballa assignant una puntuació a cada alternativa que es 

calcula a partir de la suma de les valoracions de les alternatives ponderades,  

𝑆𝑆𝑎𝑎 = �𝑤𝑤𝑗𝑗 · 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑗𝑗
𝑎𝑎

 

On: 

 𝑆𝑆𝑎𝑎   és la puntuació de l'alternativa "i" 

𝑤𝑤𝑗𝑗  és el pes donat al criteri "j" 

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑗𝑗  és la valoració del criteri "j" per l'alternativa "i" 

Aquí, els pesos relatius es donen de manera que prevalgui la importància dels 

criteris que es creguin més importants sobre els altres, i la suma dels pesos de tots 

els criteris serà de 100.  Es dóna la importància més gran als criteris funcionals, ja 

que són l'objectiu i raó de ser del projecte. Seguidament es considera també força 

importants els criteris econòmics. També es contemplen amb una certa 

importància els criteris ambientals, i per últim es dóna una importància 

testimonial als criteris socials, entesos com la valoració de l'estètica.  

Es distingeix entre criteris positius i negatius. Positius, aquells que es consideren 

favorables per al projecte al tenir un valor major de la magnitud mesurada, i 

negatius, els que tenen un efecte desfavorable per al projecte a l'incrementar el 

valor de la magnitud mesurada. La formulació d'aquestes valoracions, que inclou 

una penalització per l'alternativa pitjor en el cas negatiu i per cada criteri, és la 

següent:  

Formulació positiva 

𝑉𝑉𝑎𝑎 ,𝑗𝑗 =
𝑎𝑎𝑎𝑎 ,𝑗𝑗
𝑎𝑎𝑚𝑚à𝑥𝑥
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𝑎𝑎𝑎𝑎 ,𝑗𝑗         és el valor de la magnitud del criteri "j" per l'alternativa "i". 

 𝑎𝑎𝑚𝑚à𝑥𝑥     és el valor màxim de les magnituds del criteri "j" per totes les alternatives. 

Formulació negativa 

𝑉𝑉𝑎𝑎 ,𝑗𝑗 =
𝑎𝑎𝑎𝑎 ,𝑗𝑗 − 𝑎𝑎𝑚𝑚 í𝑎𝑎

𝑎𝑎𝑚𝑚à𝑥𝑥 − 𝑎𝑎𝑚𝑚 í𝑎𝑎

𝑎𝑎𝑚𝑚 í𝑎𝑎       és el valor mínim de les magnituds del criteri "j" per totes les alternatives. 

Finalment, amb aquests valors, s'obté una valoració global per a cada alternativa 

que anirà de 0 (pitjor cas) a 100 (millor cas) i que ordena les alternatives per ordre 

de preferència segons el mètode.  

6.2 Criteris utilitzats 

Tot seguit es detallen quins són els criteris seleccionats per la presa de la decisió. 

Es divideixen en 4 grans grups de criteris i dins s'aquests es troben subcriteris que 

seran avaluats per separat 

6.2.1 Funcionals 

6.2.1.1 Agitació interna resultant 

Clarament aquest criteri té una importància molt alta donat que és un dels punts 

de partida del projecte, la solució a aquest problema per tant té un pes molt elevat.  

L'assignació de la puntuació es dona en base a la mitjana dels coeficients 

adimensionals de propagació de l'altura d'ona des de la frontera del domini de 

simulació de l'agitació interna del Port fins les diverses zones estudiades dins de 

les dàrsenes. Es considera el criteri negatiu, és a dir com més elevat és aquest 

coeficient la puntuació donada serà més baixa.  

     6.2.1.2 Accessibilitat i maniobrabilitat 

L'adopció d'una solució o una altra afecta en major o en menor grau a 

l'accessibilitat del port per la bocana. L'alternativa tipus dic submergit no té 

influència sobre l'accessibilitat al port però en canvi la resta d'alternatives si que 

en tenen.  
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Donat que és un criteri el qual està regulat per les ROM els amples d'entrada i per 

tant el disseny de totes les solucions el respectarà s'assigna un pes molt baix a 

aquest criteri. La magnitud de mesura és l'ample de bocana. Aquest és considerat 

positiu, com més metres d'amplada de bocana té una alternativa, rep una 

puntuació més alta. 

6.2.1.3 Afectació altres zones 

La construcció de la nova solució per reduir l'agitació en la dàrsena d'estudi pot 

afectar de manera directa les condicions d'agitació interna per l'altra dàrsena. Aquí 

s'intenta valorar en quin grau de satisfacció s'afecta les altres instal·lacions 

mitjançant el coeficient adimensional de propagació de l'altura d'ona fins a aquesta 

zona. El criteri té un caràcter negatiu.  

6.2.2 Econòmics 

6.2.2.1 Cost inversió 

Un dels punts bàsics del projecte, rep un pes molt important.  

Per calcular aquesta primera aproximació al cost de l'estructura es calcula el cost 

de la secció i es multiplica per la longitud del dic, suposant seccions constants al 

llarg de cada tipus de dic. Pel càlcul del morrot, es considera que aquest té una 

pendent igual al de les seccions i es calcula mitjançant una forma de semicon que té 

com a secció central la secció tipus del dic. El pressupost resultant és llavors tractat 

com un criteri negatiu per establir les puntuacions parcials de cada alternativa pel 

criteri econòmic.  

6.2.3 Ambientals 

6.2.3.1 Afectació platja 

Criteri important a tenir en compte a l'hora de dissenyar les solucions, donat que 

es valora molt positivament el fet que l'actuació tingui l'impacte mínim sobre 

l'ecosistema de la zona. Algunes alternatives envaeixen la part frontal de la platja i 

afecten directament la dinàmica d'aquesta. Es valora amb la longitud de dic 

projectat en direcció normal a la línea de platja, i és un criteri negatiu.  
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6.2.3.2 Superfície d'aigua abrigada 

Es considera un paràmetre negatiu per la dinàmica litoral i l'ecosistema de la zona 

el fet d'abrigar més superfície d'aigua. La magnitud amb la que es comparen les 

diverses alternatives és directament la superfície d'aigua abrigada en m2, per tant 

el criteri té un caràcter negatiu. 

6.2.3.3 Impacte visual 

L'actuació comporta un impacte visual gran en algunes alternatives mentre que no 

comporta cap impacte visual en altres. Es valora positivament el fet que l'impacte 

visual de les alternatives sigui el més baix possible, per tant és un criteri negatiu. 

L'indicador utilitzat és el perímetre de dic construït per cada alternativa.  

6.2.4 Socials 
 

Un altre tipus de criteris a tenir en compte és el social, la manera en com afecta 

directament a la població sobre la qual es du a terme l'actuació. Es considera un 

factor bàsic, però donat que en el cas de la remodelació aquí plantejada no té un 

pes gran i que totes les alternatives són iguals.  

S'inclou el criteri estètic amb un pes testimonial ja que la valoració és molt 

subjectiva. S'intenta puntuar millor les alternatives que mantenen l'harmonia 

visual de la unitat sencera del port. És un criteri positiu.   
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6.2.5 Quadre resum criteris 
 

 

 

 

 

   

Tipus de criteri Criteri Pes Magnitud Caràcter 
 

Funcional              47% 
Agitació interna  36 Coeficient 

propagació 
[-] 

- 

Accessibilitat 3 Ample 
bocana 

[m] 

+ 

Afectació 
dàrsena CN 

8 Coeficient 
propagació 

[-] 

- 

Econòmic             32% Cost inversió 32 Pressupost 
[Eur] 

- 

 
 

Ambiental            19% 

Afectació platja 8 Longitud 
dics 

davant 

- 

Superfície 
aigües 

abrigades 

6 Superfície 
abrigada 

[m2] 

- 

Impacte visual 5 Longitud 
dics 
[m] 

- 

Social                      2% Estètica 2 Valoració 
personal 

+ 

 TOTAL 100   
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6.3 Resultats de l'anàlisi 

El resultat de l'anàlisi multicriteri indica que l'alternativa que satisfa en major grau 

la majoria dels criteris definits és l'alternativa B2.2. Aquesta alternativa és la millor 

alternativa des del punt de vista funcional i s'emporta per tant la millor puntuació 

en aquest criteri. Per contra, l'alternativa que mitiga pitjor els efectes de l'agitació 

interior és la B3 i és penalitzada amb una valoració de 0 en aquest criteri. 

L'alternativa B2.1 compleix amb garanties els requisits funcionals d'agitació 

interna, per això s'endu una puntuació força alta i propera a la màxima puntuació. 

Les altres dues alternatives s'emporten una puntuació proporcional al grau en que 

mitiguen l'efecte sense ser igual d'eficaces que les tipus B2. Per això, l'alternativa 

B1 rep una puntuació una mica menor, situant-se en un terç de la puntuació total 

referida a aquest criteri.  

El segon criteri puntuat és l'accessibilitat. Com es detalla en seccions anteriors, 

l'objectiu d'aquest criteri és castigar aquelles alternatives que suposen una pèrdua 

de maniobrabilitat d'entrada al port per la bocana en front de les alternatives 

actuals. S'ha donat una puntuació força baixa a l'alternativa degut a que com a 

requisit s'ha imposat que cap alternativa violi ens amples de bocana necessaris per 

a l'entrada i sortida de la embarcació de disseny, considerada de 20 metres 

d'eslora. Les úniques alternatives que resulten penalitzades degut a aquest criteri 

són les alternatives B1 i B2.1, la bocana de les quals es veu lleugerament reduïda 

degut a la nova disposició d'aquesta.  

El tercer criteri valorat és l'afectació a la dàrsena esportiva del club nàutic. El 

criteri és força important, ja que la bona funcionalitat de l'obra també implica tenir 

en compte l'agitació interna. L'alternativa que pitjor es comporta davant aquest 

estudi, és l'alternativa A1. No té una influència clara sobre l'agitació que es 

produeix en la dàrsena esportiva del club nàutic. És per això que rep la penalització 

com a condició de valor màxim en un criteri negatiu, i per tant s'endu una 

puntuació de zero en aquest apartat. Les alternatives que millor funcionen 

novament són les tipus B2, que no simplement garanteixen una millora de la 

funcionalitat molt alta en la dàrsena pesquera i esportiva objecte del present 
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projecte, si no que també redueixen considerablement l'agitació interior en 

aquesta nova zona. Les altres dues alternatives reben una puntació proporcional al 

grau de millora. Cal destacar en aquest apartat, que les alternatives tipus B2 

garanteixen uns nivells d'agitació molt propers als recomanats a les ROM en la 

dàrsena dreta del club Nàutic, no en canvi en l'esquerra on la penetració de 

l'onatge de Nord continua provocant nivells d'agitació alts. Aquest fenòmen ha 

estat tractat darrerament, amb el perllongament del dic central de recer i sembla 

que l'agitació pot entrar en uns nivells normals, però no aprop dels valors recollits 

en les ROM.  

El pressupost és l'altre gran criteri que té un pes molt inmportant dins l'anàlisi. 

L'obra amb un pressupost d'obra menor és la construcció del dic submergit. 

Seguidament els dics tipus B1 tenen un pressupost major, i lleugerament major 

que aquest és el pressupost de les obres dic tipus B2. L'alternativa que resulta més 

cara, clarament degut a que es necessiten blocs de formigó i material més pesat per 

al dic en general a l'haver de combatre els efectes dels onatges més energètics. Per 

tant, aquesta alternativa resulta penalitzada i s'enduu la puntuació de zero.  

El criteri d'afectació a la línea de costa s'avalua d'una manera superficial en aquest 

anàlisi. Més endavant, l'alternativa escollida tindrà el seu propi estudi de la 

possible modificació de la línea de costa degut a l'actuació. Aquí la intenció és 

penalitzar sobretot l'alternativa del dic submergit en front de la platja, que de ben 

segur canviarà el règim d'onatge incident sobre aquesta i els dipòsits. La resta 

d'alternatives es considera que tenen una afectació a la línea de costa petita, fet per 

el qual no es penalitzen.  

La superfície d'aigües abrigades és important des del punt de vista 

medioambiental, i es penalitza aquella alternativa que inclou una superfície major. 

L'alternativa que es comporta millor en aquest aspecte és l'alternativa B1, 

seguidament la B2.1, la B3 la B2.2. Per  últim l'alternativa A1, ja que a més de les 

pròpies aigües del port es considera que té efecte sobre tota la massa d'aigua 

compresa entre l'estructura del dic submergit i el Port.  

L'impacte visual s'assigna directament amb la longitud de dic visible, és a dir 

l'alternativa A1 s'emporta la màxima puntuació ja que no s'està afectant en cap cas 
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el paisatge per damunt de la superfície del mar. En canvi la resta de dics reben una 

puntuació proporcional a la seva longitud construïda en superfície, de manera que 

les alternatives tipus B2 són penalitzades amb una puntuació de zero perquè tenen 

les majors longituds.  

Per últim, el criteri estètic, que compta amb el pes més baix dels assignats degut a 

la subjectivitat de la puntuació s'assigna considerant que la millor alternativa és 

aquella que no implica cap modificació de la planta actual del Port, és a dir 

l'alternativa A1. La segona alternativa que rep una puntuació més alta és la B2.2, ja 

que es considera que la seva forma busca l'harmonia de les geometries ja existents 

al port. L'alternativa que rep una puntuació pitjor en aquest criteri és l'alternativa 

B3, ja que es considera que és considera una solució pobra des del punt de vista 

estètic ja que no s'harmonitza amb cap element del port actual.  

 

6.1.1 Valoració final i elecció de la millor alternativa 
 

L'alternativa que rep una puntuació global més alta és l'alternativa B2.2, que rep 

una puntuació total de 63.69 punts sobre 100. Seguidament, l'alternativa B2.1 amb 

una diferència petita rep una puntuació de 60.96. En ambdós alternatives té molt 

pes el criteri funcional, ja que des d'aquest punt de vista són les que millor 

funcionen.  

La tercera alternativa en aquesta classificació final resulta ser l'alternativa A1. Rep 

una puntuació de 56.72. Aquesta puntuació és tan elevada degut al que davant dels 

criteris econòmics, ambientals i estètics és l'alternativa menys cara d'executar i no 

implica una modificació de l'espai visual. Aquest fet però, contraresta amb el criteri 

funcional, ja que l'alternativa presentada es troba lluny dels nivells d'agitació 

interior que poden garantir les alternatives tipus B2.  

Seguidament en aquesta classificació es troba l'alternativa B1 amb 45.12 punts. És 

una alternativa que funciona millor que l'alternativa A1 pel que fa a l'agitació, però 

per contra resulta bastant més cara i no pot competir degut a que els nivells 

d'agitació que garantitza tampoc es troben aprop dels nivells obtinguts amb les 

alternatives tipus B2.  
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Per últim, l'alternativa pitjor puntuada en aquest anàlisi és l'alternativa B3. No es 

comporta bé a nivell funcional, i ademés resulta la més cara. Per tant, l'alternativa 

més pobra i queda bastant lluny de les altres, rebent una puntuació total de només 

20.65.  

 

6.1.2 Quadre puntuacions multicriteri 
 

En l'últim full del present annex s'inclou el quadre de puntuacions de l'analisi 

multicriteri amb els pesos assignats a cada criteri, les puntuacions per a cada 

criteri mitjançant els valors de cada magnitud per a cada alternativa i criteri i la 

puntuació global.  
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Tipus	de	criteri Criteri Pes A1 B1 B2.1 B2.2 B3
Agitació	interna	 36

14.72 11.09 34.44 36.00 0.00
Funcionalitat		47% Accessibilitat 3

3.00 2.84 2.42 3.00 3.003.00 2.84 2.42 3.00 3.00
Afectació	dàrsena	CN 8

0.00 4.04 6.86 8.00 2.55
Economic		32% Cost	inversió 32

32.00 10.97 3.61 3.61 0.00
Afectació	platja 8

0.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Ambiental	19% Superfície	aigües	abrigades 6

0.00 6.00 4.44 3.48 3.64
Impacte	visual 5

5.00 1.19 0.00 0.00 2.86
Social	2% Estètica 2 2.00 1.00 1.20 1.60 0.60

TOTAL 100 56.72 45.12 60.96 63.69 20.65

Agitació	interna k mitjana 0.315 0.361 0.065 0.045 0.502
nota parcial 14.72 11.09 34.44 36.00 0.00

Accessibilitat m. ample bocana 85.41 80.82 69.03 85.41 85.41
nota parcial 3.00 2.84 2.42 3.00 3.00

Afectació	dàrsena	esportiva	 k mitjana 0.244 0.161 0.104 0.081 0.192
nota parcial  0.00 4.04 6.86 8.00 2.55

Pressupost € 924,245.47 2,366,211.92 2,870,762.29 2,870,762.29 3,117,894.49
nota parcial 32.00 10.97 3.61 3.61 0.00

Afectació	platja si / no 1 0 0 0 0
nota parcial 0.00 8.00 8.00 8.00 8.00

Superfície	aigües	abrigades m2 221534.210 157346.376 174081.921 184267.889 182615.232
nota parcial 0.00 6.00 4.44 3.48 3.64

Impacte	visual m. longitud dic 0 160 210 210 90
nota parcial 5.00 1.19 0.00 0.00 2.86

Estètica Valoració personal 1 0.5 0.6 0.8 0.3
nota parcial 2 1 1.2 1.6 0.6
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1 INTRODUCCIÓ 

La finalitat d’aquest annex és presentar les seccions corresponents a diferents 

trams del dic solució, així com presentar breument també el càlcul per a dic .  

2 FORMULACIONS EMPRADES PER AL CÀLCUL  DE SECCIONS 

Generalment, un dic en talús està constituït per un nucli sense classificar, dos capes 

de material damunt menys pesant enteses com a mantells intermitjos o filtres i una 

capa exterior que funciona com a mantell principal.  

2.1 Alçada d'ona de càlcul 

L'alçada d'ona s'obtindrà de la propagació lineal de les dades de clima extremal de 

l'onatge des d'aigües intermitges on es troba la boia fins a peu de dic. En tots els 

casos presentats en el present projecte les condicions en el peu de dic són d'aigües 

intermitges. Un cop es té l'alçada d'ona a peu de dic s'ha de comprovar que no hagi 

trencat per fons:  

𝐻𝐻𝑑𝑑 = min{𝐻𝐻𝑏𝑏 ,𝐻𝐻𝑠𝑠}            ,          𝐻𝐻𝑏𝑏 = 𝛾𝛾 · ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ;  𝛾𝛾 = 0.6 

On 

𝑯𝑯𝒅𝒅   alçada d'ona de disseny 

𝑯𝑯𝒃𝒃    alçada d'ona per trencament de fons 

𝑯𝑯𝒔𝒔    alçada d'ona propagada a peu de dic 

 

Aquesta alçada és l'alçada de càlcul en condicions d'incidència normal de l'onatge 

sobre l'estructura. Per tenir en compte la obliqüitat de l'acció de l'onatge a l'hora 

de calcular l'estabilitat del mantell i l'ultrapssament sobre l'estructura, s'aplica la 

formulació d'obliqüitat següent:  

𝐻𝐻 = 𝐻𝐻𝑑𝑑 · cos(𝛽𝛽𝑥𝑥) 

On  

𝛽𝛽      angle d'incidència de l'onatge sobre l'estructura 

x       coeficient que depèn del material 
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Material x 
Blocs massius 1.0 

Tetràpodes 0.30 
Escullera natural 0.25 

Acròpode 1.00 
 

De manera clarificadora, l'efecte d'aplicar aquest coeficient reductor a l'alçada 

d'ona per tenir en compte l'obliqüitat d'incidència, l'alçada d'ona es veu reduïda en 

un percentatge com s'indica en el següent gràfic, en funció de la composició del 

mantell:  

figura 0: reducció de l'alçada d'ona incident per obliqüitat 

Es veu com per un angle d'incidència zero (front d'ona paral·lel a l'estructura) la 

reducció de l'alçada d'ona es nul·la. Per un cas límit d' incidència teòricament 

paral·lela sobre l'estructura (direcció del front d'ona perpendicular a l'estructura) 

s'arriben a donar uns coeficients reductors de l'alçada d'ona per damunt del 50%.  

2.2 Estabilitat estructural 

2.2.1 Mantell principal 

2.2.1.1 Tronc 
 

Per al càlcul dels elements del mantell principal es segueix la formulació de Van der 

Meer (1988), basada en els primers treballs de Thomson&Shutler en la dècada dels 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

x=0.25

x=0.5

x=0.6
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70 i en una sèrie molt àmplia d'assajos amb onatge irregular realitzats a les 

instal·lacions de Delft Hydraulics. Aquesta formulació està totalment acceptada en 

la actualitat per la comunitat científica internacional.  

Les expressions es basen en els monomis, paràmetres adimensionals o variables 

següents:  

𝐻𝐻𝑝𝑝 =
𝐻𝐻𝑠𝑠

∆ · 𝐷𝐷𝑛𝑛50
;                                                   𝐷𝐷𝑛𝑛50 = �

𝑊𝑊
𝛾𝛾

3
 

                   ∆ =  �
𝛾𝛾
𝛾𝛾𝑤𝑤

− 1�                          𝑃𝑃                                    𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛼𝛼)                      

                  
𝑆𝑆
√𝑁𝑁

                          𝑆𝑆 =
𝐴𝐴

𝐷𝐷𝑛𝑛50
2                        𝜉𝜉 =

tan(𝛼𝛼)

�𝐻𝐻
𝐿𝐿

 

On:  

𝑯𝑯𝒐𝒐        alçada d'ona adimensional, [-]. 

𝑯𝑯𝒔𝒔        alçada d'ona significativa, [m]. 

∆          coeficient relatiu de pesos específics,  [-]. 

 𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏   diàmetre nominal mig, [m]. 

𝑷𝑷          permeabilitat teòrica de Van der Meer, en funció de l'estructura. Major           

permeabilitat implica estabilitat superior. 

              0.10  Mantell, filtre i capa impermeable. 

              0.40  Mantell, filtre i tot-ú. 

              0.50  Mantell i nucli de material sòlt.  

               0.60  Acumulació granular. 

𝑾𝑾        Pes mitjà dels elements del mantell exterior, [t].  

𝜸𝜸          densitat del material, [t/m3].  
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𝜸𝜸𝒘𝒘        densitat de l'aigua, [t/m3].   

𝜶𝜶        angle del tal·lús, [º]. 

𝑺𝑺            número adimensional d'averia de Broderick, [-] 

𝑵𝑵           número de tren d'ones, limitat a 7500 quan s'estabilitza l'averia. 

𝑨𝑨            àrea de la secció erosionada, [m2] 

𝝃𝝃            número d'Iribarren, [-]. 

H           profunditat a peu de dic, [m]. 

L            longitud d'ona en profunditats reduïdes, [m]. 

 

Amb tots aquests principis, Van der Meer proposa les seves expressions en 

condicions de profunditats indefinides (offshore) i en aigües poc profundes, 

reduïdes o someres amb les restriccions pròpies dels assajos i de les peces 

analitzades.  

Per a escullera, aquestes són:  

𝐻𝐻𝑠𝑠
∆ · 𝐷𝐷𝑛𝑛50

� 𝜉𝜉 = 6.20 · 𝑃𝑃0.18 · (
𝑆𝑆
√𝑁𝑁

) 0.20                                 𝑠𝑠𝑠𝑠  𝜉𝜉 < 𝜉𝜉𝑐𝑐 , 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣 𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝑐𝑐  

𝐻𝐻𝑠𝑠
∆ · 𝐷𝐷𝑛𝑛50

= 1.00 · 𝑃𝑃−0.13 · �𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛼𝛼) · (
𝑆𝑆
√𝑁𝑁

) 0.20 · 𝜉𝜉𝑃𝑃       𝑠𝑠𝑠𝑠  𝜉𝜉 < 𝜉𝜉𝑐𝑐 , 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣 𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝑐𝑐  

𝜉𝜉𝑐𝑐 = (6.20 · 𝑃𝑃0.31 · �tan(𝛼𝛼))
1

𝑃𝑃+0.50 ;               𝑐𝑐𝑝𝑝𝑣𝑣𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠ó 

 

2.2.1.2 Morro 
 

Després de l'anàlisi del mantell, és necessari profunditzar sobre un punt singular, 

sotmès a refracció, difracció, reflexió i ruptura de l'onatge; a fenòmens d'ascens i 

descens de flux, a multidireccionalitat, a nombroses modificacions de les ones quan 

Pàgina8 de 70 
 



  ANNEX 10: CÀLCUL DE SECCIONS 

l'ataquen, entre altres efectes. El morro es veu sotmès a totes aquestes accions i és 

important considerar-lo apart.  

El morro s'ha d'estudiar com un problema de tipus tridimensional sotmès a un flux 

que considerem normal a la secció recta del dic. En el seu primer sector angular, 

fins als 30º aproximadament, el flux és normal al talús, amb un comportament 

d'ascens i de descens de la vena líquida idèntic al de les seccions del tronc, encara 

que d'amplitud menor, per aquest fet aquesta part és més resistent que la resta.  

En els següents 60º, entre el sector de 30º a 90º, el flux es fa tangent al talús i la 

forma troncònica es manifesta, canalitzant la cresta i donant peralt a l'ona fins a 

arribar a la tangència, on es produeix el trencament en voluta de l'ona. Aquesta 

situació presenta un avanç net, predominant i amb gradient en relació amb el flux 

en sinus, que és de naturalesa descendent.  

Des dels 90º fins als 130º el flux és descendent i està generat per la voluta de l'ona 

al trencar sobre el talús. La seva importància és relativa, com passa  a partir dels 

130º, on el comportament d'ascens-descens, cresta-sinus, torna a ser simètric i de 

molt petita intensitat.  

Aquest coneixement del flux porta a la conclusió de que, independentment de les 

peces que l'integrin, les seccions del morro són molt més fràgils que les seccions 

rectes, i les forces d'arrastrament condueixen a la pèrdua de cohesió entre 

elements, i en conseqüència, a la fragilitat davant de les unitats que no funcionen 

correctament davant d'incidència obliqua.  

Per aquests efectes de tridimensionalitat del flux degut a la difracció i l'aparició 

d'ones estacionàries transversals com a conseqüència de la reflexió de l'estructura, 

i al ser un punt singular de captació d'energia sotmès a fronts no uniformes i de 

múltiples direccions, el seu càlcul sol realitzar-se afectant el pes del mantell 

exterior de les seccions del tronc per un coeficient multiplicador, seguint 

l'expressió:  

𝑊𝑊𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐾𝐾 · 𝑊𝑊𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑐𝑐  

sent K un coeficient multiplicador que depèn del tipus d'element del mantell. En el 

cas de que el tipus d'element sigui escullera rugosa angulosa, aquest coeficient val:  
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Tipus d'element del 

mantell 

Coeficient 

multiplicador 

Ona trencada 

Coeficient 

multiplicador 

Ona no trencada 

Escollera rodona llisa 1.25 a 1.35 1.25 a 1.40 

Escollera angulosa rugosa 1.20 a 1.50 1.25 a 1.70 

 

2.2.2  Filtre 
 

Tal i com exposa Iribarren en el seu llibre "Obras Marítimas. Oleaje y Diques" (pág 

274 i 275):  

"Si el mantell de protecció principal es col·loqués directament sobre el nucli, la 

ruptura de l'ona podria arrastrar, a través dels grans forats del mantell, a les 

pedres de menor tamany que constitueixen el nucli, fet que motivaria 

assentaments en el conjunt del dic, amb la conseqüent deformació del talús, que 

podria arribar a ser inestable, posant en perill l'obra." 

Per evitar-ho, convé disposar entre el mantell principal i el nucli un o més mantells 

secundaris d'escullera classificada de menor a major, des de la superfície del nucli, 

de forma que el tamany dels elements que constitueixen cada un dels mantells 

sigui de tal manera que les seves pedres no puguin passar a través dels forats que 

deixen entre si les que formen el mantell que les recobreix.  

Teòricament es precisa que es compleixi la condició de filtre, és a dir, que el 

tamany de les pedres de cada mantell no sigui inferior a 1/3 de les del mantell 

superior. El seu pes límit seria, en conseqüència, 1/27 dels altres, però amb un 

petit marge de seguretat s'adopta la relació de 1/20 entre els pesos esmentats.  

A finals de la dècada dels 80, i com a conseqüència dels estudis sobre estabilitat 

hidràulica de dics trencaones per a esculleres, desenvolupat per Van der Meer, una 

de les variables amb notable influència en el comportament dels mateixos és la 

permeabilitat teòrica del massís granular (P), material natural, exercint diferents 

comportaments en funció de les diferents capes i del tot-ú.  
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La idea fundamental és l'augment d'estabilitat i seguretat en funció del factor P, 

adimensional, i estimat en funció del criteri i bona pràctica enginyeril, de manera 

que P oscil·la entre 0.1 i 0.6, presentant un valor de seguretat superior per a valors 

més grans de P.   

El dic plantejat en aquest projecte presentaria, segons aquestes investigacions 

teòriques un valor de P=0.4. Amb aquest valor es pot predimensionar el filtre com 

s'indica:  

𝑃𝑃 = 0.40  Permeabilitat teòrica per un dic composat per mantell, filtre i tot-ú. 

𝐷𝐷𝑛𝑛50𝑚𝑚𝑣𝑣𝑛𝑛𝑐𝑐𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣
𝐷𝐷𝑛𝑛50𝑝𝑝𝑠𝑠𝑣𝑣𝑐𝑐𝑝𝑝𝑚𝑚

= 2.00 

𝐷𝐷𝑛𝑛50𝑝𝑝𝑠𝑠𝑣𝑣𝑐𝑐𝑝𝑝𝑚𝑚

𝐷𝐷𝑛𝑛50𝑛𝑛𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝑠𝑠
= 4.00 

 

2.2.3  Peu de berma 
 

Iribarren també fa referència en seu llibre sobre aquest tipus d'elements: "por 

debajo de dicha profundidad h=A (medida con relación al nivel del agua en reposo), 

los cantos pueden ser de menor peso y de talud más rígido" sent "A" l'altura d'ona de 

càlcul del tal·lús.  

Actualment, la recomanació de la comunitat científica per al disseny preliminar de 

les banquetes o bermes dels dics en talús és l'expressió de Van der Meer de 1995 

basada en els criteris de Gerding de 1993. La formulació de Gerding, presentada en 

tesi doctoral en la universitat de TU Delft el 1993 permet analitzar el 

comportament de la berma-banqueta com a síntesi de tres productes 

adimensionals 𝐻𝐻𝑝𝑝 ,ℎ𝑐𝑐 𝐷𝐷𝑛𝑛50
� i el nivell de dany 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑 , conceptes introduïts per Van der 

Meer en la formulació del qual (1988) està basada aquesta.  La fórmula de Gerling 

és vàlida per a escolleres naturals, de densitat 2.68 𝑐𝑐
𝑚𝑚3, tal·lusos de peces soltes, 

trens de N=1000 ones actives i un pendent de tal·lús de 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼 = 1.5.  

Per al mantell principal la formulació proposa:  
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𝐻𝐻𝑝𝑝 =
𝐻𝐻𝑠𝑠

∆ · 𝐷𝐷𝑛𝑛50
= �0.24

ℎ𝑐𝑐
𝐷𝐷𝑛𝑛50

+ 1.60�𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑0.15  

Amb les restriccions corresponents a considerar una situació d'onatge irregular 

amb ones trencades, no trencades o trencants i de la simulació estudiada per 

Gerding:  

0.40 <
ℎ𝑐𝑐
ℎ

< 0.90                                   3.00 <
ℎ𝑐𝑐
𝐷𝐷𝑛𝑛50

< 25 

𝑁𝑁 = 1000                                                   𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝛼𝛼 = 1.5 

Els nivells d'averia considerats durant els assajos realitzats per desenvolupar la 

formulació són:  

𝑵𝑵𝒐𝒐𝒅𝒅 = 0.0           No hi ha fallida. 

𝑵𝑵𝒐𝒐𝒅𝒅 = 0.50        Dany acceptable, entre 0 i 5% de les peces desplaçades. 

𝑵𝑵𝒐𝒐𝒅𝒅 = 2.00        Dany moderat, averia entre el 5% i el 10% de les peces. 

𝑵𝑵𝒐𝒐𝒅𝒅 = 4.00        Col·lapsament, averia superior al 20% de les peces. 

Els paràmetres que contempla la formulació es detallen a continuació:  

𝑯𝑯𝒔𝒔          Alçada d'ona significant al peu del dic, en [m]. 

∆            Coeficient relatiu de pesos específics, en [-]. 

∆ =  
𝛾𝛾
𝛾𝛾𝑤𝑤

− 1 

𝜸𝜸            Pes específic de la peça, en [t/𝑚𝑚3]. 

𝜸𝜸𝒘𝒘          Pes específic de l'aigua del mar, en [t/𝑚𝑚3]. 

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏      Diàmetre nominal mig, en [m]. 

𝒉𝒉𝒕𝒕          Profunditat de la coronació de la berma submergida, en [m]. 

𝒉𝒉           Profunditat a peu de dic, en [m]. 
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El criteri que es segueix per al predimensionament és el criteri proposat per Van 

der Meer, que diu que en un disseny general es disposarà de 3 a 5 unitats d'ample 

per a la cota de coronació de la berma i de 2 a 3 elements en capa.  

2.2.4 Berma i dics berma 
 

És d'especial interès el càlcul de bermes i seccions de dics berma, ja que aquesta és 

la secció escollida per a les solucions que contemplen un dic submergit. La 

formulació emprada per al càlcul de dics berma és la proposada per Vidal i Losada.  

La formulació de Vidal i Losada, calcula els pesos necessaris per als diversos 

elements del talús ultrapassable, ja que el càlcul és vàlid per a bermes, dics berma i 

talussos ultrapassables, a partir dels pesos teòrics que tindria el talús en cas de ser 

considerat talús no ultrapassable. El càlcul del dic submergit amb la formulació de 

dic no ultrapassable condueix a un alt grau de sobredimensionament dels pesos de 

l'estructura. Amb aquesta formulació s'aconsegueix ajustar-los a la realitat.  

 La formulació, per tant, parteix del pes de l'element de capa calculat amb la 

formulació de talús no ultrapassable i les característiques de coronació reals. Es 

parteix de la informació de la posició de la coronació respecte al nivell del mar per 

a un talús no ultrapassable, i s'usaran els valors següents:  

𝒎𝒎          situació del nivell del mar respecte al nivell mitjà del mar,  [m]. 

𝑾𝑾𝑵𝑵𝑵𝑵      pes dels blocs del talús exterior no ultrapassable, [t]. 

𝑵𝑵𝒄𝒄        cota de coronació de l'estructura,[m]. 

𝑭𝑭          francbord, [m]. S'obté com:  

𝐹𝐹 = 𝑅𝑅𝑐𝑐 −  𝑚𝑚 

Amb tota aquesta informació corresponent al càlcul de talús no ultrapassable, per 

al qual són vàlides les teories exposades fins aquest apartat, Vidal&Losada permet 

obtenir el pes adequat per als diferents elements que conformen la secció. Es 

presenta la relació d'aquests pesos per cada element del talús ultrapassable.  

2.2.4.1 Pes dels blocs del talús exterior 
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El pes dels blocs del talús exterior per al dic ultrapassable, i considerant tots els 

paràmetres fins aquí presentats, relaciona els paràmetres corresponents a un talús 

no ultrapassable:  

 

𝑭𝑭𝑵𝑵𝑵𝑵          francbord adimensional de no ultrapassament,[m]. 

 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵         número d'estabilitat de no ultrapassament, obtingut com: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅 = 1.831 − 0.245 · 𝐹𝐹𝑁𝑁𝑅𝑅 + 0.0119 · 𝐹𝐹𝑁𝑁𝑅𝑅2  

𝑫𝑫𝑵𝑵𝑵𝑵         diàmetre equivalent del talús no ultrapassable, [m] i calculat de la forma 

general  

𝐷𝐷𝑁𝑁𝑅𝑅 = �
𝑊𝑊𝑁𝑁𝑅𝑅

𝜌𝜌
3

 

on  

𝜌𝜌    representa la densitat del material emprat 

Amb els paràmetres que corresponen al talús ultrapassable, obtingut a partir dels 
valors anteriors. Les relacions que s'estableixen en la formulació de Vidal&Losada 
dels paràmetres de talús no ultrapassable i els de talús ultrapassable es presenten 
a continuació:  
 

𝑭𝑭𝑵𝑵          francbord adimensional d'ultrapassament,[m]. Es calcula com:  

𝐹𝐹𝑅𝑅 = min{2.4,
𝐹𝐹
𝐷𝐷𝑁𝑁𝑅𝑅

} 

𝑵𝑵𝑵𝑵         número d'estabilitat d'ultrapassament, obtingut com: 

𝑁𝑁𝑅𝑅 = 1.831 − 0.245 · 𝐹𝐹𝑅𝑅 + 0.0119 · 𝐹𝐹𝑅𝑅2 

I finalment s'obté el diàmetre nominal mig dels elements del talús exterior 

ultrapassable com:  

𝐷𝐷𝑅𝑅 =
𝐷𝐷𝑁𝑁𝑅𝑅 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅

𝑁𝑁𝑅𝑅
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2.2.4.2 Pes dels blocs en coronació 
 

Un cop obtinguts els pesos de talús exterior ultrapassable, els pesos correspoents a 

la coronació del talús es calculen a partir del diàmetre nominal trobat per al talús 

exterior i el seu número d'estabilitat d'ultrapassament, detallat en la secció 

anterior com:  

𝐷𝐷𝑅𝑅𝑐𝑐 =
𝐷𝐷𝑅𝑅 · 𝑁𝑁𝑅𝑅
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑐𝑐

 

On  

𝑫𝑫𝑵𝑵𝒄𝒄     és el diàmetre nominal mig dels blocs en coronació necessari, i  

𝑵𝑵𝑵𝑵𝒄𝒄     és el número d'estabilitat d'ultrapassament per a coronació, que es calcula amb 
la fórmula:  

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑐𝑐 = 1.652 + 0.0182 · 𝐹𝐹𝑅𝑅 + 0.159 · 𝐹𝐹𝑅𝑅2 

 

2.2.4.3 Pes dels blocs del morrot 
 

D'una manera anàloga, partint dels valors dels pesos del talús exterior 

ultrapassable, els pesos correspoents a la coronació del talús es calculen a partir 

del diàmetre nominal trobat per al talús exterior i el seu número d'estabilitat 

d'ultrapassament, detallat en la secció anterior com:  

 

 

𝐷𝐷𝑅𝑅𝑀𝑀 =
𝐷𝐷𝑅𝑅 · 𝑁𝑁𝑅𝑅
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑀𝑀

 

On  

𝑫𝑫𝑵𝑵𝑴𝑴     és el diàmetre nominal mig dels blocs del morrot necessari, i  

𝑵𝑵𝑵𝑵𝑴𝑴     és el número d'estabilitat d'ultrapassament per a coronació, que es calcula 
amb la fórmula:  

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑐𝑐 = 1.681 − 0.474 · 𝐹𝐹𝑅𝑅 + 0.105 · 𝐹𝐹𝑅𝑅2 
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2.2.5 Nucli 
 

El nucli està constituït per material tot-ú de cantera, és a dir material sense 

classificar. Aquest material pot ser bé natural, amb material format per àrids no 

triturats, material granular i de granulometria de tipus continu o bé artificial, on el 

material granular està format per àrids matxacats total o parcialment i també de 

granulometria de tipus continu.  

2.2.6   Berma de coronació: espatller 
 

Fins aquí s'ha treballat la estabilitat estructural del mantell i els altres elements del 

dic. L'experiència demostra que els dics ultrapassables amb explanades en el seu 

trasdós són una font de problemes. Per evitar aquests problemes, la solució més 

prudent és dissenyar-los com si pràcticament no es puguessin ultrapassar.  

Es considera, apart de  la pròpia altura d'ona, una variació màxima del nivell del 

mar deguda a causes metereològiques (astronòmiques i depressions) que pot 

provocar una sobreelevació de 0.8m en el mediterrani.  

De totes maneres, al tractar-se de la perllongació del dic, es respectarà el francbord 

existent de 7m, que s'ha vist que és suficient en aquesta zona, i es procedeix a 

verificar l'estabilitat de l'espatller.  

Les accions que interactuen amb aquest element són diverses i provocades per 

diferents femòmens. Aquests són:  

• Empenta activa i passiva del terreny sobre l'espatller, 𝑃𝑃𝑣𝑣ℎ  𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑝𝑝ℎ  

• Força d'impacte de l'ona incident, 𝐹𝐹ℎ0.1% 

• Subpressió, 𝑝𝑝𝑏𝑏  

• Pes propi de l'espatller, 𝑃𝑃 

La verificació de l'estabilitat de l'espatller es calcula per la secció més desfavorable. 

Tal i com es veurà a continuació, aquesta situació desfavorable ve donada en gran 

mesura pels valors de la força d'impacte de l'ona incident, la qual es calcula per un 

onatge amb període de retorn de 100 anys.  
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Considerant la totalitat de les accions mencionades anteriorment, cal verificar, per 

unitat de metre lineal, la secció de l'espatller per les situacions de:  

FACTOR DE LLISCAMENT 

𝐹𝐹𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 =
𝜇𝜇(𝑃𝑃 − 𝑝𝑝𝑏𝑏)

𝐹𝐹ℎ0,1% + 𝑃𝑃𝑣𝑣ℎ − 𝑃𝑃𝑝𝑝ℎ
≥ 1.4 

pel que obtenint un valor superior a 1.4 del factor s'està del costat de la seguretat. 

De forma genèrica, es considera una 𝜇𝜇 = 0.6 . 

FACTOR DE BOLCAMENT RÍGID 

𝐹𝐹𝑆𝑆𝐵𝐵 =
𝑀𝑀𝑃𝑃 −𝑀𝑀𝑝𝑝𝑏𝑏

𝑀𝑀𝐹𝐹ℎ0,1% + 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑣𝑣ℎ − 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑝𝑝ℎ
≥ 1.4 

pel que obtenint un valor superior a 1.4 s'està del costat de la seguretat. Els 

moments es consideren al voltant del centre de rotació "o", en la base de l'espatller 

del costat interior. En la següent figura es representa: 

 

Ara es procedeix a detallar cada una de les forces anteriors.  

Empenta activa 

S'entén per empenta activa l'empenta que realitza el mantell superior del costat 

mar sobre l'espatller. En terrenys granulars i homogenis, sense fregament entre el 

mantell i l'espatller, ni nivell freàtic intermedi i sobre un parament vertical com és 

el cas de l'espatller i el mantell superior, l'empenta activa es pot determinar a 

partir de la teoria de Rankine. Es considera que només existeix component 

horitzontal per tal de quedar del costat de la seguretat: 
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𝑃𝑃𝑣𝑣ℎ =
1
2
𝐾𝐾𝑣𝑣 · 𝛾𝛾𝑚𝑚′ · 𝐻𝐻2 

 
En l'esquema anterior:  

𝐾𝐾𝑣𝑣 = 𝑐𝑐𝑣𝑣𝑛𝑛2 �45 − ∅
2
�  coeficient d'empenta activa, [-] 

∅               angle de fregament intern, es considera ∅ = 40.  

𝛾𝛾𝑚𝑚′             pes específic unitari efectiu del terreny del mantell. Es considera un 45% 

de buits entre els blocs i resulta un valor de 𝛾𝛾𝑚𝑚′ = 1.27 𝑐𝑐/𝑚𝑚3             

𝐻𝐻              espessor de la capa de filtre i mantell que exerceix una pressió sobre 

l'espatller 

Empenta  passiva 

El concepte d'empenta passiva està intrínsecament lligat al d'empenta activa. En 

aquest cas l'empenta l'exerceix la capa de filtre que es troba al costat terra del dic, 

convertint-se en una força estabilitzadora. L'expressió per aquesta força és similar 

a la vista anteriorment:  

 𝑃𝑃𝑝𝑝ℎ =
1
2
𝐾𝐾𝑝𝑝 · 𝛾𝛾𝑚𝑚′ · 𝐻𝐻2 
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On:  

𝐾𝐾𝑝𝑝 = 𝑐𝑐𝑣𝑣𝑛𝑛2 �45 + ∅
2
�  coeficient d'empenta passiva, [-] 

∅               angle de fregament intern, es considera ∅ = 40.  

𝛾𝛾𝑛𝑛′             pes específic unitari efectiu del terreny del mantell. Es considera un 30% 

de buits entre els blocs i resulta un valor de 𝛾𝛾𝑛𝑛′ = 1.72 𝑐𝑐/𝑚𝑚3             

𝐻𝐻              espessor de la capa del filtre que exerceix una pressió sobre l'espatller 

 

Força d'impacte de l'ona incident 

Quan una ona incideix sobre els dics de recer, al ser un dic en tal·lús es produeix un 

avanç de la massa d'aigua per sobre del mantell exterior fins arribar a una certa 

alçada.  

Existeixen una gran varietat de formulacions per calcular les accions lligades a 

aquest onatge d'impacte, tot i que formulacions com la de Pedersen (1996) també 

inclou el càlcul de la subpressió. Aquesta fórmula considera de partida el pitjor 

nivell del mar possible (com s'ha comentat anteriorment, +0.8 pel litoral 

mediterrani):  

𝐹𝐹ℎ0.1% = 0.21�
𝐿𝐿𝑝𝑝𝑚𝑚
𝐵𝐵

(1.6 · 𝑝𝑝𝑚𝑚 · 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝐴𝐴
𝑝𝑝𝑚𝑚
2
ℎ′) 
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𝑀𝑀0.1% = 𝑣𝑣 · 𝐹𝐹ℎ0.1% = 0.55�ℎ′ + 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 � · 𝐹𝐹ℎ0.1% 

 

𝑝𝑝𝑏𝑏0.1% = 1.00 · 𝐴𝐴 · 𝑝𝑝𝑚𝑚  

𝑀𝑀𝑝𝑝𝑏𝑏0.1% =
𝐵𝐵′
3

· 𝑝𝑝𝑏𝑏0.1% 

 

On:  

𝐹𝐹ℎ0.1%  força relacionada al 0.1% de probabilitat d'excedència d'onatge. Equival a 

l'onatge amb un període de retorn de 100 anys, [N]. 

𝑀𝑀0.1%   moment provocat per aquesta força, [N·m]. 

𝑝𝑝𝑏𝑏0.1%  subpressió de l'onatge lligat a aquest 0.1% de probabilitat d'excedència 

𝐿𝐿𝑝𝑝𝑚𝑚    longitud d'ona de l'onatge a la zona de propagació, [m] 

𝑝𝑝𝑚𝑚 = 1.07(𝑅𝑅𝑣𝑣0.1% − 𝐴𝐴𝑐𝑐)   

𝑅𝑅𝑣𝑣0.1%  run-up de l'onatge 

𝐴𝐴 = min(𝐴𝐴2
𝐴𝐴1

, 1)  on 𝐴𝐴1,𝐴𝐴2  són les àrees mostrades a la figura 

𝑦𝑦𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 = min(𝑦𝑦
2

,𝑝𝑝𝑐𝑐)  

𝑦𝑦 = max(
𝑅𝑅𝑣𝑣0.1%−𝐴𝐴𝑐𝑐

sin (𝛼𝛼) · sin (15)
cos (𝛼𝛼−15) , 0)  

 

Pes propi de l'espatller 
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Es calcula directament el volum de l'espatller (àrea de secció per metre lineal) i es 

multiplica pel seu pes específic. El càlcul es realitza considerant només com a pes 

emergit, ja que sempre es troba sobre el NMM i la subpressió provocada pel run-up 

ja s'ha calculat.  

 

2.3 Comportament funcional 

Quan l'onatge incident interacciona sobre una estructura flexible en tal·lús, i abans 

d'estudiar-se les diferents manifestacions de les respostes que l'obra presenta 

davant d'aquest, és necessari l'estudi i balanç de l'energia que permet la 

descomposició de l'ona en components de transmissió, amortiguació-dissipació i 

finalment, reflexió, com a resposta hidràulica davant del fenòmen físic.  

En conseqüència, si "E" és l'energia incident que ataca al dic, aquesta es pot 

descompondre en: 

𝐸𝐸𝑠𝑠𝑛𝑛𝑐𝑐𝑠𝑠𝑑𝑑𝑚𝑚𝑛𝑛𝑐𝑐 =  𝐸𝐸𝑐𝑐𝑝𝑝𝑣𝑣𝑛𝑛𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑣𝑣 +  𝐸𝐸𝑣𝑣𝑏𝑏𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑏𝑏𝑠𝑠𝑑𝑑𝑣𝑣 +  𝐸𝐸𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑣𝑣𝑚𝑚𝑥𝑥𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣  

Sobre aquestes components energètiques, les principals respostes hidràuliques a 

tenir en compte en l'estudi dels dics de tal·lús i el seu anàlisi funcional són:  
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Negro,Vicente. Diseño de diques rompeolas, 2008 

 

• Reflexió (flux d'energia) 

• Transmissió (flux d'energia) 

• Remuntada o run-up (flux de massa d'aigua) 

• Descens o run-down (flux de massa d'aigua) 

• Sobrepassament o overtopping (flux de massa d'aigua) 

En la seguent figura es representen tots aquests fenòmens i es passa a detallar el 

seu estudi.  

 

2.3.1 Reflexió 
 

Les ones es reflexen en la totalitat de les obres marítimes, des de gairebé un 100% 

en elements verticals fins a diferents nivells d'absorció en funció del pendent dels 

tal·lusos, la seva rugositat i permeabilitat teòrica. Els paràmetres que apareixen el 

els diversos estudis sobre el fenòmen de la reflexió són:  

Condicionants de l'onatge: 

• Altura d'ona 

• Període ondulatori 

• Peralt adimensional (número d'Iribarren) 

Condicionants geomètrics i estructurals: 

• Forma del dic i angle del tal·lús 

• Profunditat a peu de l'estructura 

• Pendent del fons marí 

• Permeabilitat teòrica, porositat i rugositat 

• Angle d'incidència de l'onatge 
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De totes les formulacions, recuperem la de Seelig el 1980, que proposa la corba 

d'ajust per definir el coeficient de reflexió, 𝐾𝐾𝑝𝑝 , sobre el tal·lús per a diferents 

hipòtesis d'incidència: 

𝐾𝐾𝑝𝑝 =
𝑣𝑣 · 𝜉𝜉2

𝑏𝑏 + 𝜉𝜉2 

On els paràmetres prenen els valors següents:  

a=1.00 i b=5.5 per a pendents suaus. 

a=0.60 i b=6.60 per a pendents rugoses i permeables. 

𝝃𝝃 número d'Iribarren, [-] 

 

2.3.2 Transmissió 
 

La transmissió de l'energia de l'onatge és el resultat de la combinació de dos 

fenòmens diferents, el primer d'ells, per tractar-se d'un flux en un medi porós, ja 

que el dic té un grau de permeabilitat teòrica i el flux l'atravessa pels seus forats, el 

segon per sobrepassament, ja que la vena líquida pot sobrepassar-lo, al ser obres 

de baixa cota de coronació originant immediatament una acció en el extradós de 

l'estructura. El fenòmen queda definit i gobernat perls següents condicionants:  

Condicionants d'onatge 

• Altura d'ona 

• Període de l'onatge 

• Peralt adimensional 

Condicionants geomètrics i estructurals 

• Cota de coronació 

• Ample de coronació 

• Francbord 

• Profunditat a peu de dic 

• Permeabilitat teòrica 
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Les equacions plantejades per Van der Meer pel coeficient de transmissió 𝐾𝐾𝑐𝑐 , 1988 

amb els seus respectius rangs de validesa són: 

            𝐾𝐾𝑐𝑐 = 0.80                                  − 2.00 <
𝑅𝑅𝑐𝑐
𝐻𝐻𝑠𝑠

< −1.13 

𝐾𝐾𝑐𝑐 = 0.46 − 0.30 ·
𝑅𝑅𝑐𝑐
𝐻𝐻𝑠𝑠

                    − 1.13 <
𝑅𝑅𝑐𝑐
𝐻𝐻𝑠𝑠

< 1.20 

            𝐾𝐾𝑐𝑐 = 0.10                                  1.20 <
𝑅𝑅𝑐𝑐
𝐻𝐻𝑠𝑠

< 2.00 

On  

𝑵𝑵𝒄𝒄 és la cota de coronació del dic, [m]. 

2.3.3 Remonte o "run-up" 
 

L'anàlisi i estudi dels processos de run-up i run-down que analitzen i descriuen la 

resposta hidràulica d'un tal·lús davant de la incidència de la vena líquida estan 

limitats i són complexos.  

Això es degut a que els models reprodueixen una sèrie de casos simplificats i els 

assajos tenen limitacions en el seu rang, en la geometria dels dics, a més d'existir 

distorsions en els factors d'escala. Això condueix moltes vegades a 

sobredimensionar els comportaments hidràulics de les seccions.  

El fet és que la massa d'aigua oscil·la sobre una distància vertical, inclús superior a 

l'altra d'ona arribant a nivells extrems referits al nivell de l'aigua en repòs, 

anomenats 𝑅𝑅𝑣𝑣(run-up) i 𝑅𝑅𝑑𝑑(run-down).  

Els processos anteriors depenen dels següents condicionants:  

Condicionants de l'onatge 

• Altura d'ona 

• Període ondulatori 

• Peralt adimensional 

• Forma de ruptura 
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• Número d'Iribarren

Condicionants geomètrics i estructurals 

• Forma i angle del tal·lús

• Rugositat del tal·lús

• Permeabilitat teòrica

• Superfície porosa

Un dels mètodes clàssics i sancionats per la pràctica de run-up i run-down en una 

funció que depèn dels productes adimensionals de peralt i angle de tal·lús fou 

definida per Losada-Giménez Curto en base a assajos experimentals, i proposa la 

fórmula següent:  

𝑅𝑅𝑣𝑣
𝐻𝐻𝑘𝑘

=  𝐴𝐴𝑣𝑣 · (1 − 𝑚𝑚𝐵𝐵𝑣𝑣 ·𝐼𝐼𝑝𝑝) 

𝑅𝑅𝑑𝑑
𝐻𝐻𝑘𝑘

=  𝐴𝐴𝑑𝑑 · (1 − 𝑚𝑚𝐵𝐵𝑑𝑑 ·𝐼𝐼𝑝𝑝) 

sent: 

𝑵𝑵𝒖𝒖,𝑵𝑵𝒅𝒅      alçada de "run-up" i "run-down", [m]. 

𝑯𝑯𝒌𝒌             alçada característica d'ona, [m]. 

𝑰𝑰𝒓𝒓               número d'Iribarren, també té la notació 𝜉𝜉, [-]. 

𝑨𝑨𝒖𝒖,𝑩𝑩𝒖𝒖    coeficients predictius en funció del terreny, número d'Iribarren, tal·lús 

nivell d'averia i tipus de peça. Es destaquen dues situacions per a escollera natural:  

Situació 𝑨𝑨𝒖𝒖 𝑩𝑩𝒖𝒖 

"Rip-rap" 1.80 -0.46 

"Rubble" 1.37 -0.60 

taula 1: coeficients predictius en funció del terreny 

La situació depèn de l'estat d'averia del dic, sent "rubble" un estat d'averia més 

avançat.  
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2.3.4 Sobrepassament o "overtopping" 
 

Les etapes del disseny han evolucionat des de les components estructurals, 

resoltes amb les fórmules de determinació dels elements del mantell a diferents 

nivells de vulnerabilitat, a les funcionals, on el concepte hidràulic juga un paper 

primordial, basat en els nivells d'excedència dels escassos trens d'ones que 

superen la coronació del dic. Quan això passa es produeix l'efecte de 

sobrepassament.  

El sobrepassament és la combinació de dos efectes físicament diferents, el ruix com 

a conseqüència de l'aire present en l'aigua quan es projecta sobre la vertical i el 

sobrepassament en massa o pas sòlid d'un volum per damunt de la coronació del 

dic.  

En ambdós processos intervenen factors exògens tals com l'efecte del vent i 

condicionants geomètrics com la cota de la berma, el seu ample, la coronació del 

dic.. 

En l'actualitat el càlcul del sobrepassament és un dels camps d'investigació, 

desenvolupament i innovació més prolífics en la comunitat portuària internacional.  

Aquesta es troba profundament preocupada en disminuir la cota de coronació de 

l'estructura i optimitzar els efectes del sobrepassament sobre diversos 

components del sistema, com són peatons, vehicles, estructures, edificis... 

L'any 1992, de Waal i Van der Meer proposen una expressió vàlida per a diferents 

tipus de ruptura sobre el tal·lús, trens d'ones irregulars i geometries de diversos 

dics, entre altres variables. El model predictiu proposat fou:  

 

𝑞𝑞

�𝑐𝑐 · 𝐻𝐻𝑠𝑠3
= 8 · 10−5 · 𝑚𝑚3.10(

𝑅𝑅𝑣𝑣 ,2%− 𝑅𝑅𝑐𝑐
𝐻𝐻𝑠𝑠

) 

On:  

𝒒𝒒  cabal d'aigua que sobrepassa, [m3/s/m]. 

𝑵𝑵𝒖𝒖 alçada de run-up, [m]. 
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𝑯𝑯𝒔𝒔 alçada d'ona significant, [m]. 

𝑵𝑵𝒄𝒄 francbord del dic, [m]. 

𝒈𝒈   acceleració de la gravetat, [m/s2] 

 

La fiabilitat de l'equació anterior ve determinada assumint la distribució normal 

del log(q) amb una dispersió entre la seva desviació estàndar i la seva mitja (𝜎𝜎/𝜇𝜇) 

de 0.11. El raonament és vàlid per als casos on el sobrepassament no és molt elevat 

i la cota de coronació del dic està pròxima a l'estimador del run-up.  

 

En cas de que no es compleixin aquestes condicions, s'ha de revisar l'esquema de 

càlcul d'Owen amb la matització de De Waal i Van der Meer de coeficients 𝛾𝛾. La 

formulació d'Owen amb la inclusió d'aquests coeficients necessita distingir entre 

els casos de voluta (plunging) i oscil·lació (surging) manera de trencar de les ones, 

per a determinar la descàrrega en massa d'aigua per sobre del dic. Els dos casos 

són:  

Cas de voluta o plunging 

𝑄𝑄𝑏𝑏 =  
𝑞𝑞

�𝑐𝑐 · 𝐻𝐻𝑠𝑠3
· �

𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝
tan(𝛼𝛼)

 

𝑅𝑅𝑏𝑏 =  
𝑅𝑅𝑐𝑐
𝐻𝐻𝑠𝑠

·
�𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝

tan(𝛼𝛼)
·

1
𝛾𝛾

 

 

Cas d'oscil·lació o surging 

𝑄𝑄𝑛𝑛 =  
𝑞𝑞

�𝑐𝑐 · 𝐻𝐻𝑠𝑠3
 

 

𝑅𝑅𝑏𝑏 =  
𝑅𝑅𝑐𝑐
𝐻𝐻𝑠𝑠

·
1
𝛾𝛾

 

On s'ha introduït un nou paràmetre:  
𝛾𝛾 =  𝛾𝛾𝑏𝑏(𝑐𝑐𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝.𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑣𝑣) · 𝛾𝛾𝑝𝑝(𝑐𝑐𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝.𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠ó) · 𝛾𝛾ℎ(𝑣𝑣𝑠𝑠𝑐𝑐ü𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑠𝑠) · 𝛾𝛾𝛽𝛽(𝑐𝑐𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝.𝑑𝑑′𝑝𝑝𝑏𝑏𝑣𝑣𝑠𝑠𝑞𝑞ü𝑠𝑠𝑐𝑐𝑣𝑣𝑐𝑐) 

 

El millor ajust per a onatges en ruptura tipus voluta queda caracteritzat amb la 

fórmula exponencial següent:  

𝑄𝑄𝑏𝑏 = 0.060 · 𝑚𝑚−5.2𝑅𝑅𝑏𝑏  
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La British Standard Institution proporciona uns nivells de seguretat en relació als 

volums de descàrrega admissibles per a diferents situacions. Aquestes 

consideracions són:  

 

Situació  Cabal descàrrega    q[m3/s/m] 

Incòmode per a persones 4·10-6 

Incòmode per a vehicles 1·10-6 

Perillós per a persones 3·10-5 

Perillós per a vehicles 2·10-5 

taula 2: taxes de descàrrega i implicació 

 

Aquests valors es referencien a 3m per darrera de la coronació, presentant-se 

valors pic per damunt de 100 vegades els valors mitjos.  

 

Un altre mètode per avaluar la perillositat del sobrepassament és la taula 

elaborada per Leo Franco, que avalua per a persones, vehicles, edificis i elements 

del port el nivell de perillositat, incomoditat o dany en funció del cabal de 

descàrrega. A continuació es presenta l'esmentada taula:  
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Amb la consideració de tot l'exposat, s'acceptarà una cabal de descàrrega per 

sobrepassament màxim de 0.004 l/s/m, corresponent a l'inici d'incomoditat per a 

peatons, no estant en situació de perill en cap cas per cap element. 
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3 RESULTATS DEL CÀLCUL DE SECCIONS 

3.1 Càlcul secció tipus dic submergit A1 

3.1.1 Estabilitat estructural 
 

La secció es dimensiona amb un mantell principal, una capa de filtre i un nucli. Es 

col·loquen dues capes de blocs tant en talús exterior com en coronació. El talús 

baixa és 3/2. Es considera que donada la naturalesa de la secció tipus no és 

necessari l'ús d'una berma de peu.  

La secció projectada té un ample en coronació de 12m per la capa més exterior, i a 

partir d'aquí es baixa en talús d'1.5 fins a la cota del terreny i amb les capes 

esmentades. La cota de coronació del dic és a -2.5 m.  

Es presenten els pesos i diàmetres dels elements i com es col·locaran en la següent 

taula resum. Els càlculs respectius es poden trobar en l'apèndix d'aquest annex.  

TRONC Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 4t 2.3 m 

Filtre 2 x escullera natural 1t 1.1 m 

Nucli Tot-ú - 

taula 3: composició talús submergit 

MORROT Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 6t 2.72 m 

Filtre 2 x escullera natural 1.5t 1.7 m 

Nucli Tot-ú - 

taula 4: composició morrot talús submergit 

3.1.2 comportament funcional 
 

En l'alternativa A1, que contempla la construcció d'un dic submergit, no té especial 

importància els aspectes funcionals com poden ser el run-up i la reflexió. En 

l'anàlisi numèric ja s'avalua la capacitat de reflexió i l'energia transmesa per aquest 

element, fet pel qual, no es calculen els comportaments funcionals del dic 

submergit.  
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3.1.3 Secció 
 

 

 

 

 

figura 1: secció tipus del dic submergit 

 

 

 

figura 2: secció tipus del morrot del dic submergit 
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3.2 Càlcul secció tipus dic B1 

3.2.1 Estabilitat estructural 
 

La secció es dimensiona amb un mantell principal, una capa de filtre i un nucli. Es 

col·loquen dues capes de blocs tant en talús exterior com en coronació. El talús 

baixa és 3/2.  

La secció projectada té un ample en coronació de 12m per la capa més exterior, i a 

partir d'aquí es baixa en talús d'1.5 fins a la cota del terreny i amb les capes 

esmentades. La cota de coronació del dic és a 3.24 m.  

Es presenten els pesos i diàmetres dels elements i com es col·locaran en la següent 

taula resum. Els càlculs respectius es poden trobar en l'apèndix d'aquest annex.  

TRONC Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 2t 1.79 m 

Filtre 2 x escullera natural 200 kg 0.83 m 

Nucli Tot-ú - 

taula 5: composició talús B1 

MORROT Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 3t 1.87 m 

Filtre 2 x escullera natural 300 kg 0.93 m 

Nucli Tot-ú - 

taula 6: composició morrot talús B1 

 

3.2.2 comportament funcional 
 

En aquesta secció, no provista d'espatller inicialment, es considera important el 

fenòmen de l'ultrapassament de manera que s'ha predimensionat per garantir que 

la taxa de sobrepassament es troba en uns rangs de valors acceptables i no 

perillosos. 
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 El run-up i la taxa de sobrepassament obtinguts, d'acord amb la teoria de De Waal 

i Van der Meer per determinar la taxa de sobrepassament, és inferior a la taxa que 

s'ha marcat com a objectiu:  

𝑵𝑵𝒖𝒖𝟐𝟐%  1.41 m 

𝒒𝒒 0.00374 l/s/m 
taula 7: ultrapassaments 

 

Efectivament, el run-up és un valor de magnituds inferiors però comparables a la 

coronació de 3.24 metres i la taxa de sobrepassament és inferior als 0.004 l/s/m 

marcats com a llindar de perillositat per a peatons, l'element més dèbil. 

 

3.2.3 Secció 
 

 

 

 

figura 3: secció tipus tronc dic alternativa B1 
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figura 4: secció tipus morrot dic alternativa B1 

 

 

3.3 Càlcul secció tipus dic B2.1 i B2.2 

3.3.1 Estabilitat estructural 
 

Es dimensiona una secció per a les dues alternatives, ja que comparteixen moltes 

característiques i l'onatge incident que reben és força semblant. El predimensionat 

d'aquests dos elements ve condicionat pel primer tram de perllongació de dic, no 

pel segon ja que aquest queda més resguardat i no rep els onatges més energètics. 

Per tant, es considera que els dos dics han de ser predimensionats per la mateixa 

alçada d'ona.  

També seran predimensionats per la mateixa profunditat, ja que la constucció es fa 

en el mateix terreny i les dues estructures arriben a la mateixa batimètrica 11 com 

a límit.  

La secció es dimensiona amb un mantell principal, una capa de filtre i un nucli. En 

coronació es construeix un espatller amb l'objectiu d'estalviar material d'escullera 

del mantell principal i provocar una zona en coronació que pugui ser habilitada per 
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al pas de vehicles. Es col·loquen dues capes de blocs tant en talús exterior com en 

coronació. El talús baixa és 3/2.  

La secció projectada té un ample en coronació de 12m per la capa més exterior, i a 

partir d'aquí es baixa en talús d'1.5 fins a la cota del terreny i amb les capes 

esmentades. La cota de coronació del dic és  5.56 m.  

Es presenten els pesos i diàmetres dels elements i com es col·locaran en la següent 

taula resum. Els càlculs respectius es poden trobar en l'apèndix d'aquest annex.  

TRONC Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 3 t 2.07 m 

Filtre 2 x escullera natural 400 kg 1.02 m 

Nucli Tot-ú - 

Peu de berma Perllongació capes 4 elements d'ample 

taula 8: composició dic alternativa B2 

MORROT Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 4.5 t 2.37 m 

Filtre 2 x escullera natural 600 kg 1.18 m 

Nucli Tot-ú - 

Peu de berma Perllongació capes 4 elements d'ample 

taula 9: composició morrot dic alternativa B2 

 

3.3.2 comportament funcional 
 

En aquesta secció, no provista d'espatller inicialment, es considera important el 

fenòmen de l'ultrapassament de manera que s'ha predimensionat per garantir que 

la taxa de sobrepassament es troba en uns rangs de valors acceptables i no 

perillosos. 
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 El run-up i la taxa de sobrepassament obtinguts, d'acord amb la teoria de De Waal 

i Van der Meer per determinar la taxa de sobrepassament, és inferior a la taxa que 

s'ha marcat com a objectiu:  

𝑵𝑵𝒖𝒖𝟐𝟐%  1.493 m 

𝒒𝒒 0.00398 l/s/m  
taula 10: ultrapassaments 

 

Efectivament, el run-up és un valor de magnituds inferiors però comparables a la 

coronació de 5.56 metres i la taxa de sobrepassament és inferior als 0.004 l/s/m 

marcats com a llindar de perillositat per a peatons, l'element més dèbil. 

Pel que fa al dimensionament de l'espatller de formigó, aquest és predimensionat 

d'acord amb la teoria presentada per a càlcul d'empentes en talussos, acció de 

l'onatge sobre l'estructura i el pes propi del mateix. Els factors de seguretat 

obtinguts davant de bolcament i lliscament per a l'espatller són:  

𝝁𝝁 0.6  
𝑭𝑭𝑺𝑺𝑳𝑳𝑳𝑳 4.52 >1.4 
𝑭𝑭𝑺𝑺𝑩𝑩 1.426 >1.4 

taula 11: secció espatller 

De manera que l'espatller té la forma que es presenta a continuació:  

 

 

 

 

 

 

 

figura 5: espatller corresponent a l'alternativa B2 
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figura 6: secció dic corresponent a l'alternativa B2, inclòs el ferm 

 

 

 

 

 

figura 7: morrot corresponent a l'alternativa B2 
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3.4 Càlcul secció tipus dic B3 

3.4.1 Estabilitat estructural 
 

La secció de dic tipus B3 és la que rep una energia d'ona major per que té 

incidència directa sobre la direcció provinent de l'onatge més energètic. Per això es 

troba d'entrada que els blocs d'escullera no són suficients per als requisits 

estructurals, i s'han d'adoptar blocs de formigó.  

La secció es dimensiona amb un mantell principal, una capa de filtre i un nucli. En 

coronació es construeix un espatller amb l'objectiu d'estalviar material d'escullera. 

Es col·loquen dues capes de blocs tant en talús exterior com en coronació. El talús 

baixa és 3/2.  

La secció projectada té un ample en coronació de 12m per la capa més exterior, i a 

partir d'aquí es baixa en talús d'1.5 fins a la cota del terreny i amb les capes 

esmentades. La cota de coronació del dic és a 7 m.  

Es presenten els pesos i diàmetres dels elements i com es col·locaran en la següent 

taula resum. Els càlculs respectius es poden trobar en l'apèndix d'aquest annex.  

TRONC Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 9 t 3.18 m 

Filtre 2 x escullera natural 1.5 t 1.58 m 

Nucli Tot-ú - 

Peu de berma 4 x escullera 3 t 4.17 

taula 12: composició dic alternativa B2 

MORROT Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 14 t 3.64 m 

Filtre 2 x escullera natural 2 t 1.76 m 

Nucli Tot-ú - 

Peu de berma Perllongació capes 4 elements d'ample 

taula 13: composició morrot dic alternativa B2 
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3.4.2 comportament funcional 
 

En aquesta secció, no provista d'espatller inicialment, es considera important el 

fenòmen de l'ultrapassament de manera que s'ha predimensionat per garantir que 

la taxa de sobrepassament es troba en uns rangs de valors acceptables i no 

perillosos. 

 

 El run-up i la taxa de sobrepassament obtinguts, d'acord amb la teoria de De Waal 

i Van der Meer per determinar la taxa de sobrepassament, és inferior a la taxa que 

s'ha marcat com a objectiu:  

𝑵𝑵𝒖𝒖𝟐𝟐%  1.127 m 

𝒒𝒒 0.0389 l/s/m  
taula 14: ultrapassaments 

Superior als valors crítics de q=0.004 l/s/m proposats per Leo Franco com a límit 

d'inici de situació perillosa. Aquesta alternativa, en cas de ser escollida, ha de 

estudiar-se mitjançant el projecte d'una berma submergida per mitigar l'efecte del 

sobrepassament. De moment però, es considera com a alternativa vàlida.  

Pel que fa al dimensionament de l'espatller de formigó, aquest és predimensionat 

d'acord amb la teoria presentada per a càlcul d'empentes en talussos, acció de 

l'onatge sobre l'estructura i el pes propi del mateix. Els factors de seguretat 

obtinguts davant de bolcament i lliscament per a l'espatller són:  

𝝁𝝁 0.6  
𝑭𝑭𝑺𝑺𝑳𝑳𝑳𝑳 10.03 >1.4 
𝑭𝑭𝑺𝑺𝑩𝑩 3.89 >1.4 

taula 15: secció espatller 

De manera que l'espatller té la forma que es presenta a continuació:  

Pàgina39 de 70 
 



  ANNEX 10: CÀLCUL DE SECCIONS 

 

figura 8: espatller corresponent a l'alternativa B3 

 

figura 9: secció dic corresponent a l'alternativa B3 

 

 

figura 10: morrot corresponent a l'alternativa B3 
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Apèndix càlculs detallats seccions 
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Secció tipus dic submergit A1 

Els pesos necessaris per a les diferents capes de la secció tipus del dic submergit es 

calculen primerament aplicant la formulació per a dics no ultrapassables i després 

aplicant les relacions de la formulació de Vidal&Losada per a càlcul de dics 

ultrapassables. S'aplica la formulació de Van der Meer primerament per a trobar el 

pes dels elements del mantell principal. Abans però, es determina l'alçada d'ona de 

càlcul.  

La secció més profunda del dic necessita arribar fins a la batimètrica -11, i es 

calcula la secció tipus amb aquesta condició. La profunditat a peu de dic és per tant 

11 metres.  

El resultat de la propagació lineal de l'onatge des d'aigües intermitges on es troba 

la boia fins a aigües intermitges on es troba el dic és la següent, incloent el 

trencament de les ones amb la condició 

𝐻𝐻𝑑𝑑 = min{𝐻𝐻𝑏𝑏 ,𝐻𝐻𝑠𝑠}            ,          𝐻𝐻𝑏𝑏 = 𝛾𝛾 · ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0.6 · 11 = 6.60 

El resultat de la propagació tenint en compte totes les direccions incidents sobre el 

Port de l'Escala i el trencament per fons és:  

𝒉𝒉 N NNE NE ENE E ESE 
11.00 1.34 1.95 2.65 5.31 6.60 4.61 

taula 1: alçada d'ona de càlcul per l'alternativa A1 

Aquesta alçada és l'alçada de càlcul en condicions d'incidència normal de l'onatge 

sobre l'estructura. Per tenir en compte la obliqüitat de l'acció de l'onatge sobre 

l'estructura s'aplica la formulació d'obliqüitat següent:  

𝐻𝐻 = 𝐻𝐻𝑑𝑑 · cos(𝛽𝛽𝑥𝑥) 

On  

𝛽𝛽  és l'angle que forma l'eix de l'estructura amb l'incidència de l'onatge 

x   és un coeficient adimensional que depèn del material dels blocs.  

En el cas d'escullera natural i del talús projectat segons els plànols A1, els valors 

corresponents a aquests paràmetres són:  
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𝜷𝜷 3º 

x 0.25 

 

Obtenint uns valors finals d'alçada d'ona:  

h N NNE NE ENE E ESE 
11.00 0.60 1.01 1.60 3.84 5.86 3.16 

taula 1: alçada d'ona de càlcul per l'alternativa A1s 

Sent el valor de l'alçada de càlcul 5.86 metres. És una alçada gairebé idèntica a 

l'alçada sense tenir en compte el factor d'obliqüitat, degut a que l'incidència de 

l'onatge de direcció est és gairebé perpendicular a l'estructura i per tant 

condicions d'incidència normal.  

MANTELL PRINCIPAL 

Per trobar el pes necessari dels blocs del mantell, es segueix la teoria de Van der 

Meer. Els valors dels diferents paràmetres que intervenen són:  

Paràmetre Valor 
𝜶𝜶 0.59 rad 

tan(α) 0.66 
Hs 5.85 m 
T 10.72 s 
𝑳𝑳 104.18 m 
P 0.4 

𝒄𝒄𝒐𝒐𝒕𝒕𝒈𝒈(𝜶𝜶) 1.5 
h 11 m 
𝝃𝝃𝒓𝒓 2.813 
𝝃𝝃𝒓𝒓𝒄𝒄 4.421 
𝜸𝜸𝒃𝒃𝒃𝒃𝒐𝒐𝒄𝒄 2.65 T/m3 

𝜸𝜸𝒘𝒘 1.03 T/m3 
∆ 1.621 
N 1000 
S 2 

taula 2: valors del paràmetres de la formulació de Van der Meer 

On N=1000 és un valor típic de la costa mediterrània. Com que   𝝃𝝃𝒓𝒓 <  𝝃𝝃𝒓𝒓𝒄𝒄 el tipus 
de trencament es plunging i el valor del diàmetre i pes necessari és:  
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𝝃𝝃𝒓𝒓 <  𝝃𝝃𝒓𝒓𝒄𝒄 Plunging 
𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 1.99 m 

W 21.58 t 
taula 3: diàmetre nominal del mantell 

Seguint la teoria de Vidal&Losada s'obté el valor del pes necessari en cas de 
considerar talús ultrapassable, a partir dels valors obtinguts per a  talús no 
ultrapassable.  

Els valors dels paràmetres que intervenen en la formulació de Vidal&Losada són:  

Paràmetre Valor 
𝐅𝐅𝐍𝐍𝐍𝐍 2.500 
𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 1.293 
𝑫𝑫𝑵𝑵𝑵𝑵 2.030 

  
𝑭𝑭 -1.724 
𝑵𝑵𝑵𝑵 2.289 
𝑫𝑫𝑵𝑵 1.147 

  
W 4.00 

taula 4: càlcul del pes segons Vidal&Losada 

FILTRE 

Per realitzar el càlcul del filtre s'apliquen les relacions entre pesos de capes 

successives proposades en l'annex. El resultat del pes i diàmetre necessari per al 

material de filtre és:  

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 0.573 m 
W 0.499 t 

taula 4: càlcul del filtre  

 

NUCLI 

Per realitzar el càlcul dels elements del nucli s'apliquen les relacions entre pesos 

de capes successives proposades en l'annex. El resultat del pes i diàmetre 

necessari per al material de morrot és:  

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 0.143 m 
W 0.007 t 

taula 4: càlcul del nucli  
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MORROT 

S'aplica la relació de pesos entre el morrot i el mantell principal per obtenir el pes 
necessari de l'element del morrot. Aquest és:  

 

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 1.31 m 
W 6 t 

taula 5: càlcul del morrot 

Es considera que donada la naturalesa d'aquest tipus d'estructura, no necessita el 

dimensionament d'una berma de peu, i seran extesos la capa de filtre i el mantell 

principal fins al terreny.  

 

Secció tipus dic en talús B1 

El càlcul de la secció tipus B1 es comença també amb la correcta elecció de l'alçada 

d'ona de càlcul. La profunditat a peu de dic de l'alternativa B1 és de 10.5 metres, 

per tant aquesta és la profunditat amb la que es calcularan les formulacions.  

L'alternativa B1 projectada forma un angle de 23º amb la direcció Nord. Aquesta 

direcció  és important ja que serà aplicada a l'hora de determinar l'obliqüitat de la 

incidència de l'onatge sobre l'estructura. La propagació de l'onatge des d'aigües 

intermitges, on es troba la boia que registre les dades, fins a peu de dic, que també 

es troba en condició d'aigües intermitges té com a resultat les següents alçades 

d'ona i tenint en compte la ruptura d'ona per fons és: 

𝒉𝒉 N NNE NE ENE E ESE 
10.5 1.34 1.95 1.87 5.07 4.62 4.61 

taula 6: alçades d'ona de càlcul per l'alternativa B1 

Cal tenir en compte però, la disposició del dic projectat. L'onatge amb una major 

altura d'ona associada de l'anterior taula és el provinent de la direcció ENE, però 

aquesta direcció no afecta directament el dic ja que queda protegit per l'actual dic 

d'abric. Es descarten per tant, totes les direccions d'incidència ENE, E i ESE ja que 

realment no arriba aquest onatge al dic de manera directa, sino per reflexió.  
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D'aquesta manera, es consideren les direccions N, NNE i NE i s'escull l'alçada d'ona 

més elevada de les 3, corresponent a la direcció NNE i que és de 1.95m.  

MANTELL PRINCIPAL 

Per trobar el pes necessari dels blocs del mantell, es segueix la teoria de Van der 

Meer. Els valors dels diferents paràmetres que intervenen són:  

Paràmetre Valor 
𝜶𝜶 0.59 rad 

tan(α) 0.66 
Hs 1.95 m 
T 10.72 s 
𝑳𝑳 101.25 m 
P 0.4 

𝒄𝒄𝒐𝒐𝒕𝒕𝒈𝒈(𝜶𝜶) 1.5 
h 10.5 m 
𝝃𝝃𝒓𝒓 4.80 
𝝃𝝃𝒓𝒓𝒄𝒄 4.42 
𝜸𝜸𝒃𝒃𝒃𝒃𝒐𝒐𝒄𝒄 2.65 T/m3 

𝜸𝜸𝒘𝒘 1.03 T/m3 
∆ 1.621 
N 1000 
S 2 

taula 7: valors del paràmetres de la formulació de Van der Meer 

On N=1000 és un valor típic de la costa mediterrània. Com que   𝝃𝝃𝒓𝒓 >  𝝃𝝃𝒓𝒓𝒄𝒄 el tipus 
de trencament es surging i el valor del diàmetre i pes necessari és:  

 

𝝃𝝃𝒓𝒓 >  𝝃𝝃𝒓𝒓𝒄𝒄 Surging 
𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 0.833 m 

W 1.92  t 
taula 8: diàmetre nominal del mantell 

 

BERMA  DE PEU 

Es calcula una possible berma de peu segons la teoria de Gerding. Els valors dels 

paràmetres que intervenen en la formulació són els següents:  
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Paràmetre Valor 
𝒉𝒉 10.5 m 
𝒉𝒉𝒕𝒕 4.5 m 
𝑯𝑯𝒔𝒔 1.95 m 
𝜸𝜸𝒃𝒃𝒃𝒃𝒐𝒐𝒄𝒄 2.65 t/m3 

𝜸𝜸𝒘𝒘 1.03 t/m3 

𝑵𝑵𝒐𝒐𝒅𝒅 0.5 
taula 9: paràmetres de Gerding 

 

Es fixa en 4 la profunditat del peu de berma degut a la restricció que té en 

aplicabilitat la teoria de Gerding, que per ser aplicable ha de complir-se: 

0.4 <
ℎ𝑐𝑐
ℎ

< 0.9 

D'aquesta manera, el pes i diàmetre s'obté com:  

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 0.184 m 
W 0.016 t 

taula 10: diàmetre i pes del peu de berma 

El pes obtingut necessari és força petit i es necessita que arribi fins a una cota -4.5, 

de manera que es decideix que es prescindirà del peu de berma, fent arribar les 

capes del mantell principal i del filtre fins al terreny.  

FILTRE 

Per realitzar el càlcul del filtre s'apliquen les relacions entre pesos de capes 

successives proposades en l'annex. S'adopta una porositat de 0.4, típicament la 

porositat emprada per a talussos amb la estructura de mantell - filtre - nucli amb la 

que s'està predimensionant aquesta secció. El resultat del pes i diàmetre necessari 

per al material de filtre és:  

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 0.41 m 
W 0.20 t 

taula 11: càlcul del filtre  

 

NUCLI 
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Per realitzar el càlcul dels elements del nucli s'apliquen les relacions entre pesos 

de capes successives proposades en l'annex. S'adopta una porositat de 0.4, 

típicament la porositat emprada per a talussos amb la estructura de mantell - filtre 

- nucli amb la que s'està predimensionant aquesta secció. El resultat del pes i 

diàmetre necessari per al material del nucli és:  

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 0.104 m 
W 0.0029 t 

taula 12: càlcul del nucli  

S'opta per un nucli tot-ú per la secció del nucli. 

MORROT 

S'aplica la relació de pesos entre el morrot i el mantell principal per obtenir el pes 

necessari de l'element del morrot. Aquest és:  

 

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 0.95 m 
W 3 t 

taula 13: càlcul del morrot 

Pel que fa al filtre del morrot també es determina seguint les relacions amb un 

valor per la porositat de P=0.4. El valor resultant és:  

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 0.45 m 
W 0.30 t 

taula 14: filtre del morrot 

RUN-UP i ULTRAPASSAMENT 

Per a la determinació del run-up i del sobrepassament es fa servir la teoria de de 

Waal i Van der Meer, aplicable si el run-up es semblant a la cota de coronació i no 

s'esperen ultrapassaments importants.  

 

Paràmetre Valor 
𝑻𝑻𝒎𝒎 10.64 s 
𝑻𝑻𝒑𝒑 12.236 s 
𝜶𝜶 0.58 

𝒕𝒕𝒕𝒕𝒏𝒏(𝜶𝜶) 0.66 
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𝑯𝑯𝒔𝒔 1.95 m 
𝑳𝑳𝒐𝒐𝒎𝒎 118.33 m 
𝑵𝑵𝒄𝒄 3.24 m 

taula 15: paràmetres de Waal 

Amb els valors presentats s'obté un numero d'Iribarren:  

𝝃𝝃𝒐𝒐𝒑𝒑 5.1932474 
 

Ja que  

𝝃𝝃𝒐𝒐𝒑𝒑 > 2/𝑝𝑝𝑏𝑏𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑣𝑣  

El valor del run-up del 2% obtingut és:  

𝑵𝑵𝒖𝒖𝟐𝟐%  1.41 
 

I el valor final de la taxa d'ultrapassament de l'estructura és: 

𝒒𝒒 3.74E-06 m3/s/m 
0.00374 l/s/m 

 

Secció tipus dic en talús B2 

El càlcul de la secció tipus B2 es comença també amb la correcta elecció de l'alçada 

d'ona de càlcul. La profunditat a peu de dic de les alternatives B2 és de 10.5 

metres, per tant aquesta és la profunditat amb la que es calcularan les 

formulacions.  

Les alternatives B2 projectades contemplen la construcció d'un dic en dos trams, 

de manera que es dimensionarà la secció més crítica del talús i aquesta serà la 

secció constructiva per extensió a tota la longitud del dic. La secció més crítica es 

troba a la batimètrica 10.5, per aquesta és la profunditat a peu de dic per al càlcul 

dels pesos del talús segons Van der Meer. Primer de tot es presenten les altures 

d'ona propagades fins a peu de dic, tenint en compte el factor d'obliqüitat del 

mateix. El tram més desfavorable per a incidència de l'onatge és el primer tram en 

perllongació, de manera que es propaguen les altures d'ona d'acord amb aquest 

tram primer. L'angle que forma l'eix del dic amb les direccions dels fronts d'ona és:  
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𝝓𝝓º N NNE NE ENE E ESE 
 24º 46.5º 69º 88.5º 66º 43.5º 

taula 16: angles estructura-fronts d'ona per l'alternativa B2 

De manera que les altures d'ona propagades, tenint en compte el factor d'obliqüitat 

primer, i després el trencament de l'ona segons el fons i establert com a  

𝐻𝐻𝑏𝑏 = 0.6 · ℎ = 0.6 · 10.5 = 6.3 𝑚𝑚 

que resulta ser major que l'alçada d'ona propagada en cada direcció. Les alçades 

d'ona de càlcul definitives per a la secció són:  

h N NNE NE ENE E ESE 
10.5 1.33 1.95 1.33 2.36 3.21 2.76 

taula 17: alçades  d'ona de càlcul per l'alternativa B2 

L'alçada d'ona de càlcul major es dóna per la direcció Est. Aquesta direcció però, no 

té incidència directa sobre el l'estructura ja que aquesta queda protegida pel dic 

d'abric actual. Per tant, es considera l'alçada d'ona més alta que si que té incidència 

directa sobre el dic. És la corresponent a la direcció ENE. Finalment, el valor de 

l'alçada de càlcul per al dimensionament de la secció del dic és:  

h ENE 
10.5 2.36 

taula 18: alçada  d'ona de càlcul per l'alternativa B2 

 

MANTELL PRINCIPAL 

Per trobar el pes necessari dels blocs del mantell, es segueix la teoria de Van der 

Meer. Els valors dels diferents paràmetres que intervenen són:  

Paràmetre Valor 
𝜶𝜶 0.59 rad 

tan(α) 0.66 
Hs 2.36 m 
T 10.72 s 
𝑳𝑳 102.11 m 
P 0.4 
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𝒄𝒄𝒐𝒐𝒕𝒕𝒈𝒈(𝜶𝜶) 1.5 
h 10.5 m 
𝝃𝝃𝒓𝒓 4.38 
𝝃𝝃𝒓𝒓𝒄𝒄 4.42 
𝜸𝜸𝒃𝒃𝒃𝒃𝒐𝒐𝒄𝒄 2.65 T/m3 

𝜸𝜸𝒘𝒘 1.03 T/m3 
∆ 1.572 
N 1000 
S 2 

taula 19: valors del paràmetres de la formulació de Van der Meer 

On N=1000 és un valor típic de la costa mediterrània. Com que   𝝃𝝃𝒓𝒓 <  𝝃𝝃𝒓𝒓𝒄𝒄 el tipus 
de trencament es plunging i segons la formulació de Van der Meer el valor del 
diàmetre i pes necessari és: 

 

𝝃𝝃𝒓𝒓 <  𝝃𝝃𝒓𝒓𝒄𝒄 Plunging 
𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 1.03 m 

W 2.96  t 
taula 20: diàmetre nominal del mantell 

 

BERMA  DE PEU 

Es calcula una possible berma de peu segons la teoria de Gerding. Els valors dels 

paràmetres que intervenen en la formulació són els següents:  

 

Paràmetre Valor 
𝒉𝒉 10.5 m 
𝒉𝒉𝒕𝒕 6 m 
𝑯𝑯𝒔𝒔 2.36 m 
𝜸𝜸𝒃𝒃𝒃𝒃𝒐𝒐𝒄𝒄 2.65 t/m3 

𝜸𝜸𝒘𝒘 1.03 t/m3 

𝑵𝑵𝒐𝒐𝒅𝒅 0.5 
taula 21: paràmetres de Gerding 

 

Es fixa en 6 la profunditat del peu de berma degut a la restricció que té en 

aplicabilitat la teoria de Gerding, que per ser aplicable ha de complir-se: 
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0.4 <
ℎ𝑐𝑐
ℎ

< 0.9 

Per valors superiors a la profunditat de berma s'obtenen pesos negatius, indicatiu 

de que la formulació no és aplicable i que per l'altura d'ona considerada no és 

important la presència d'una berma de peu.  

D'aquesta manera, el pes i diàmetre s'obté com:  

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 0.277 m 
W 0.052 t 

taula 22: diàmetre i pes del peu de berma 

El pes obtingut necessari és força petit i es necessita que arribi fins a una cota -5, 

de manera que es decideix que es prescindirà del peu de berma, fent arribar les 

capes del mantell principal i del filtre fins al terreny.  

Degut al poc pes requerit i a l'alçada d'ona fins on s'hauria de projectar el peu de 

berma es decideix per simplicitat de la secció que el peu de berma s'executarà com 

una perllongació de les capes del mantell i del filtre en el seu contacte amb el 

terreny. Aquesta perllongació tindrà 4 elements d'amplada en coronació per al 

mantell principal.  

FILTRE 

Per realitzar el càlcul del filtre s'apliquen les relacions entre pesos de capes 

successives proposades en l'annex. S'adopta una porositat de 0.4, típicament la 

porositat emprada per a talussos amb la estructura de mantell - filtre - nucli amb la 

que s'està predimensionant aquesta secció. El resultat del pes i diàmetre necessari 

per al material de filtre és:  

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 0.51 m 
W 0.37 t 

taula 23: càlcul del filtre  

 

NUCLI 

Per realitzar el càlcul dels elements del nucli s'apliquen les relacions entre pesos 

de capes successives proposades en l'annex. S'adopta una porositat de 0.4, 
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típicament la porositat emprada per a talussos amb la estructura de mantell - filtre 

- nucli amb la que s'està predimensionant aquesta secció. El resultat del pes i 

diàmetre necessari per al material del nucli és:  

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 0.129 m 
W 0.0052 t 

taula 24: càlcul del nucli 

S'opta per un nucli tot-ú per la secció del nucli. 

MORROT 

S'aplica la relació de pesos entre el morrot i el mantell principal per obtenir el pes 

necessari de l'element del morrot. Aquest és:  

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 1.17 m 
W 4.44 t 

taula 25: càlcul del morrot 

Pel que fa al filtre del morrot també es determina seguint les relacions amb un 

valor per la porositat de P=0.4. El valor resultant és:  

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 0.59 m 
W 0.55 t 

taula 26: filtre del morrot 

RUN-UP i ULTRAPASSAMENT 

Per a la determinació del run-up i del sobrepassament es fa servir la teoria de de 

Waal i Van der Meer, aplicable si el run-up es semblant a la cota de coronació i no 

s'esperen ultrapassaments importants.  

Paràmetre Valor 
𝑻𝑻𝒎𝒎 10.64 s 
𝑻𝑻𝒑𝒑 12.236 s 
𝜶𝜶 0.58 

𝒕𝒕𝒕𝒕𝒏𝒏(𝜶𝜶) 0.66 
𝑯𝑯𝒔𝒔 1.95 m 
𝑳𝑳𝒐𝒐𝒎𝒎 118.33 m 
𝑵𝑵𝒄𝒄 5.56 m 

taula 27: paràmetres de Waal 
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Amb els valors presentats s'obté un numero d'Iribarren:  

𝝃𝝃𝒐𝒐𝒑𝒑 4.42651 
 

Ja que  

𝝃𝝃𝒐𝒐𝒑𝒑 > 2/𝑝𝑝𝑏𝑏𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑣𝑣  

El valor del run-up del 2% obtingut és:  

𝑵𝑵𝒖𝒖𝟐𝟐%  1.493 
 

I el valor final de la taxa d'ultrapassament de l'estructura és: 

𝒒𝒒 3.98E-06 m3/s/m 
0.00398 l/s/m 

 

Inferior als valors crítics de q=0.004 l/s/m proposats per Leo Franco com a límit 

d'inici de situació perillosa.  

ESPATLLER 

El dimensionament de l'espatller es fa sota la premissa d'intentar que la secció 

sigui el més petita possible. Per continuïtat amb la secció del dic d'abric a partir de 

la qual es perllonga, es respectarà la forma en tres esglaons a diverses altures que 

té l'espatller. Els valors dels paràmetres que intervenen en el càlcul de l'estabilitat 

de l'espatller són els següents:   

Paràmetre Valor 
𝝓𝝓 40 
𝑲𝑲𝒕𝒕 0.217 
 𝜸𝜸𝒎𝒎 1.27 t/m3 

𝑯𝑯𝟏𝟏 5.56 m 
taula 28: paràmetres de Waal 

I s'obtené el valor per a l'empenta activa i el moment que causa: 

  

𝑷𝑷𝒕𝒕𝒉𝒉 4.26 KN 
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𝑴𝑴𝑷𝑷𝒕𝒕𝒉𝒉 7.90 KNm 
taula 28: Accions empenta activa 

Els valors de l'empenta passiva:  

Paràmetre Valor 
𝝓𝝓 40 
𝑲𝑲𝒑𝒑 4.58 
 𝜸𝜸𝒏𝒏 1.72 t/m3 

𝑯𝑯𝟐𝟐 1.5 m 
taula 29: Accions empenta passiva 

𝑷𝑷𝒑𝒑𝒉𝒉 8.87 KN 
𝑴𝑴𝑷𝑷𝒑𝒑𝒉𝒉 4.43 KNm 

taula 30: Accions empenta passiva 

 

Els valors de la força de l'onatge sobre l'espatller: 

Paràmetre Valor 
𝑻𝑻 10.71 s 
𝑳𝑳 102.00 m 
𝒉𝒉 10.5 m 
𝑩𝑩 4.2 m 
𝒉𝒉′ 7.26 m 
𝑨𝑨𝒄𝒄 6 m2 

𝜶𝜶 0.588 rad 
𝑨𝑨 1 
𝒑𝒑𝒎𝒎 2.0 Pa 
𝒚𝒚𝟏𝟏 0.92 m 
𝒚𝒚𝟐𝟐 0 m 
𝒚𝒚 0 m 

𝒚𝒚𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 0 m 
𝒆𝒆𝒄𝒄 1 N 
𝑩𝑩′ 4 m 

 taula 31: Accions onatge sobre espatller 

𝑭𝑭𝒉𝒉 7.53 KN 
𝑴𝑴𝑭𝑭𝒉𝒉 30.07 KNm 

taula 32: Accions onatge sobre espatller 

 

Els valors de la força de l'onatge sobre l'espatller: 
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𝑷𝑷𝒃𝒃 2.00 KN 
𝑴𝑴𝒑𝒑𝒃𝒃

 2.67 KNm 
taula 33: Accions onatge sobre espatller 

 

I finalment els valors corresponents al pes del propi espatller:  

𝜸𝜸𝒆𝒆𝒐𝒐𝒓𝒓𝒎𝒎𝒇𝒇𝒈𝒈ó 2.3 t/m3 

À𝒓𝒓𝒆𝒆𝒕𝒕 10.4565 
taula 34: pes propi espatller 

 

𝑾𝑾 24.04 KN 
𝑴𝑴𝒘𝒘 24.50 KNm 

taula 35: pes propi espatller 

Tots els valors presentats condueixen a l'anàlisi de lliscament i bolcament que 

compleix els valors d'1.4 imposats com a factors de seguretat. Així, s'obté:  

𝝁𝝁 0.6  
𝑭𝑭𝑺𝑺𝑳𝑳𝑳𝑳 4.52 >1.4 
𝑭𝑭𝑺𝑺𝑩𝑩 1.426 >1.4 

taula 36: valors finals anàlisi estabilitat espatller B2 

 

Secció tipus dic en talús B3 

El càlcul de la secció tipus B2 es comença també amb la correcta elecció de l'alçada 

d'ona de càlcul. La profunditat a peu de dic de les alternatives B2 és de 10.5 

metres, per tant aquesta és la profunditat amb la que es calcularan les 

formulacions.  

L'alternativa B3 projectada contemplen la construcció d'un dic en un tram, de 

manera que es dimensionarà la secció més crítica del talús i aquesta serà la secció 

constructiva per extensió a tota la longitud del dic. La secció més crítica es troba a 

la batimètrica 10.5, per aquesta és la profunditat a peu de dic per al càlcul dels 

pesos del talús segons Van der Meer. Primer de tot es presenten les altures d'ona 

propagades fins a peu de dic, tenint en compte el factor d'obliqüitat del mateix. El 

tram més desfavorable per a incidència de l'onatge és el primer tram en 
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perllongació, de manera que es propaguen les altures d'ona d'acord amb aquest 

tram primer. L'angle que forma l'eix del dic amb les direccions dels fronts d'ona és:  

 

𝝓𝝓º N NNE NE ENE E ESE 
 60º 37.5º 15º 7.5º 30º 52.5º 

taula 37: angles estructura-fronts d'ona per l'alternativa B3 

De manera que les altures d'ona propagades, tenint en compte el factor d'obliqüitat 

primer, i després el trencament de l'ona segons el fons i establert com a  

𝐻𝐻𝑏𝑏 = 0.6 · ℎ = 0.6 · 10.5 = 6.3 𝑚𝑚 

que resulta ser major que l'alçada d'ona propagada en cada direcció. Les alçades 

d'ona de càlcul definitives per a la secció són:  

h N NNE NE ENE E ESE 
10.5 1.33 1.95 2.01 4.42 4.16 2.59 

taula 38: alçades  d'ona de càlcul per l'alternativa B3 

L'alçada d'ona de càlcul major es dóna per la direcció ENE. Aquesta direcció té 

incidència directa sobre el l'estructura i és per tant l'alçada d'ona de càlcul del 

talús.  

h ENE 
10.5 4.42 

taula 39: alçada  d'ona de càlcul per l'alternativa B3 

 

MANTELL PRINCIPAL 

Per trobar el pes necessari dels blocs del mantell, es segueix la teoria de Van der 

Meer. Cal destacar aquí, que amb els valors per al càlcul en escullera natural 

s'obtenen pesos necessaris per damunt de les 7 tones, sent considerat el límit 6 

tones per obtindre el material. Per damunt d'aquest valor, el dimensionament es 

realitza emprant escullera de blocs de formigó. Els valors dels diferents 

paràmetres que intervenen en la teoria de Van der Meer per a càlcul d'escullera en 

blocs de formigó són:  
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Paràmetre Valor 
𝜶𝜶 0.59 rad 

tan(α) 0.66 
Hs 4.41 m 
T 10.72 s 
𝑳𝑳 102.11 m 
P 0.4 

𝒄𝒄𝒐𝒐𝒕𝒕𝒈𝒈(𝜶𝜶) 1.5 
h 10.5 m 
𝝃𝝃𝒓𝒓 3.20 
𝝃𝝃𝒓𝒓𝒄𝒄 3.52 
𝜸𝜸𝒃𝒃𝒃𝒃𝒐𝒐𝒄𝒄 2.3 T/m3 

𝜸𝜸𝒘𝒘 1.03 T/m3 
∆ 1.24 
N 1000 
S 2 

taula 40: valors del paràmetres de la formulació de Van der Meer 

On N=1000 és un valor típic de la costa mediterrània. Com que   𝝃𝝃𝒓𝒓 <  𝝃𝝃𝒓𝒓𝒄𝒄 el tipus 
de trencament es plunging i segons la formulació de Van der Meer el valor del 
diàmetre i pes necessari és: 

 

𝝃𝝃𝒓𝒓 <  𝝃𝝃𝒓𝒓𝒄𝒄 Plunging 
𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 1.58 m 

W 8.95  t 
taula 41: diàmetre nominal del mantell 

 

BERMA  DE PEU 

Es calcula una possible berma de peu segons la teoria de Gerding. Els valors dels 

paràmetres que intervenen en la formulació són els següents:  

 

Paràmetre Valor 
𝒉𝒉 10.5 m 
𝒉𝒉𝒕𝒕 6 m 
𝑯𝑯𝒔𝒔 4.41 m 
𝜸𝜸𝒃𝒃𝒃𝒃𝒐𝒐𝒄𝒄 2.3 t/m3 

𝜸𝜸𝒘𝒘 1.03 t/m3 

𝑵𝑵𝒐𝒐𝒅𝒅 0.5 
taula 42: paràmetres de Gerding 
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Es fixa en 6 la profunditat del peu de berma degut a la restricció que té en 

aplicabilitat la teoria de Gerding, que per ser aplicable ha de complir-se: 

0.4 <
ℎ𝑐𝑐
ℎ

< 0.9 

Per valors superiors a la profunditat de berma s'obtenen pesos negatius, indicatiu 

de que la formulació no és aplicable i que per l'altura d'ona considerada no és 

important la presència d'una berma de peu.  

D'aquesta manera, el pes i diàmetre s'obté com:  

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 1.03 m 
W 2.91  t 

taula 43: diàmetre i pes del peu de berma 

Per tant, l'element de peu de berma té una certa importància en el comportament 

estructural de la secció i es dimensiona de tal manera que es col·locarà un ample 

de 4 elements en coronació. 

FILTRE 

Per realitzar el càlcul del filtre s'apliquen les relacions entre pesos de capes 

successives proposades en l'annex. S'adopta una porositat de 0.4, típicament la 

porositat emprada per a talussos amb la estructura de mantell - filtre - nucli amb la 

que s'està predimensionant aquesta secció. El resultat del pes i diàmetre necessari 

per al material de filtre és:  

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 0.79 m 
W 1.13 t 

taula 44: càlcul del filtre  

 

NUCLI 

Per realitzar el càlcul dels elements del nucli s'apliquen les relacions entre pesos 

de capes successives proposades en l'annex. S'adopta una porositat de 0.4, 

típicament la porositat emprada per a talussos amb la estructura de mantell - filtre 
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- nucli amb la que s'està predimensionant aquesta secció. El resultat del pes i 

diàmetre necessari per al material del nucli és:  

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 0.19 m 
W 0.017 t 

taula 45: càlcul del nucli 

S'opta per un nucli tot-ú per la secció del nucli. 

MORROT 

S'aplica la relació de pesos entre el morrot i el mantell principal per obtenir el pes 

necessari de l'element del morrot. Aquest és:  

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 1.82 m 
W 13.66 t 

taula 46: càlcul del morrot 

Pel que fa al filtre del morrot també es determina seguint les relacions amb un 

valor per la porositat de P=0.4. El valor resultant és:  

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 0.86 m 
W 1.70 t 

taula 47: filtre del morrot 

RUN-UP i ULTRAPASSAMENT 

Per a la determinació del run-up i del sobrepassament es fa servir la teoria de de 

Waal i Van der Meer, aplicable si el run-up es semblant a la cota de coronació i no 

s'esperen ultrapassaments importants.  

Paràmetre Valor 
𝑻𝑻𝒎𝒎 10.64 s 
𝑻𝑻𝒑𝒑 12.236 s 
𝜶𝜶 0.58 rad 

𝒕𝒕𝒕𝒕𝒏𝒏(𝜶𝜶) 0.66 
𝑯𝑯𝒔𝒔 4.41 m 
𝑳𝑳𝒐𝒐𝒎𝒎 118.33 m 
𝑵𝑵𝒄𝒄 7 m 

taula 48: paràmetres de Waal 

Amb els valors presentats s'obté un numero d'Iribarren: 
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𝝃𝝃𝒐𝒐𝒑𝒑 4.42651 
 

Ja que  

𝝃𝝃𝒐𝒐𝒑𝒑 > 2/𝑝𝑝𝑏𝑏𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑣𝑣  

El valor del run-up del 2% obtingut és:  

𝑵𝑵𝒖𝒖𝟐𝟐%  1.275 
 

I el valor final de la taxa d'ultrapassament de l'estructura és: 

𝒒𝒒 3.89E-05 m3/s/m 
0.0389 l/s/m 

 

Superior als valors crítics de q=0.004 l/s/m proposats per Leo Franco com a límit 

d'inici de situació perillosa. Aquesta alternativa, en cas de ser escollida, ha de 

estudiar-se mitjançant el projecte d'una berma submergida per mitigar l'efecte del 

sobrepassament. De moment però, es considera com a alternativa vàlida.  

ESPATLLER 

El dimensionament de l'espatller es fa sota la premissa d'intentar que la secció 

sigui el més petita possible. Per continuïtat amb la secció del dic d'abric a partir de 

la qual es perllonga, es respectarà la forma en tres esglaons a diverses altures que 

té l'espatller. Els valors dels paràmetres que intervenen en el càlcul de l'estabilitat 

de l'espatller són els següents:   

Paràmetre Valor 
𝝓𝝓 40 
𝑲𝑲𝒕𝒕 0.217 
 𝜸𝜸𝒎𝒎 1.27 t/m3 

𝑯𝑯𝟏𝟏 7 m 
taula 49: paràmetres de Waal 

I s'obtené el valor per a l'empenta activa i el moment que causa: 

  

𝑷𝑷𝒕𝒕𝒉𝒉 6.75 KN 
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𝑴𝑴𝑷𝑷𝒕𝒕𝒉𝒉 15.76 KNm 
taula 50: Accions empenta activa 

Els valors de l'empenta passiva:  

Paràmetre Valor 
𝝓𝝓 40 
𝑲𝑲𝒑𝒑 4.58 
 𝜸𝜸𝒏𝒏 1.72 t/m3 

𝑯𝑯𝟐𝟐 1.5 m 
taula 51: Accions empenta passiva 

𝑷𝑷𝒑𝒑𝒉𝒉 8.87 KN 
𝑴𝑴𝑷𝑷𝒑𝒑𝒉𝒉 4.43 KNm 

taula 52: Accions empenta passiva 

 

Els valors de la força de l'onatge sobre l'espatller: 

Paràmetre Valor 
𝑻𝑻 10.71 s 
𝑳𝑳 102.00 m 
𝒉𝒉 10.5 m 
𝑩𝑩 3.84 m 
𝒉𝒉′ 7.26 m 
𝑨𝑨𝒄𝒄 6 m2 

𝜶𝜶 0.588 rad 
𝑨𝑨 1 
𝒑𝒑𝒎𝒎 1.42 Pa 
𝒚𝒚𝟏𝟏 0.92 m 
𝒚𝒚𝟐𝟐 0 m 
𝒚𝒚 0 m 

𝒚𝒚𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 0 m 
𝒆𝒆𝒄𝒄 1 N 
𝑩𝑩′ 4 m 

 taula 53: Accions onatge sobre espatller 

𝑭𝑭𝒉𝒉 5.44 KN 
𝑴𝑴𝑭𝑭𝒉𝒉 18.93 KNm 

taula 54: Accions onatge sobre espatller 

 

Els valors de la força de l'onatge sobre l'espatller: 
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𝑷𝑷𝒃𝒃 1.42KN 
𝑴𝑴𝒑𝒑𝒃𝒃

 1.89 KNm 
taula 55: Accions onatge sobre espatller 

 

I finalment els valors corresponents al pes del propi espatller:  

𝜸𝜸𝒆𝒆𝒐𝒐𝒓𝒓𝒎𝒎𝒇𝒇𝒈𝒈ó 2.3 t/m3 

À𝒓𝒓𝒆𝒆𝒕𝒕 24.8 m2 

taula 56: pes propi espatller 

 

𝑾𝑾 57.04 KN 
𝑴𝑴𝒘𝒘 119.84 KNm 

taula 57: pes propi espatller 

Tots els valors presentats condueixen a l'anàlisi de lliscament i bolcament que 

compleix els valors d'1.4 imposats com a factors de seguretat. Així, s'obté:  

𝝁𝝁 0.6  
𝑭𝑭𝑺𝑺𝑳𝑳𝑳𝑳 10.03 >1.4 
𝑭𝑭𝑺𝑺𝑩𝑩 3.89 >1.4 

taula 58: valors finals anàlisi estabilitat espatller B2 
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Secció tipus dic en talús B2.2 segon tram 

Adicionalment es calcula la secció corresponent al segon tram de la perllongació 

del dic d'abric. La justificació de l'existència de dos seccions és el correcte 

dimensionament, ja que aquest segon tram al canviar de direcció queda encara 

més abrigat i per tant l'estructura anterior queda sobredimensionada.  

El segon tram del dic de l'alternativa B2.2, escollida com a solució del projecte,  

projectada forma un angle de 20º amb la direcció Nord. Aquesta direcció  és 

important ja que serà aplicada a l'hora de determinar l'obliqüitat de la incidència 

de l'onatge sobre l'estructura. La propagació de l'onatge des d'aigües intermitges, 

on es troba la boia que registre les dades, fins a peu de dic, que també es troba en 

condició d'aigües intermitges té com a resultat les següents alçades d'ona i tenint 

en compte la ruptura d'ona per fons és: 

𝒉𝒉 N NNE NE ENE E ESE 
10.5 1.34 1.75 1.87 5.07 4.62 4.61 

taula 59: alçades d'ona de càlcul per l'alternativa B2, tram2 

Cal tenir en compte però, la disposició del dic projectat. L'onatge amb una major 

altura d'ona associada de l'anterior taula és el provinent de la direcció ENE, però 

aquesta direcció no afecta directament el dic ja que queda protegit per l'actual dic 

d'abric. Es descarten per tant, totes les direccions d'incidència ENE, E i ESE ja que 

realment no arriba aquest onatge al dic de manera directa, sino per reflexió.  

D'aquesta manera, es consideren les direccions N, NNE i NE i s'escull l'alçada d'ona 

més elevada de les 3, corresponent a la direcció NNE i que és de 1.75m.  

MANTELL PRINCIPAL 

Per trobar el pes necessari dels blocs del mantell, es segueix la teoria de Van der 

Meer. Els valors dels diferents paràmetres que intervenen són:  

Paràmetre Valor 
𝜶𝜶 0.59 rad 

tan(α) 0.66 
Hs 1.75 m 
T 10.72 s 
𝑳𝑳 97.73 m 
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P 0.4 
𝒄𝒄𝒐𝒐𝒕𝒕𝒈𝒈(𝜶𝜶) 1.5 

h 10 m 
𝝃𝝃𝒓𝒓 4.80 
𝝃𝝃𝒓𝒓𝒄𝒄 4.42 
𝜸𝜸𝒃𝒃𝒃𝒃𝒐𝒐𝒄𝒄 2.65 T/m3 

𝜸𝜸𝒘𝒘 1.03 T/m3 
∆ 1.621 
N 1000 
S 2 

taula 60: valors del paràmetres de la formulació de Van der Meer 

On N=1000 és un valor típic de la costa mediterrània. Com que   𝝃𝝃𝒓𝒓 >  𝝃𝝃𝒓𝒓𝒄𝒄 el tipus 
de trencament es surging i el valor del diàmetre i pes necessari és:  

 

𝝃𝝃𝒓𝒓 >  𝝃𝝃𝒓𝒓𝒄𝒄 Surging 
𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 0.83 m 

W 1.62  t 
taula 61: diàmetre nominal del mantell 

 

BERMA  DE PEU 

Es calcula una possible berma de peu segons la teoria de Gerding. Els valors dels 

paràmetres que intervenen en la formulació són els següents:  

 

Paràmetre Valor 
𝒉𝒉 9.5 m 
𝒉𝒉𝒕𝒕 4.5 m 
𝑯𝑯𝒔𝒔 1.75 m 
𝜸𝜸𝒃𝒃𝒃𝒃𝒐𝒐𝒄𝒄 2.65 t/m3 

𝜸𝜸𝒘𝒘 1.03 t/m3 

𝑵𝑵𝒐𝒐𝒅𝒅 0.5 
taula 62: paràmetres de Gerding 

 

Es fixa en 4 la profunditat del peu de berma degut a la restricció que té en 

aplicabilitat la teoria de Gerding, que per ser aplicable ha de complir-se: 
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0.4 <
ℎ𝑐𝑐
ℎ

< 0.9 

D'aquesta manera, el pes i diàmetre s'obté com: 

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 0.184 m 
W 0.0167 t 

taula 63: diàmetre i pes del peu de berma 

El pes obtingut necessari és força petit i es necessita que arribi fins a una cota -4.5, 

de manera que es decideix que es prescindirà del peu de berma, fent arribar les 

capes del mantell principal i del filtre fins al terreny.  

FILTRE 

Per realitzar el càlcul del filtre s'apliquen les relacions entre pesos de capes 

successives proposades en l'annex. S'adopta una porositat de 0.4, típicament la 

porositat emprada per a talussos amb la estructura de mantell - filtre - nucli amb la 

que s'està predimensionant aquesta secció. El resultat del pes i diàmetre necessari 

per al material de filtre és:  

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 0.41 m 
W 0.20 t 

taula 64: càlcul del filtre 

NUCLI 

Per realitzar el càlcul dels elements del nucli s'apliquen les relacions entre pesos 

de capes successives proposades en l'annex. S'adopta una porositat de 0.4, 

típicament la porositat emprada per a talussos amb la estructura de mantell - filtre 

- nucli amb la que s'està predimensionant aquesta secció. El resultat del pes i 

diàmetre necessari per al material del nucli és:  

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 0.104 m 
W 0.003 t 

taula 65: càlcul del nucli 

S'opta per un nucli tot-ú per la secció del nucli. 

MORROT 
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S'aplica la relació de pesos entre el morrot i el mantell principal per obtenir el pes 

necessari de l'element del morrot. Aquest és:  

 

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 0.96 m 
W 2.35 t 

taula 66: càlcul del morrot 

Pel que fa al filtre del morrot també es determina seguint les relacions amb un 

valor per la porositat de P=0.4. El valor resultant és:  

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 0.47 m 
W 0.29 t 

taula 67: filtre del morrot 

RUN-UP i ULTRAPASSAMENT 

Per a la determinació del run-up i del sobrepassament es fa servir la teoria de de 

Waal i Van der Meer, aplicable si el run-up es semblant a la cota de coronació i no 

s'esperen ultrapassaments importants.  

 

Paràmetre Valor 
𝑻𝑻𝒎𝒎 10.64 s 
𝑻𝑻𝒑𝒑 12.236 s 
𝜶𝜶 0.58 

𝒕𝒕𝒕𝒕𝒏𝒏(𝜶𝜶) 0.66 
𝑯𝑯𝒔𝒔 1.95 m 
𝑳𝑳𝒐𝒐𝒎𝒎 99.35 m 
𝑵𝑵𝒄𝒄 4.56 m 

taula 68: paràmetres de Waal 

Amb els valors presentats s'obté un numero d'Iribarren:  

𝝃𝝃𝒐𝒐𝒑𝒑 5.1932474 
 

Ja que  

𝝃𝝃𝒐𝒐𝒑𝒑 > 2/𝑝𝑝𝑏𝑏𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑣𝑣  

El valor del run-up del 2% obtingut és:  
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𝑵𝑵𝒖𝒖𝟐𝟐%  1.25 
 

I el valor final de la taxa d'ultrapassament de l'estructura és: 

𝒒𝒒 3.95E-06 m3/s/m 
0.00395 l/s/m 

 

ESPATLLER 

El dimensionament de l'espatller es fa sota la premissa d'intentar que la secció 

sigui el més petita possible. Per continuïtat amb la secció del dic d'abric a partir de 

la qual es perllonga, es respectarà la forma en tres esglaons a diverses altures que 

té l'espatller. Els valors dels paràmetres que intervenen en el càlcul de l'estabilitat 

de l'espatller són els següents:   

Paràmetre Valor 
𝝓𝝓 40 
𝑲𝑲𝒕𝒕 0.217 
 𝜸𝜸𝒎𝒎 1.27 t/m3 

𝑯𝑯𝟏𝟏 2.69 m 
taula 69: paràmetres de Waal 

I s'obtené el valor per a l'empenta activa i el moment que causa: 

  

𝑷𝑷𝒕𝒕𝒉𝒉 0.93 KN 
𝑴𝑴𝑷𝑷𝒕𝒕𝒉𝒉 0.81 KNm 

taula 70: Accions empenta activa 

Els valors de l'empenta passiva:  

Paràmetre Valor 
𝝓𝝓 40 
𝑲𝑲𝒑𝒑 4.58 
 𝜸𝜸𝒏𝒏 1.72 t/m3 

𝑯𝑯𝟐𝟐 0.8 m 
taula 71: Accions empenta passiva 

𝑷𝑷𝒑𝒑𝒉𝒉 2.46 KN 
𝑴𝑴𝑷𝑷𝒑𝒑𝒉𝒉 0.64 KNm 
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taula 72: Accions empenta passiva 

 

Els valors de la força de l'onatge sobre l'espatller: 

Paràmetre Valor 
𝑻𝑻 10.71 s 
𝑳𝑳 102.00 m 
𝒉𝒉 10.5 m 
𝑩𝑩 3.84 m 
𝒉𝒉′ 5.5 m 
𝑨𝑨𝒄𝒄 5.3 m2 

𝜶𝜶 0.588 rad 
𝑨𝑨 1 
𝒑𝒑𝒎𝒎 1.25 Pa 
𝒚𝒚𝟏𝟏 0.57 m 
𝒚𝒚𝟐𝟐 0 m 
𝒚𝒚 0 m 

𝒚𝒚𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 0 m 
𝒆𝒆𝒄𝒄 1 N 
𝑩𝑩′ 3.46 m 

 taula 73: Accions onatge sobre espatller 

𝑭𝑭𝒉𝒉 4.63 KN 
𝑴𝑴𝑭𝑭𝒉𝒉 16.57 KNm 

taula 74: Accions onatge sobre espatller 

 

Els valors de la força de l'onatge sobre l'espatller: 

𝑷𝑷𝒃𝒃 1.25KN 
𝑴𝑴𝒑𝒑𝒃𝒃

 1.43KNm 
taula 75: Accions onatge sobre espatller 

 

I finalment els valors corresponents al pes del propi espatller:  

𝜸𝜸𝒆𝒆𝒐𝒐𝒓𝒓𝒎𝒎𝒇𝒇𝒈𝒈ó 2.3 t/m3 

À𝒓𝒓𝒆𝒆𝒕𝒕 6.987 m2 

taula 56: pes propi espatller 
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𝑾𝑾 16.002 KN 
𝑴𝑴𝒘𝒘 36.60 KNm 

taula 57: pes propi espatller B2, tram 2 

Tots els valors presentats condueixen a l'anàlisi de lliscament i bolcament que 

compleix els valors d'1.4 imposats com a factors de seguretat. Així, s'obté:  

𝝁𝝁 0.6 
𝑭𝑭𝑺𝑺𝑳𝑳𝑳𝑳 2.78 >1.4 
𝑭𝑭𝑺𝑺𝑩𝑩 1.91 >1.4 

taula 58: valors finals anàlisi estabilitat espatller B2, tram 2 
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1. INTRODUCCIÓ

El present annex té com a objectiu presentar d'una manera clara i concisa la 

solució constructiva al projecte. Es detalla la solució en planta del mateix, així com 

la solució en seccions adoptada. L'obra constructiva consta de dues actuacions, per 

una banda la perllongament del dic d'abric actual i per l'altra la reprojectació de la 

berma per mitigar els efectes de l' ultrapassament en el primer tram del dic d'abric. 

2. PERLLONGACIÓ DIC D'ABRIC

Es proposa una perllongament del dic d'abric tal i com s'indica en els plànols. 

Aquesta perllongament s'executa a partir de la secció actual, i d'acord amb la 

demolició del morrot actual per a l'última secció actual existent del dic d'abric.  

Es presenta la forma en planta del dic: 

figura 1: planta del dic complet 

2. 1. Tronc 

El tronc és dimensionat amb dues seccions de càlcul diferents. Les dues seccions de 

càlcul es relacionen directament amb l'orientació del dic. Per tant, pel primer tram 

espatller  

coronació pedra 

superfície aigua 

intersecció terreny 
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del dic es contempla una secció de càlcul on l'onatge incident i la seva obliqüitat 

d'incidència amb el dic no són els mateixos que en el segon tram de secció.  

El segon tram del dic queda molt protegit tant pel primer tram com per tota 

l'extensió del dic d'abric. Per aquest fet, i amb el clar objectiu de no 

sobredimensionar l'estructura, es detallaran dues seccions diferents: una secció 

tipus pel primer tram de dic i una secció tipus pel segon tram del dic. Tots els 

càlculs aquí presentats ja com a solucions es poden veure en detall en l'annex 

Càlcul de seccions. 

2. 1. 1. Primer tram 

Per el dimensionament del primer tram de la perllongament del dic es considera 

una alçada d'ona de càlcul de 2.36 m. La profunditat a peu de dic mínima, i per tant 

de càlcul ja que presenta una alçada d'ona major, és considerada 10.3 m. 

La secció es dissenya amb mantell principal, filtre i nucli. El tot-ú corresponent al 

nucli es dissenya a cota +1.5 a efectes de poder treballar sobre ell directament 

alhora de realitzar l'avançament de la secció. En coronació té un ample de 10 

metres, més que suficient per al creuament de maquinària per damunt la secció, en 

cas que fos necessari tot i que es preveu treballar en avançament per capes i 

deixant una distància mínima de 25 metres entre treball i treball.  

En coronació es disposa d'un espatller, que té com a objectiu donar la cota de 

coronació necessària per complir els requisits d'ultrapassament i protegir el 

paviment que es projecta en coronació. Aquest té un ample de 5 metres, 

dimensionat per al pas d'un vehicle d'assistència o manteniment. En les 

alternatives s'havien proposat unes seccions majors, concretament de 7 metres de 

paviment però es considera que un ajust més real donat l'ús que se li vol donar són 

5 metres. Aquest tram del dic, en un principi quedarà tancat a l'entrada de vehicles, 

ja que tampoc hi hauran amarradors en la seva longitud que ho justifiquin ni es 

dissenya l'ample necessari per a que puguin aparcar vehicles permanentment. 

Sí que està garantida però, la seguretat estructural i una taxa de ultrapassament 

del dic que en cap cas suposa una situació de perill per a persones o vehicles que 

circulin pel paviment.  
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El talús es dissenya en 1.5, 3 en avanç horitzontal per cada 2 en avanç vertical. Tant 

el mantell com el filtre, en el costat de mar obert, es composen de dos capes de 

pedra.  En aigües abrigades es disposa també d'una capa filtre de dos pedres 

d'amplada, però no es col·locarà mantell principal. Els càlculs per al peu de berma 

indiquen que no és necessària la presencia d'aquest ja que s'obtenen valors de pes 

molt petits, així que es decideix que la secció, en el seu contacte amb el terreny pel 

costat mar, es tanca mitjançant el perllongament de les capes del filtre i del mantell 

principal, en un ample igual a 4 vegades el diàmetre nominal del mantell principal. 

Aquest baixarà en talús 1:1 fins a arribar a la capa del filtre, que baixarà fins al 

terreny en talús 3:2.  

Aquest primer tram del dic té una longitud total de 113.20 metres. 

La composició de la secció és la següent: 

TRONC Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 3 t 2.07 m 

Filtre 2 x escullera natural 400 kg 1.02 m 

Nucli Tot-ú - 

Peu de berma Perllongació capes 4 elements d'ample 

taula 1: composició del primer tram del dic 

figura 2: secció tipus del primer tram del dic 
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figura 3: espatller del primer tram del dic 

 

 

 

2. 1. 2. Segon tram 
 

Per el dimensionament del segon tram del perllongament del dic es considera una 

alçada d'ona de càlcul de 1.75 m. La profunditat a peu de dic mínima, i per tant de 

càlcul ja que presenta una alçada d'ona major, és considerada 10 m. 

La secció es dissenya amb mantell principal, filtre i nucli. El tot-ú corresponent al 

nucli es dissenya a cota +1.5 a efectes de poder treballar sobre ell directament 

alhora de realitzar l'avançament de la secció i donar continuïtat a la secció 

anterior. En coronació té un ample de 10 metres, més que suficient per al 

creuament de maquinària per damunt la secció, en cas que fos necessari tot i que 

es preveu treballar en avançament per capes i deixant una distància mínima de 25 

metres entre treball i treball.  

En coronació es disposa d'un espatller, també es dissenya de tal manera que té 

continuïtat amb l'anterior i que té com a objectiu donar la cota de coronació 
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necessària per complir els requisits d'ultrapassament i protegir el paviment que es 

projecta en coronació. L'espatller es redueix en un metre d'alçada, mantenint totes 

les dimensions d'ample. La cota de coronació resultant del dic, és per tant un metre 

inferior a la secció anterior. Aquesta variació es farà gradual. A la vegada també es 

redueix la quantitat de formigó necessària per la base de l'espatller, ja que aquest 

es projecta tal que la seva penetració en el nucli es redueix a 20 cm.  

El paviment projectat té un ample de 5 metres, donant continuïtat a la secció del 

primer tram del dic, i està també dimensionat per al pas d'un vehicle d'assistència 

o manteniment. Aquest tram del dic, com l'anterior, en un principi quedarà tancat a 

l'entrada de vehicles, ja que tampoc hi hauran amarradors en la seva longitud que 

ho justifiquin ni es dissenya l'ample necessari per a que puguin aparcar vehicles 

permanentment. 

Sí que està garantida però, la seguretat estructural i una taxa de sobrepassament 

del dic que en cap cas suposa una situació de perill per a persones o vehicles que 

circulin pel paviment.  

El talús es dissenya en 1.5, 3 en avanç horitzontal per cada 2 en avanç vertical. Tant 

el mantell com el filtre, en el costat de mar obert, es composen de dos capes de 

pedra.  En aigües abrigades es disposa també d'una capa filtre de dos pedres 

d'amplada, però no es col·locarà mantell principal. Els càlculs per al peu de berma 

indiquen que no és necessària la presencia d'aquest ja que s'obtenen valors de pes 

molt petits, així que es decideix que la secció, en el seu contacte amb el terreny pel 

costat mar, es tanca mitjançant el perllongament de les capes del filtre i del mantell 

principal, en un ample igual a 4 vegades el diàmetre nominal del mantell principal. 

Aquest baixarà en talús 1:1 fins a arribar a la capa del filtre, que baixarà fins al 

terreny en talús 3:2.  

Aquest segon tram del dic té una longitud total de 63 metres. 

La composició de la secció és la següent:  
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TRONC Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 2 t 1.67 m 

Filtre 2 x escullera natural 200 kg 0.84 m 

Nucli Tot-ú - 

Peu de berma Perllongació capes 4 elements d'ample 

taula 2: composició del segon tram del dic 

 

 

 

 

figura 4: secció tipus del segon tram del dic 

 

 

figura 5: secció tipus de l'espatller del segon tram del dic 
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2. 1. 3. Zona de gir 

figura 6: planta del sobreample de dic 

A efectes de poder realitzar les maniobres de gir pels vehicles que puguin arribar 

fins al final del dic en talús, es projecta una zona amb un sobreample de 10 metres. 

Aquest sobreample és projectat mitjançant una inclusió de secció recta amb 

formigó en moll per estalviar material d'escullera. Els pesos per al talús, així com 

les dimensions de les capes, les dimensions de l'espatller i de tots els altres 

elements de la secció corresponen a les mateixes que el segon tram del dic.  

Aquest tram té una longitud de 20 metres. El vehicle de disseny és una camioneta 

amb les dimensions tal que pugui transportar material. Tanmateix es projecta un 

contraespatller de manera que el tram de 20 metres de longitud d' acaba amb 

l'espatller girat 90º , a la vegada fent de límit de la zona accessible.  

La composició d'aquesta secció tipus és per tant: 

espatller 

coronació 

superfície aigua 
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TRONC  Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 2 t 1.67 m 

Filtre 2 x escullera natural 200 kg 0.84 m 

Nucli Tot-ú - 

Peu de berma Perllongació capes 4 elements d'ample 

taula 3: composició del tram de sobreample del segon tram del dic 

 

 

 

figura 7: secció del sobreample del dic 

 

2. 2. Morrot 

El morrot es dissenya de tal manera que els pesos de la secció tipus del segon tram 

de dic es veuen multiplicats per un coeficient 

𝑊𝑊𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1.5 · 𝑊𝑊 

De la mateixa manera, cal destacar que el morrot es projecta mitjançant el gir de la 

meitat de la secció d'aigües en mar obert 135º, projectada en sentit antihorari des 

de l'última secció de la zona de sobreample. La intersecció amb la zona de 

sobreample es resol com s'indica als plànols, tenint prioritat aquesta última. De 

totes maneres, el tall amb aquesta secció de sobreample ocorre passat el gir 

complet de la secció completa de 90º, en el tancament del morrot amb el tronc del 

dic. 

La composició del morrot resulta ser 
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MORROT Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 2.5 t 1.92 m 

Filtre 2 x escullera natural 300 kg 0.96 m 

Nucli Tot-ú - 

Peu de berma Perllongació capes 4 elements d'ample 

taula 4: composició del morrot  

 

 

figura 8: morrot del dic, secció perpendicular a l'eix 

 

 

figura 9: morrot del dic, secció paral·lela a l'eix 
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3. ULTRAPASSAMENTS 

A llevant del dic d'abric, sobretot en la seva secció d'arrencada es donen 

ultrapassaments importants. Per solucionar aquest problema de funcionalitat es 

reprojecta una berma de manera que la taxa de sobrepassament queda per davall 

del llindar de les taxes que podrien suposar algun tipus de perill o dany. També 

s'actua sobre la secció anterior que si que conté una berma reprojectada ja, però 

que encara pateix ultrapassaments. Els càlculs detallats de les taxes de 

ultrapassament i la metodologia seguida es troben en l'annex Solució 

Ultrapassaments.  

3. 1. Secció A 

Es soluciona el problema mitjançant l'eixamplament de la berma en 7 metres. A la 

figura en línea discontinua s'aprecia l'antiga posició del final de la berma i del peu 

de berma respectius, i les noves posicions finals després de l'eixamplament.  

Per continuitat de material i simplicitat d'execució, es col·loquen blocs de formigó 

BCR idèntics als que hi han ara mateix a continuació de la berma actual, 

perllongant-la 7 metres en cota de coronació +0.00 .  

Aquesta disposició s'estén en una longitud de 70 metres, segons plànols.  

 

 

figura 10 ultrapassaments secció A 
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3. 2. Secció B 

La secció B es resol amb l'adició d'una berma que no existeix actualment. La berma 

es dissenya de tal manera que garanteix el compliment de les taxes de superació 

llindar de possible perillositat degut als ultrapassaments.  

Es projecta una berma de 13 metres de coronació en cota +0.0, i un peu de berma 

que la suporta de 4m d'ample en coronació. Els pesos d'aquests nous elements han 

estat calculats seguint les teories de dics ultrapassables, i resulten ser escullera 

natural de 6t per la berma i escullera natural de 3000 kg pel peu de berma.  

Aquesta berma s'estén en una longitud de 95 metres, segons plànols. 

MORROT Composició Ample capa 

Mantell principal 2 x escullera natural 6 t 2.7 m 

Filtre 2 x escullera natural 1.5 t 1.6 m 

Nucli Tot-ú - 

Peu de berma 3 t 4 elements d'ample 

taula 5 composició berma reprojectada 

 

 

figura 11 ultrapassaments secció B 
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest annex contempla l'altra gran problemàtica existent en la dàrsena de la 

Generalitat del port de l'Escala, el ultrapassament existent en el dic d'abric per 

onatges que incideixen directament sobre el dic des de llevant.  

Per resoldre la problemàtica, es fa un estudi de ultrapassaments del dic per una 

secció tipus de la zona on són observats aquests, dels quals no hi ha dades 

específiques en funció de cabals de ultrapassament, però si hi ha informació de 

camp i visual sobre els problemes que comporta que el dic d'abric sigui 

sobrepassat.  

Es presenta la teoria general utilitzada, després s'analitza l'estat actual de 

ultrapassament del dic i finalment es proposa la remodelació que soluciona el 

problema.  

2. TEORIA ULTRAPASSAMENT

2. 1. Run-up i ultrapassament 

La formulació utilitzada en l'annex per al càlcul de les seccions contempla la teoria 

de de Waal i Van der Meer de 1992. La fiabilitat d'aquesta ve determinada 

assumint distribució normal del log del cabal de ultrapassament. S'obté un 

raonament que es considera vàlid per a casos on el ultrapassament no sigui molt 

elevat i la cota de coronació del dic està a prop de la cota corresponent a 

l'estimador del run-up. Si bé el run-up que es dóna en aquesta zona és acceptable, 

el ultrapassament sí que presenta uns valors força elevats per la situació actual, 

per tant no s'adopta aquesta teoria.  

La teoria que s'utilitza és l'expressió d'Owen de 1980. La taxa de descàrrega 

adimensional, "Q" és funció del francbord relatiu "R" expressat mitjançant una 

funció d'ajust exponencial:  
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𝑄𝑄 = 𝑎𝑎 · 𝑒𝑒−
𝑏𝑏 ·𝑅𝑅
𝛾𝛾

On 

𝑸𝑸            és el cabal adimensional de descàrrega per sobre el dic 

𝒂𝒂,𝒃𝒃        coeficients empírics recollits en taules, depenen del talús 

𝑹𝑹           francbord relatiu: 

𝑅𝑅 =  
𝑅𝑅𝑐𝑐
𝐻𝐻𝑠𝑠
�
𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜
2𝜋𝜋

;   𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜 =  
2𝜋𝜋𝐻𝐻𝑠𝑠
𝑔𝑔𝑇𝑇𝑧𝑧2

𝑹𝑹𝒄𝒄          cota de coronació 

𝑯𝑯𝒔𝒔          altura d'ona significant 

𝜸𝜸             coeficients de reducció: 

𝛾𝛾 =  𝛾𝛾𝑏𝑏(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒𝑐𝑐.𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏𝑜𝑜𝑎𝑎) · 𝛾𝛾𝑐𝑐(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒𝑐𝑐.𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑏𝑏𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓ó) · 𝛾𝛾ℎ(𝑎𝑎𝑓𝑓𝑔𝑔ü𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒𝑏𝑏𝑒𝑒𝑠𝑠) · 𝛾𝛾𝛽𝛽(𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒𝑐𝑐.𝑑𝑑′𝑜𝑜𝑏𝑏𝑜𝑜𝑓𝑓𝑜𝑜ü𝑓𝑓𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖) 

Factor de berma, 𝜸𝜸𝒃𝒃 : 

𝛾𝛾𝑏𝑏  = 1 − �

𝐵𝐵
𝐻𝐻𝑠𝑠

2 · cot(𝛼𝛼) + 𝐵𝐵
𝐻𝐻𝑠𝑠

� · �1 − 0.50 �
𝑑𝑑𝑏𝑏
𝐻𝐻𝑠𝑠
�

2

� ;       𝑠𝑠𝑓𝑓       𝛾𝛾𝑏𝑏  < 1.00 

𝑠𝑠𝑓𝑓 𝑛𝑛𝑜𝑜   𝛾𝛾𝑏𝑏  = 1.00 

Amb els paràmetres: 

𝑩𝑩           ample de coronació de la berma, [m]. 

𝒅𝒅𝒃𝒃         profunditat de coronació de la berma, [m]. 

Factor de profunditat, aigües someres i efecte de fons, 𝜸𝜸𝒉𝒉 : 

𝛾𝛾ℎ = 1 − 0.030 · (4 −
𝑑𝑑𝑏𝑏
𝐻𝐻𝑠𝑠

)2;            𝑠𝑠𝑓𝑓 1 <
𝑑𝑑𝑏𝑏
𝐻𝐻𝑠𝑠

< 4 
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𝛾𝛾ℎ = 1.00;   𝑠𝑠𝑓𝑓 4 <
𝑑𝑑𝑏𝑏
𝐻𝐻𝑠𝑠

Factor de rugositat o fricció, 𝜸𝜸𝒇𝒇 : 

Depenent de la naturalesa del material del mantell de protecció, el nombre de 

capes, el talús de projecte i les diferents relacions geomètriques del dic, els valors 

corresponents a aquest paràmetre estan tabulats per Van der Waal, en un rang de 

valors que va des de 0.5 (esculleres de doble capa) fins a 1 (formigó o asfalt llis). 

Factor d'obliqüitat, 𝜸𝜸𝜷𝜷 : 

L'angle d'incidència de l'onatge sobre el talús és també una component essencial a 

l'hora de fer l'anàlisi estructural i calcular la seva resposta hidràulica.  

En aquest sentit, quan s'assaja en un canal una secció de dic s'acaba 

sobredimensionant tant el run-up com el ultrapassament, ja que en aquestes 

proves l'angle d'incidència sol ser normal al talús.  

En aquest punt, es contempla la direcció d'incidència sobre el talús afectant el 

valor d'altura d'ona significativa d'acord amb l'expressió ja presentada abans:  

𝐻𝐻𝑠𝑠 = 𝐻𝐻𝑠𝑠 · cos(𝛽𝛽𝑥𝑥) 

on 

𝜷𝜷    és l'angle d'incidència del front d'ona sobre el tal·lús, [º].  

x     és un coeficient exponencial que depèn del material del que està fet el tal·lús, 

en el cas d'escullera és de 0.25. 

I finalment, la relació entre el cabal adimensional i la taxa de descàrrega per sobre 

del dic s'expressa com:  
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𝑄𝑄 =  
𝑜𝑜

�𝑔𝑔 · 𝐻𝐻𝑠𝑠3
· �

𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜
2𝜋𝜋

Per tant, la taxa de descàrrega definitiva es calcula mitjançant l'expressió que 

recull totes les fórmules anteriors com:  

𝑜𝑜 = �𝑔𝑔 · 𝐻𝐻𝑠𝑠3 ·
1

�𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜
2𝜋𝜋

· 𝑎𝑎 · 𝑒𝑒−
𝑏𝑏 ·𝑅𝑅
𝛾𝛾

Es recorda la taula proposada per Leo Franco, que recull els criteris de descàrrega 

crítica en massa. Relaciona la descàrrega mitja de ultrapassament, en [l/s/m] i 
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diferents elements que es poden veure afectats. 

D'acord amb els valors exposats en la taula anterior, es defineix l'objectiu de 

ultrapassament en termes de cabal de descàrrega.  

S'admet un valor molt baix per al ultrapassament. Els criteris principals que es 

contemplen són l'afectació a persones i l'afectació a vehicles, de manera que es 

busca un valor que allunyi la possibilitat de situació de perill per a aquests 

elements.  

2. 2. Dics berma 

Davant les dificultats de les teories de ultrapassament per modelar un dic en talús 

no ultrapassable amb una berma a cota zero com la que hi ha projectada 

actualment a l'Escala, s'abordarà l'anàlisi primer fent un estudi de l'altura d'ona 

tramesa a través d'aquesta berma, considerada amb totes les seves propietats 

ample i altura, i amb l'ona transmesa a través d'aquesta berma es procedirà a fer el 

càlcul de l' ultrapassament real en la secció. D'altra manera, el dimensionament de 

l'estructura necessària per fer front a les taxes d' ultrapassament pot resultar 

sobredimensionat.  

Per tant, el procediment per a calcular finalment la taxa d' ultrapassament real del 

dic es comença per un anàlisi d' ultrapassament a través de la berma.  

𝐴𝐴𝑜𝑜ç𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑′𝑜𝑜𝑛𝑛𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑛𝑛𝑐𝑐𝑓𝑓𝑑𝑑𝑒𝑒𝑛𝑛𝑖𝑖 ∶            

→  𝐴𝐴𝑜𝑜ç𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑′𝑜𝑜𝑛𝑛𝑎𝑎 𝑖𝑖𝑏𝑏𝑎𝑎𝑛𝑛𝑠𝑠𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑏𝑏 𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏𝑜𝑜𝑎𝑎     → 

 𝐶𝐶à𝑜𝑜𝑐𝑐𝑙𝑙𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑜𝑜′𝑙𝑙𝑜𝑜𝑖𝑖𝑏𝑏𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑜𝑜𝑒𝑒𝑛𝑛𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓ó 

L'alçada d'ona transmesa a través de la berma ultrapassable es calcula com: 

𝐻𝐻𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝑖𝑖 · 𝐻𝐻𝑠𝑠  

On 

𝑯𝑯𝒕𝒕      és l'alçada d'ona transmesa, [m]. 
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𝒄𝒄𝒕𝒕       és el coeficient reductor d'alçada d'ona 

𝑯𝑯𝒔𝒔       és l'alçada d'ona incident, [m]. 

El factor reductor d'alçada d'ona es calcula com: 

𝑐𝑐𝑖𝑖 = min{0.75,𝑎𝑎} 

𝑎𝑎 = max{0.075, 𝑏𝑏} 

𝑏𝑏 = �0.031 ·
𝐻𝐻𝑠𝑠
𝐷𝐷𝑛𝑛50

− 0.24�
𝑅𝑅𝑐𝑐
𝐷𝐷𝑛𝑛50

− 5.42 · 𝑠𝑠𝑜𝑜𝑝𝑝 + 0.0323 ·
𝐻𝐻𝑠𝑠
𝐷𝐷𝑛𝑛50

− 0.0017(
𝐵𝐵

𝐷𝐷𝑛𝑛50
)1.84 + 0.51 

On els paràmetres tenen el següent significat: 

𝑯𝑯𝒔𝒔        alçada d'ona significant, [m]. 

𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏    diàmetre nominal mig dels blocs del mantell, [m]. 

𝑹𝑹𝒄𝒄         francbord , [m]. 

𝒔𝒔𝒐𝒐𝒐𝒐       peralt adimensional, [-].  

𝑩𝑩        ample de berma en coronació, [m]. 

D'aquesta manera, en funció de l'alçada d'ona propagada a peu de dic i de les 

propietats geomètriques i de material de la berma s'obté l'alçada d'ona tramesa.  

D'especial importància per a la reprojectació de la berma per davant del talús en 

aigües obertes és l'ample de berma. Dels paràmetres anteriors es modifica l'ample 

de la berma, perllongant-la cap al mar i el material del talús. La influència 

d'aquests paràmetres en l'alçada d'ona tramesa es presenta de forma gràfica.  

Per aquest estudi, s'han considerat els valors corresponents a la secció del mig del 

dic d'abric, la berma del qual actualment està composta de blocs de formigó. Les 

característiques d'aquesta són:  

Paràmetre Valor 

𝒉𝒉 13.94 𝑜𝑜 
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𝑯𝑯𝒔𝒔 4.84 𝑜𝑜 

𝑻𝑻𝒐𝒐 10.88 𝑠𝑠 

𝑾𝑾 20.7 t 

𝑹𝑹𝒄𝒄 0.0 m 

taula 1: paràmetres 

figura 1: altura transmesa en funció ample de berma 

figura 2: ultrapassament(l/s/m) en funció ample de berma 
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S'aprecia clarament com amb l' increment de l'ample de berma el ultrapassament 

disminueix.  

De la mateixa manera, s'estudia la influència del pes de l'element del mantell 

principal i la seva influència en l' ultrapassament de la secció. Es presenta 

gràficament la influència del pes, per un ample de berma fixa de 14 metres, com 

està projectat en l'actualitat per la secció del dic d'abric que es troba reprojectada.  

Paràmetre Valor 

𝒉𝒉 13.94 𝑜𝑜 

𝑯𝑯𝒔𝒔 4.84 𝑜𝑜 

𝑻𝑻𝒐𝒐 10.88 𝑠𝑠 

𝑩𝑩 13 m 

𝑹𝑹𝒄𝒄 0.0 m 

taula 2: paràmetres 

figura 3: alçada d'ona tramesa(m) en funció del pes dels blocs del mantell 
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figura 4: taxa d' ultrapassament (m) en funció del pes dels blocs del mantell 

On es dibuixen dues corbes, en funció del límit de per considerat en 7 tones ja que 

és molt difícil obtindre blocs d'escullera natural de pes superior a 6 tones. Per tant, 

es situa el límit en 7 metres per calcular ambdós ultrapassaments, a partir d'aquí el 

pes ve determinat pels blocs de formigó.  

S'observa que el pes del bloc té una clara influència en el ultrapassament. Com 

major és el pes dels blocs emprats el talús és més rígid i es produeix un 

ultrapassament major. El pes dels blocs però, ve determinat pel dimensionament 

de la secció, per això és important fer un bon dimensionament estructural de la 

berma per no sobredimensionar l'estructura.  
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3. AVALUACIÓ SOBREPASSAMENT ACTUAL

3. 1. Secció A 

Aquesta secció actual ja compta amb una berma reprojectada un cop construït el 

dic d'abric. Tot i això, els problemes d' ultrapassaments encara són presents. La 

berma de la secció actual, coronada a la cota del nivell del mar, té una amplada de 

14 metres en coronació i baixa amb un talús 8:5. Aquesta berma està formada per 

blocs de formigó BCR de 9 m3.  

La berma està suportada per un peu de berma format per blocs d'escullera natural 

de 3000 kg de pes. Corona a una profunditat de 8 metres i té una amplada en 

coronació de 4 metres. Pel que fa al mantell, aquest és format per elements d' 

escullera natural de 6 tones de pes, i baixa amb un talús 7:4. El filtre, col·locat entre 

aquest mantell i el nucli està format per elements de 1500 kg. Tot seguit s'avalua l' 

ultrapassament de la secció actual, d'acord amb la teoria d'Owen i el càlcul de 

l'alçada d'ona tramesa.  

En primer lloc es fa el càlcul de l'alçada d'ona tramesa per la secció: 

Paràmetre Valor 

𝒉𝒉 13.94 𝑜𝑜 

𝑯𝑯𝒔𝒔 4.84 𝑜𝑜 

𝑻𝑻𝒐𝒐 10.88 𝑠𝑠 

𝑩𝑩 13 m 

𝑹𝑹𝒄𝒄 0.0 m 

W 20.7 t 

𝜸𝜸 2.3 t/m3 

taula 3: paràmetres 

S'obté un coeficient reductor i una alçada 𝐻𝐻𝑖𝑖  tramesa de: 

𝒄𝒄𝒕𝒕 0.386 

𝑯𝑯𝒕𝒕 1.87 𝑜𝑜 

taula 4: alçada d'ona transmesa 

Ara amb aquesta altura d'ona transmesa es calcula l' ultrapassament en la secció A: 
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Magnitud valor 
𝑻𝑻𝒎𝒎 9.46 s 
𝑻𝑻𝒐𝒐 10.87 s 
𝜶𝜶 0.321 rad 

tan(𝜶𝜶) 0.571 
𝑯𝑯𝒔𝒔 = 𝑯𝑯𝒕𝒕 1.87 m 
𝑳𝑳𝒐𝒐𝒐𝒐 117.13 m 
𝒉𝒉 13.94 m 
𝑹𝑹𝒄𝒄 7  m 
𝑩𝑩 4 m 
𝒅𝒅𝒃𝒃 8 m 
𝒔𝒔𝒐𝒐𝒎𝒎 0.0159 

R 0.189 
a 0.016 

b 31.900 
taula 5: paràmetres teoria d'Owen 

Els coeficients reductors de l'onatge per rugositat, berma, profunditat i obliqüitat 

són considerats igual a la unitat a excepció del de rugositat i el de profunditat, ja 

que ja s'ha tingut en compte la berma i la obliqüitat amb consideracions anteriors: 

𝜸𝜸𝒃𝒃 1 
𝜸𝜸𝒉𝒉 0.98 
𝜸𝜸𝒇𝒇 0.5 
𝜸𝜸𝜷𝜷 1 

taula 6: paràmetres considerats en la teoria d'Owen 

I finalment el valor per a l' ultrapassament obtingut és:  

TAXA DE SOBREPASSAMENT UNITATS 

0.0122 l/s/m 

taula 7: taxa de ultrapassament actual 
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3. 2. Secció B 

La secció actual de la zona de dic d'abric que és superada té una profunditat a peu 

de 8.47 metres. La secció d'aquest talús està composada per un mantell principal 

amb escullera natural de 6 t de pes i un filtre amb material natural de 1500 kg de 

pes. El talús és 3:2, i el francbord és de 7 metres.  

Compta amb una peu de berma, a una profunditat de 6 metres i 4 metres d'ample 

en coronació.  El càlcul de l' ultrapassament actual es duu a terme mitjançant la 

teoria d'ultrapassaments d'Owen, aplicable a tot tipus d' ultrapassaments.  Els 

paràmetres involucrats en la formulació i el seu valor és:  

Magnitud valor 
𝑻𝑻𝒎𝒎 9.46 s 
𝑻𝑻𝒐𝒐 10.87 s 
𝜶𝜶 0.356 rad 

tan(𝜶𝜶) 0.667 
𝑯𝑯𝒔𝒔 4.85 m 
𝑳𝑳𝒐𝒐𝒐𝒐 117.13 m 
𝒉𝒉 8.47 m 
𝑹𝑹𝒄𝒄 7  m 
𝒔𝒔𝒐𝒐𝒎𝒎 0.0159 

R 0.189 
a 0.016 

b 31.900 
taula 8: paràmetres teoria d'Owen 

I uns coeficients reductors del ultrapassament de: 

𝜸𝜸𝒃𝒃 1 
𝜸𝜸𝒉𝒉 0.77 
𝜸𝜸𝒇𝒇 0.5 
𝜸𝜸𝜷𝜷 1 

taula 9: coeficients reductors 
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La formulació d'Owen finalment, dóna un valor per al cabal de descàrrega per 

sobre del dic d'abric de:  

TAXA DE SOBREPASSAMENT UNITATS 

3.26·10-4 m3/s/m 

0.326 l/s/m 

taula 10: coeficients reductors 

Pel que es pot comprovar clarament com el valor presentat de cabal de descàrrega 

es troba en una zona dins la taula que pot comprometre tots els tipus d'elements 

que es troben per darrera de la coronació.  

• Es troba en el límit d'inseguretat per a cotxes aparcats

• Perillós per a peatons

• Possible dany estructural per a elements en l'extradós del dic.

Per tant, l'actuació sobre el dic d'abric en termes de ultrapassament és obligatòria 

per com a mínim reduir aquesta taxa de descàrrega de cabal per sobre del dic que 

compromet la seguretat de tots els elements que es troben per darrera de la 

coronació.  

4. AVALUACIÓ ULTRAPASSAMENT EN NOVA SECCIÓ

Per al càlcul de la nova secció que compleixi els requisits funcionals de 

ultrapassament es segueix un procediment anàleg a l' estudiat fins a aquest punt.  

Per tant, els principals paràmetres que són modificats, mitjançant una modificació 

de la secció corresponent, són:  

• Ample de berma

• Pes dels elements de la berma

Un dels principals objectius alhora, és el fet que la cota de coronació es mantingui a 

l'alçada actual, que és de 7 metres. Per tant, els elements anteriors són els únics 
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que es veuen modificats. Amb aquestes modificacions constructives de la secció, 

les noves característiques d'aquesta són: 

4. 1. Secció A 

Aquesta secció actual ja compta amb una berma reprojectada un cop construït el 

dic d'abric. Tot i això, els problemes d' ultrapassaments encara són presents. Es 

considera un increment de l'ample de berma per a resoldre el problema. 

El primer pas és comprovar que el pes de l'element és adequat. Els elements 

ultrapassables poden comptar amb un pes inferior, i sembla ser que el 

dimensionament d'aquesta berma, amb blocs BCR de 9 m3, tenint en compte la 

densitat són 20.7 tonelades per bloc, mentre el talús està dimensionat amb 6 

tonelades.  

El càlcul del pes de l'element necessari per a talús, seguint la teoria de dics no 

ultrapassables de Van der Meer per a blocs de formigó. Els paràmetres que 

intervenen són:  

Paràmetre Valor 
𝜶𝜶 0.59 rad 

tan(α) 0.66 
𝑯𝑯𝒔𝒔 5.06 m 
𝑻𝑻 10.72 s 
𝑳𝑳 115.122 m 
𝑷𝑷 0.4 

𝒄𝒄𝒐𝒐𝒕𝒕𝒄𝒄(𝜶𝜶) 1.5 
𝒉𝒉 13.94 m 
𝝃𝝃𝒓𝒓 2.813 
𝝃𝝃𝒓𝒓𝒄𝒄 3.529 
𝜸𝜸𝒃𝒃𝒃𝒃𝒐𝒐𝒄𝒄 2.3 T/m3 

𝜸𝜸𝒘𝒘 1.242 T/m3 
∆ 1.026 
N 1000 
S 2 

taula 11: paràmetres de càlcul teoria Van der Meer 
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I s'obtenen uns valors en el dimensionat dels elements 

Paràmetre Valor 
𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 1.81 m 

W 13.83 t 
taula 12: elements del mantell 

Ara bé, si es considera la teoria de dics ultrapassables de Vidal&Losada, més 

adequada per aquest cas ja que considera que els dics ultrapassables poden tenir 

pesos menors en el mantell principal. Els paràmetres que intervenen en la 

formulació de Vidal&Losada:  

Paràmetre Valor 
𝐅𝐅𝐍𝐍𝐍𝐍 2.400 
𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 1.293 
𝑫𝑫𝑵𝑵𝑹𝑹 1.818 
𝑭𝑭 0 
𝑵𝑵𝑹𝑹 1.831 
𝑫𝑫𝑹𝑹 1.303 
W 5.35 

taula 13: elements del mantell 

Pes de l'element sensiblement inferior considerant que el talús és ultrapassable. 

Els elements actualment que es troben en la berma són de 20.7 t, segons l'estudi 

present es podria haver construït amb un pes força inferior, amb el corresponent 

estalvi econòmic important. 

En primer lloc es fa el càlcul de l'alçada d'ona tramesa per la secció: 

Paràmetre Valor 

𝒉𝒉 14.39 𝑜𝑜 

𝑯𝑯𝒔𝒔 4.84 𝑜𝑜 

𝑻𝑻𝒐𝒐 10.88 𝑠𝑠 

𝑩𝑩 21 m 

𝑹𝑹𝒄𝒄 0.0 m 

W 20.7 t 

𝜸𝜸 2.3 t/m3 

taula 14: paràmetres 
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S'obté un coeficient reductor i una alçada 𝐻𝐻𝑖𝑖  tramesa de: 

𝒄𝒄𝒕𝒕 0.323 

𝑯𝑯𝒕𝒕 1.57 𝑜𝑜 

taula 15: alçada d'ona transmesa 

Ara amb aquesta altura d'ona transmesa es calcula l' ultrapassament en la secció A: 

Magnitud valor 
𝑻𝑻𝒎𝒎 9.46 s 
𝑻𝑻𝒐𝒐 10.87 s 
𝜶𝜶 0.321 rad 

tan(𝜶𝜶) 0.571 
𝑯𝑯𝒔𝒔 = 𝑯𝑯𝒕𝒕 1.57 m 
𝑳𝑳𝒐𝒐𝒐𝒐 117.13 m 
𝒉𝒉 14.39 m 
𝑹𝑹𝒄𝒄 7  m 
𝑩𝑩 4 m 
𝒅𝒅𝒃𝒃 6 m 
𝒔𝒔𝒐𝒐𝒎𝒎 0.0132 

R 0.204 
a 0.016 

b 31.900 
taula 16: paràmetres teoria d'Owen 

Els coeficients reductors de l'onatge per rugositat, berma, profunditat i obliqüitat 

són considerats igual a la unitat a excepció del de rugositat i el de profunditat, ja 

que ja s'ha tingut en compte la berma i la obliqüitat amb consideracions anteriors: 

𝜸𝜸𝒃𝒃 1 
𝜸𝜸𝒉𝒉 0.98 
𝜸𝜸𝒇𝒇 0.5 
𝜸𝜸𝜷𝜷 1 

taula 17: paràmetres considerats en la teoria d'Owen 

I finalment el valor per a l' ultrapassament obtingut és:  

TAXA DE SOBREPASSAMENT UNITATS 

0.00363 l/s/m 

taula 18: taxa de ultrapassament actual 
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4. 2. Secció B 

Per la secció B es projecta una berma com a solució al problema dels 

ultrapassaments. Primer de tot es calcula el pes necessari de l'element del mantell 

principal de la berma, d'acord amb la teoria de Van der Meer per a escullera.  

El càlcul del pes de l'element necessari per a talús, seguint la teoria de dics no 

ultrapassables de Van der Meer per a blocs en escullera:  

Paràmetre Valor 
𝜶𝜶 0.59 rad 

tan(α) 0.66 
𝑯𝑯𝒔𝒔 5.06 m 
𝑻𝑻 10.72 s 
𝑳𝑳 95.70 m 
𝑷𝑷 0.4 

𝒄𝒄𝒐𝒐𝒕𝒕𝒄𝒄(𝜶𝜶) 1.5 
𝒉𝒉 9.05 m 
𝝃𝝃𝒓𝒓 2.89 
𝝃𝝃𝒓𝒓𝒄𝒄 4.40 
𝜸𝜸𝒃𝒃𝒃𝒃𝒐𝒐𝒄𝒄 2.65 T/m3 

𝜸𝜸𝒘𝒘 1.03 T/m3 
∆ 1.57 
N 1000 
S 2 

taula 19: paràmetres de càlcul teoria Van der Meer 

I s'obtenen uns valors en el dimensionat dels elements 

Paràmetre Valor 
𝑫𝑫𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 1.80 m 

W 15.71 t 
taula 20: elements del mantell 

Ara bé, si es considera la teoria de dics ultrapassables de Vidal&Losada, més 

adequada per aquest cas ja que considera que els dics ultrapassables poden tenir 

pesos menors en el mantell principal. Els paràmetres que intervenen en la 

formulació de Vidal&Losada:  

Paràmetre Valor 
𝐅𝐅𝐍𝐍𝐍𝐍 2.400 
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𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 1.312 
𝑫𝑫𝑵𝑵𝑹𝑹 1.810 
𝑭𝑭 0 
𝑵𝑵𝑹𝑹 1.831 
𝑫𝑫𝑹𝑹 1.296 
W 5.77 

taula 21: elements del mantell 

Pes de l'element sensiblement inferior considerant que el talús és ultrapassable. 

Els elements actualment que es troben en la berma són de 20.7 t, segons l'estudi 

present es podria haver construït amb un pes força inferior, amb el corresponent 

estalvi econòmic important. 

En primer lloc es fa el càlcul de l'alçada d'ona tramesa per la secció: 

Paràmetre Valor 

𝒉𝒉 9.06 𝑜𝑜 

𝑯𝑯𝒔𝒔 5.06 𝑜𝑜 

𝑻𝑻𝒐𝒐 10.88 𝑠𝑠 

𝑩𝑩 13 m 

𝑹𝑹𝒄𝒄 0.0 m 

W 6 t 

𝜸𝜸 2.65 t/m3 

taula 22: paràmetres 

S'obté un coeficient reductor i una alçada 𝐻𝐻𝑖𝑖  tramesa de: 

𝒄𝒄𝒕𝒕 0.372 

𝑯𝑯𝒕𝒕 1.80 𝑜𝑜 

taula 23: alçada d'ona transmesa 

Ara amb aquesta altura d'ona transmesa es calcula l' ultrapassament en la secció A: 

Magnitud valor 
𝑻𝑻𝒎𝒎 9.46 s 
𝑻𝑻𝒐𝒐 10.87 s 
𝜶𝜶 0.321 rad 

tan(𝜶𝜶) 0.666 
𝑯𝑯𝒔𝒔 = 𝑯𝑯𝒕𝒕 1.80 m 
𝑳𝑳𝒐𝒐𝒐𝒐 97.88 m 
𝒉𝒉 9.06 m 
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𝑹𝑹𝒄𝒄 7 m 
𝑩𝑩 4 m 
𝒅𝒅𝒃𝒃 6 m 
𝒔𝒔𝒐𝒐𝒎𝒎 0.0185 

R 0.210 
a 0.016 

b 31.900 
taula 24: paràmetres teoria d'Owen 

Els coeficients reductors de l'onatge per rugositat, berma, profunditat i obliqüitat 

són considerats igual a la unitat a excepció del de rugositat i el de profunditat, ja 

que ja s'ha tingut en compte la berma i la obliqüitat amb consideracions anteriors: 

𝜸𝜸𝒃𝒃 1 
𝜸𝜸𝒉𝒉 0.994 
𝜸𝜸𝒇𝒇 0.5 
𝜸𝜸𝜷𝜷 1 

taula 25: paràmetres considerats en la teoria d'Owen 

I finalment el valor per a l' ultrapassament obtingut és:  

TAXA DE SOBREPASSAMENT UNITATS 

0.00301 l/s/m 

taula 26: taxa d'ultrapassament secció B 
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5. RESULTATS

5. 1. Secció A 

En l'escala de Leo Franco es presenta el resultat de l'estudi sobre la nova secció 

proposada:  

nova taxa de sobrepassament 

 taxa actual de sobrepassament    
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5. 2. Secció B 

Pel que s'observa com la reducció de la taxa de ultrapassament és molt efectiva i 

s'aconsegueixen els objectius principals plantejats respecte a la funcionalitat per 

ultrapassament del dic d'abric.  
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1. INTRODUCCIÓ

El dimensionament dels ferms corresponents a la nova zona projectada és un 

element bàsic en la construcció de l'obra. La remodelació inclou l'extensió del 

carril per a vehicles fins al final de la perllongació del dic i per tant és necessari 

dimensionar aquest element.  

Les recomanacions ROM 4.1-94 inclouen recomanacions per al càlcul dels ferms i 

paviments de la remodelació. Aquestes inclouen diferents tipus de seccions 

estructurals normalitzades per als diferents usos i zones d'un port, recomanades si 

el port té un caràcter definitiu i la vida útil per a la qual ha estat projectat és de més 

de 15 anys.  

El dimensionament es duu a terme seguint els següents passos, que es 

desenvolupen a continuació:  

• Selecció d'usos i zones dins de l'ús portuari considerat

• Determinació de càrrega de càlcul

• Determinació de la intensitat d'ús

• Determinació de la categoria de trànsit

• Determinació de la categoria de l'esplanada

• Selecció de les seccions de ferm definitives

2. DIMENSIONAMENT DE FERM

La perllongació del dic afecta la zona de la dàrsena destinada a embarcacions 

esportives, mentre l'activitat pesquera es desenvolupa a la part dreta de la dàrsena 

on es troba la llotja, i no estan previstes cap tipus d'activitat pesquera en la nova 

part del dic. Per tant, es considera que la remodelació en aquest sentit té lloc en un 

port esportiu, que és el primer filtre per seleccionar el tipus de paviment.  

2. 1. Selecció d'usos i zones 

Considerant per tant el port com a port esportiu, les ROM 4.1-94 distingeixen entre 

dues zones:  
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zona d'operació o avarada: Inclou les zones adjacents a les rampes de avarada, 

així com la pavimentació dels diferents edificis i instal·lacions que conformen el 

port. És el cas de la pavimentació de la calçada que es troba en el dic, es dissenya 

amb la intenció de que sigui transitable però amb accés rodat limitat 

exclusivament per al manteniment del semàfor indicador de l'entrada del port i per 

dur a terme el servei de manteniment del dic en cas que fos necessari.  

Zones complementàries:  inclou bàsicament les zones d’aparcament i 

els diferents vials d'accés. Aquests últims es defineixen segons la normativa 

específica per carreteres (Norma 6.1 IC ‘Secciones de firme’). La proposta actual de 

remodelació no inclou cap d'aquestes zones, per tant l'ús està limitat al primer 

tipus de zones.  

2. 2. Càrrega de càlcul 

Si es disposa de dades precises la classificació es pot fer en funció del nivell de 

càrrega i pressió que es transmet al paviment en cada cas:  

Baixa: 𝑄𝑄 < 120 𝐾𝐾𝐾𝐾 ;    𝑝𝑝 < 0.7 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀   de forma simultània 

Mitjana:                120 𝐾𝐾𝐾𝐾 ≤ 𝑄𝑄 ≤ 500 𝐾𝐾𝐾𝐾  𝑜𝑜 𝑏𝑏é    0.7 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ≤ 𝑝𝑝 ≤ 1.0 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Alta: 𝑄𝑄 > 500 𝐾𝐾𝐾𝐾  ;     𝑝𝑝 > 1.0 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀   de forma simultània 

Donat l'ús que per al qual es proposa el ferm, que té un accés molt limitat i només 

inclou manteniment i el transport de la llanterna indicadora d'entrada al port, es 

considera el nivell de càrrega com BAIXA, ja que es considera que el pes que haurà 

de suportar el ferm és inferior a les 12 tones que marquen el llindar entre la 

càrrega baixa i la mitjana.  

Les condicions de màxim pes que estan previstes damunt el ferm són el pas d'una 

camioneta amb la llanterna indicadora, i la suma dels pesos es considera inferior a 

12 tones. Per la camioneta que transporta la llanterna es considera un pes mig de 3 

tones i per la llanterna un pes de 2 tones, per tant la situació es troba clarament 

per davall del llindar.  
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2. 3. Intensitat d'ús 

En primer lloc, l´ús que es vol donar a la superfície dimensionada és molt baix, ja 

que es limita a accés rodat molt limitat en casos en que el dic, així com la llanterna 

indicadora de bocana de la dàrsena, requereixin supervisió. La idea és proveir la 

coronació del dic d'una superfície per habilitar el pas de vehicles. 

Per altra banda, i sabent que la intensitat és molt baixa, aquesta es pot definir com 

les operacions d'amarratge que es preveu que es faran durant un període d'un any 

mig de vida útil, que en el cas actual és considerat zero. Llavors, es fa la 

classificació: 

  Reduïda                𝐼𝐼 < 100 

  Mitjana            100 ≤ 𝐼𝐼 < 1000 

  Elevada                1000 ≤ 𝐼𝐼 

Per tant, amb tot l'exposat aquí, es considera la intensitat d'ús   REDUÏDA. 

2. 4. Categoria de trànsit 

Es defineixen quatre categories de trànsit segons la càrrega de càlcul i la intensitat 

d'ús de la superfície considerada:  

• A    trànsit molt pesat

• B    trànsit pesat

• C    trànsit mitjà

• D    trànsit lleuger

Aquestes categories són vàlides per a totes les superfícies, excepte per als vials 

d'accés i les zones complementàries de circulació on les categories a considerar 

són les recollides en la Instrucción 6.1 i 6.2 a IC Secciones del Firme. No és el cas 

actual.  

A partir de la taula 3.3 de les ROM 4.1-94, s'obté la categoria de trànsit com a 

combinació de les càrregues de càlcul i la intensitat d'ús.  
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Per tant, com tenim una classificació baixa per la càrrega de càlcul i reduïda per la 

intensitat d'ús, es conclou que la categoria de tràfic és "D", trànsit lleuger.  

2. 5. Categoria d'esplanada 

Per definir la categoria de l'esplanada com a fonament d'un ferm s'han de tenir en 

compte diversos aspectes: la naturalesa del reblert i el seu grau de consolidació, i 

els materials emprats en la coronació. En funció de l' establert a les ROM 4.1-94:  

Naturalesa del reblert 
i grau de consolidació 

Materials emprats en la coronació 

Reblerts dolents no consolidats (MNC) Absència de coronació 
Reblerts dolents consolidats (MC) Coronació amb sòls adequats 
Reblerts regulars consolidats (RNC) Coronació amb sòls seleccionats 
Reblerts regulars consolidats (RC) Coronació amb sòls seleccionats 
Reblerts bons no consolidats (BNC) Coronació amb sòls seleccionats amb 

CBR>20 
Reblerts bons consolidats (BC) Coronació amb tot-ú en pedrera 

La combinació dels diferents tipus de reblerts i les diferents situacions de 
coronació permeten classificar les esplanades portuàries en quatre categories tal i 
com es recull a la taula C.2 de les ROM 4.1-94: 

• E0     esplanada deficient
• E1     esplanada acceptable
• E2     esplanada bona
• E3     esplanada molt bona
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Es considera una categoria d'esplanada bona (E2) per al projecte. 

2. 6. Capes inferiors del ferm 

La determinació de les capes inferiors al ferm es determina a partir de la categoria 

de l'esplanada escollida, tal i com es pot veure en la següent taula. Així, amb una 

esplanada E2 es conclou que no cal administrar una capa subbase, però sí una base 

de tot-ú d' almenys 0.25m.  
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2. 7. Seccions del ferm 

En funció de la zona considerada, a partir dels resultats obtinguts per les 

categories de trànsit i d'esplanada, es selecciona un dels tipus de ferm recollits al 

catàleg de la ROM 4.1-94 i que es mostren a les següents figures. Aquesta selecció 

cal dur-la a terme en base a un anàlisi econòmic global de les diverses opcions, 

considerant en cada cas els costs tan de construcció com de conservació.   

Per a la zona considerada, tenint en compte la categoria de tràfic considerada i la 

categoria d'esplanada les alternatives per als ferms corresponents queden recollits 

en les següent taula: 
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La solució adoptada contempla la primera alternativa: 

• Formigó vibrat HP 40, capa de 23 cm d'espessor

• Base granular tot-ú de 25 cm d'espessor

A més, es destaca que les juntes de coronació per al formigó vibrat es disposaran 
cada 5 m.  

Una secció tipus corresponent a la dimensionada seria: 
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1. INTRODUCCIÓ

La finalitat d’aquest annex és la determinació de la possible afectació als carrils de 

navegació, sobretot del carril d'entrada per la bocana a la dàrsena de la Generalitat 

ja que amb la remodelació projectada les condicions d'entrada es veuen 

modificades.  

L'objectiu últim és determinar quins són els nous carrils d'accés, així com els 

carrils d'accés temporals que s'habilitaran durant l'execució de les obres, verificar 

que la remodelació compleix amb totes les condicions de navegabilitat recollides 

en les ROM i aportar tots els elements necessaris per a garantir la correcta 

funcionalitat des del punt de vista de la navegabilitat del nou port.  

2. DIMENSIONAMENT DE LA SUPERFÍCIE MARÍTIMA

És necessari assegurar unes bones condicions de navegabilitat per al plantejament 

de les noves maniobres que ha de realitzar una embarcació des de que s'aproxima 

al port i ha de realitzar maniobres d'accés fins que acaba amarrant en el seu lloc 

corresponent. Les consideracions necessàries, per tant, contemplen:  

• Maniobres d'accés. Es refereixen a la navegació pel canal d'aproximació,

l'accés a port per la bocana i el cercle de gir posterior a la longitud de

parada.

• Maniobres de navegació interior. Es refereixen a la navegació que s'inicia

des del cercle de gir fins a l'amarrador pertinent. Es composa del canal

principal i els ramals secundaris, sempre recorrent aigües abrigades.

• Maniobres d'atracada i amarratge, que comprenen el procés d'amarratge al

respectiu amarrador.

Per tant, l'objectiu últim d'aquest annex és garantir que es compleixen les 

condicions mínimes de navegabilitat, partint de les ROM 3.1-99.  

De les tres zones diferents de comprovació, es durà a terme la primera, maniobres 

d'accés, ja que amb la remodelació projectada s'estan modificant les condicions en 

aquesta fase de la navegació en el port. Per altra banda, al considerar-se que no 
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s'està modificant les condicions de navegació en l'interior del port, no es fa l'estudi 

sobre les maniobres de navegació interiors i les maniobres d'atracada i amarratge, 

ja que el funcionament actual del port en aquest aspecte és satisfactori i no es 

canvien les condicions amb l'actual remodelació.  

2. 1. Maniobres d'accés 

La zona considerada per fer les respectives maniobres d'accés comprèn 

l'aproximació al port, el gir necessari per a encarar la bocana i l'entrada a la 

dàrsena per la bocana que permet dirigir les embarcacions a l'interior de la 

dàrsena i al seu destí dins d'aquesta.  

2. 1. 1. Canal d'aproximació 

 

2.1.1.1   Navegació per a trams rectes  

 

L'ample del canal de circulació, mesurat en la direcció perpendicular a l'eix de la 

via és i per condicions climàtiques constants és: 

𝐵𝐵𝑡𝑡 = 𝐵𝐵𝑛𝑛 +  𝐵𝐵𝑟𝑟  

On 

𝑩𝑩𝒕𝒕  és la l'ample total de la via 

𝑩𝑩𝒏𝒏  és l'ample nominal de la via de navegació o espai lliure que ha de quedar 

disponible per a la navegació de les embarcacions, i inclou els marges de seguretat.  

𝑩𝑩𝒓𝒓   és l'ample addicional de reserva per tenir en compte els factors relacionats 

amb els contorns, per exemple la inestabilitat dels tal·lusos que puguin conformar 

el contorn. Aquest ample pot ser diferent a un i altre costats segons la naturalesa i 

característica de la mateixa. 

L'ample nominal 𝑩𝑩𝒏𝒏   de la via es determina aquí mitjançant:  

𝐵𝐵𝑛𝑛 = 𝐵𝐵 +  𝑏𝑏𝑑𝑑 +  2(𝑏𝑏𝑒𝑒 + 𝑏𝑏𝑟𝑟 + 𝑏𝑏𝑏𝑏) + (𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑑𝑑)𝑖𝑖 + (𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑑𝑑)𝑑𝑑  
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On  

𝑩𝑩         màniga màxima de les embarcacions que circularan pel carril 

𝒃𝒃𝒅𝒅       sobreample del carril de l'embarcació, produït per la navegació amb un angle 

determinat en relació a l'eix de la via navegable, per a corretgir la deriva del buc 

ocasionada per la incidència dels vents, onatges corrents i remolcadors. Es 

calcularà amb la forma següent:  

   𝑏𝑏𝑑𝑑 = 𝐿𝐿 · 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠 

On:  

𝑳𝑳   es l'eslora total de l'embarcació de disseny 

𝜷𝜷   angle de deriva, que es pot determinar amb les fórmules següents vàlides per a 

valors de 𝑠𝑠 ≤ 25º. Aquest angle es composa de diverses components:  

• Per a derives ocasionades únicament per l'acció del vent (també 

anomenades abatiments)  

𝑠𝑠𝑣𝑣𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡 = 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛 
𝐾𝐾𝑣𝑣𝐶𝐶𝑣𝑣𝐶𝐶𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝛼𝛼𝑣𝑣𝑟𝑟

𝑉𝑉𝑟𝑟
 

sent:  

𝑲𝑲𝒗𝒗 = coeficient que depèn de la forma del casc, la relació h/D entre la profunditat 

d'aigua en l'emplaçament i el calat de l'embarcació (D) i del angle 𝛼𝛼𝑣𝑣𝑟𝑟 . Per al cas de 

casc convencional, el valor s'obté de la taula següent:  

 

𝑪𝑪𝒗𝒗 = (
𝐴𝐴𝐿𝐿𝑉𝑉
𝐴𝐴𝐿𝐿𝐶𝐶

)0.5 

𝑨𝑨𝑳𝑳𝑳𝑳  Àrea de la projecció longitudinal del buc exposada a l'acció del vent 

𝑨𝑨𝑳𝑳𝑪𝑪  Àrea longitudinal submergida del buc projectada sobre el pla principal 
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𝑳𝑳𝒗𝒗𝒓𝒓  velocitat relativa del vent referida al vent màxim en condicions d'operativitat 

𝑳𝑳𝒓𝒓    velocitat relativa del buc referida a l'aigua. Per la seva quantificació es 

seguiran els criteris adoptant els valors menors de la velocitat del buc que siguin 

compatibles amb la navegació analitzada 

𝜶𝜶𝒗𝒗𝒓𝒓  angle entre la direcció del vent i la direcció del pla principal de l'embarcació 

 

• Per a considerar el possible angle degut a l'acció de la corrent 

𝑠𝑠𝑎𝑎𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡 = 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛
𝑉𝑉𝑎𝑎 · 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝛼𝛼𝑎𝑎𝑣𝑣

𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑎𝑎 · 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠𝛼𝛼𝑎𝑎𝑣𝑣
 

On:  

𝑳𝑳𝒄𝒄  velocitat absoluta de la corrent que es considera com a límit d'operació de la 

via navegable 

𝑳𝑳  velocitat absoluta del buc respecte del fons. Per la seva quantificació s'adopten 

els valors menors de la velocitat del buc que siguin compatibles amb la navegació 

analitzada.  

𝜶𝜶𝒄𝒄𝒗𝒗  angle entre la direcció de la corrent absoluta i la velocitat absoluta de 

l'embarcació 

• Per tenir en compte l'acció de l'onatge: 

𝑠𝑠𝑐𝑐𝑛𝑛𝑎𝑎𝑡𝑡𝑜𝑜𝑒𝑒 = 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛[𝐾𝐾𝑤𝑤 �
𝑜𝑜
𝐷𝐷
�

0.5 𝐻𝐻𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑟𝑟

] 

On:  

𝑲𝑲𝒘𝒘  coeficient depenent de la forma del casc, de la relació h/D entre la profunditat 

d'aigua i el calat de l'embarcació i de l'angle 𝛼𝛼𝑤𝑤 . Per a casos convencionals, es pot 
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obtindre de la taula següent, recollida en les ROM 3.1-99 

𝜶𝜶𝒘𝒘  angle entre la direcció de propagació de l'onatge i el pla principal de 

l'embarcació 

𝒈𝒈    acceleració de la gravetat 

𝑯𝑯𝒔𝒔  altura d'ona significant de l'onatge que es consideri com a límit d'operació de la 

via navegable per al buc de disseny. 

𝑳𝑳𝒓𝒓  velocitat relativa del buc referida a l'aigua. Per a la seva quantificació es 

seguiran els criteris adoptant els valors menors de la velocitat del buc compatible 

amb la navegació analitzada 

𝑫𝑫  calat de l'embarcació 

• Per a angles degut a l'acció de remolcadors

𝑠𝑠𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐𝑟𝑟𝑠𝑠 = 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛[𝐾𝐾𝑟𝑟(
𝑜𝑜𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐴𝐴𝐿𝐿𝐶𝐶𝛾𝛾𝑤𝑤

)0.5 1
𝑉𝑉𝑟𝑟

] 

On 

𝑲𝑲𝒓𝒓 coeficient que depèn de la forma del casc, la relació h/D. Els valors estan 

recollits en la taula de les ROM 3.1-99 de la manera següent 

𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇    component en el sentit transversal de l'embarcació de la força resultant dels 

remolcadors que actuen sobre ell 

𝐴𝐴𝐿𝐿𝐶𝐶    àrea longitudinal submergida del buc projectada sobre el seu pla principal. 
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𝛾𝛾𝑤𝑤      pes específic de l'aigua 

𝑉𝑉𝑟𝑟       velocitat relativa del buc referida a l'aigua.  

La suma algebraica dels angles es farà de la manera següent: 

𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑠𝑠 = 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡 +  𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠 +  𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑛𝑛𝑎𝑎 +  𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐𝑟𝑟𝑠𝑠  

Els valors dels paràmetres fins aquí considerats i l'angle resultant corresponent 

són:  

B 5 
L 20 
h 10 
D 3 

h/D 3.3 
𝑲𝑲𝒗𝒗 0.0136 
𝑪𝑪𝒗𝒗 1 
𝑳𝑳𝒓𝒓 4 
𝑪𝑪𝒔𝒔𝒓𝒓 22 

𝑳𝑳𝒄𝒄 1.5 
𝜶𝜶𝒄𝒄𝒗𝒗 60 

 𝜶𝜶𝒗𝒗 60 
 𝑯𝑯𝒔𝒔 2 
 𝑳𝑳𝒓𝒓 4 
 𝑲𝑲𝒘𝒘 0.1118 

I els valors dels angles obtinguts, i la suma d'ells: 

𝜷𝜷𝒗𝒗𝒗𝒗𝒏𝒏𝒕𝒕 0.07 rad 
𝜷𝜷𝒄𝒄𝒄𝒄𝒓𝒓𝒓𝒓𝒗𝒗𝒏𝒏𝒕𝒕𝒔𝒔 0.26 rad 
𝜷𝜷𝒄𝒄𝒏𝒏𝒐𝒐𝒕𝒕𝒈𝒈𝒗𝒗 0.10 rad 

𝜷𝜷 0.45 rad 
𝜷𝜷 26.76 º 
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Es recomana adoptar unes condicions mínimes per a la navegació de manera que 

els angles 𝑠𝑠 de deriva siguin inferiors als de la taula següent:  

 

 Fet pel qual el valor de l'angle considerat és de 15º, al ser inferior al calculat. Cal 

remarcar que el càlcul per a l'angle 𝑠𝑠𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐𝑟𝑟𝑠𝑠  no s'ha fet per la dificultat 

d'estimar la component horitzontal de la força que hauria de fer el remolcador. De 

totes maneres, l'angle obtingut ja és major que aquest angle màxim a considerar, 

per tant l'omissió del valor mencionat no comporta cap modificació en el 

dimensionament de l'ample del carril. Per tant, el valor del sobreample degut a 

aquest concepte és de:  

𝑏𝑏𝑑𝑑 = 𝐿𝐿 · 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛 15º = 20 · 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛 15º = 8.70 𝑠𝑠 

𝒃𝒃𝒗𝒗   Sobreample per errors de posicionament. Correspon a la diferència entre la 

verdadera posició de l'embarcació i la posició estimada per el capità utilitzant els 

mitjans d'informació i ajuda a la navegació disponibles en l'àrea de navegació o 

flotació analitzada. A falta de major informació sobre la precisió d'aquests sistemes 

d'ajuda s'utilitzaran els valors següents. Tots els valors per a sistemes electrònics 

corresponen a una precisió del 95%.  

Es considera el valor de 95% de precisió i per tant es suma un sobreample del 5% 

de la mànega de l'embarcació. Per tant resulta un valor de  

𝑏𝑏𝑒𝑒 = 5% · 5 = 0.25 

 

𝒃𝒃𝒓𝒓  sobreample per resposta, que valora la desviació addicional que es pot produir 

des de l'instant en que es detecta la desviació del buc en relació a la seva posició 
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teòrica i el moment en que la correcció és efectiva. Aquest sobreample es 

determina en funció de les característiques de maniobrabilitat del buc, de la 

màniga màxima, de la relació entre la profunditat de l'aigua en repòs i el calat de la 

embarcació i el risc màxim admissible durant la vida útil de la fase del projecte que 

s'analitza, mitjançant l'expressió:  

𝑏𝑏𝑟𝑟 = (1.50 − 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑎𝑎𝑚𝑚 ) · 𝑏𝑏𝑟𝑟𝑐𝑐  

𝑏𝑏𝑟𝑟𝑐𝑐  sobreample per la resposta corresponent a un valor de risc màxim de 0.50 

determinable amb l'ajuda de la taula següent:  

 

I queda un valor per aquest sobreample de:  

𝑏𝑏𝑟𝑟 = 0.10 · 𝐵𝐵 = 0.5 𝑠𝑠 

𝒃𝒃𝒃𝒃  sobreample per a cobrir l'error que es podria derivar dels propis sistemes de 

senyalització. A falta de major informació sobre les característiquesd'aquests 

sistemes es faran servir els criteris següents:  

• Errors instrumentals d'enfilacions òptiques de 0.5º 

• Per a senyalització mitjançant boies es calcula el desplaçament màxim que 

pugio presentar la boia degut a condicions climàtiques límit d'operació i en 

les condicions extremes de marea que es poguessin presentar.  

La diferència de posició deguda a aquest error és el producte de la distància pel 

sinus de l'angle per la qual cosa, serà necessari calcular la corresponent 

transversal a l'eix de la via i serà el valor del paràmetre buscat. 

𝒓𝒓𝒓𝒓𝒔𝒔𝒔𝒔  Sobreample addicional de seguretat que s'ha de considerar a cada costat de 

la via navegable, per a permetre la navegació del buc sense que resulti afectada 
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pels efectes de succió i rebuig per part dels marges. Aquest sobreample pot ser 

diferent a un i altre marge, 𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖  i 𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑  segons la naturalesa de les mateixes i es 

determina segons els criteris següents, en els que s'ha suposat sempre amb el 

marge de seguretat 𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑑𝑑  especificat en el paràgraf següent, pel que en cap cas 

podran acceptar-se valors de 𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑑𝑑 + 𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠  inferiors als que s'indiquen aquí: 

 

 

𝒓𝒓𝒓𝒓𝒔𝒔𝒅𝒅 marge de seguretat o sobreample horitzontal lliure que haurà de quedar 

sempre disponible entre la embarcació i els contorns, tal·lusos o caixons de via 

navegable. Per a la seva determinació es prenen els valors indicats en el paràgraf 

anterior que tendeixen a minimitzar el risc de contacte entre el buc atesa la 

naturalesa dels marges de la via navegable. Aquest sobre ample podrà ser diferent 

a una banda i altra del canal de navegació, segons la naturalesa i característiques 

de les mateixes. 

 

Es consideren les mateixes condicions a banda i banda del carril i per tant els 

mateixos sobreamples a banda i banda. En resulta un valor de:  

𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑑𝑑 = 1.0𝐵𝐵 = 5𝑠𝑠 

Per tant, l'ample total és la suma de tots els factors aquí presentats, i resulta:  

𝐵𝐵𝑛𝑛 = 𝐵𝐵 +  𝑏𝑏𝑑𝑑 +  2(𝑏𝑏𝑒𝑒 + 𝑏𝑏𝑟𝑟 + 𝑏𝑏𝑏𝑏) + (𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑑𝑑)𝑖𝑖 + (𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑑𝑑)𝑑𝑑  

𝐵𝐵𝑛𝑛 = 5 +  8.7 +  2(0.25 + 0.5 + 0.1) + (5)𝑖𝑖 + (5)𝑑𝑑 = 25.4 𝑠𝑠 
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En la següent imatge es representen tots els diferents amples de carril considerats 

per arribar a determinar l'ample total de via, recollida en les ROM 3.1-99.  

2.1.1.2   Navegació en corba 

 Quan la navegació es faci en trams corbs amb condicions climàtiques constants en tota la 

seva traça, l'ample nominal de la via de navegació es determina amb els mateixos criteris 

exposats per a la navegació en trams rectes incrementant el sobreample del camí de la 

embarcació produït per la navegació amb l'ample de deriva, i el sobreample degut a la 

velocitat de resposta de l'embarcació, en les quantitats següents:  

 

• Increment del sobreample degut a la navegació amb un angle de deriva:  

El valor de l'increment ∆𝑏𝑏𝑑𝑑  es determina per corretgir l'efecte de rabeig de la popa 

de l'embarcació aplicant la fórmula següent:  
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∆𝑏𝑏𝑑𝑑 = �(R +
B
2

)2 + (K · L)2 − (R +
B
2

) 

que es pot aproximar mitjançant l'expressió simplificada següent aplicable tant a la 

valoració dels espais d'aigua com en la dels espais aeris:  

                                                                             ∆𝑏𝑏𝑑𝑑 =  𝐾𝐾
2𝐿𝐿2

2𝑇𝑇
 

On 

∆𝑏𝑏𝑑𝑑     sobreample addicional del carril ocupat per la embarcació, ocasionat per la 

navegació en trams en corba.  

𝑇𝑇         radi de la trajectòria, i a partir d'aquesta s'adoptarà el radi de la corba de la 

via navegable 

K    distància del punt giratori a la popa de la embarcació expressada 

adimensionalment dividint-la entre la eslora total de la embarcació. 

L     Eslora total de la embarcació 

B    màniga total de la embarcació 

 

Per a embarcacions en les que el punt giratori es trobi en el centre de l'eslora, K= 

0.5 i l'expressió a utilitzar es transforma en la següent, que és d'ús habitual en la 

bibliografia:  

∆𝑏𝑏𝑑𝑑 =  
𝐿𝐿2

8𝑇𝑇
 

 

Per a embarcacions ràpides, com bé poden ser les embarcacions esportives, s'agafa 

un valor de K=1, cosa que transforma l'expressió i el sobreample arribaria a ser:  

∆𝑏𝑏𝑑𝑑 =  
𝐿𝐿2

2𝑇𝑇
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En el cas del canal del tram corb per al canal d'entrada proposat, el radi aproximat 

és de 200m i per tant el sobreample necessari és de:  

∆𝑏𝑏𝑑𝑑 =  
202

400
= 1 𝑠𝑠 

En el supòsit de que la via navegable es dimensioni per a un tràfic general 

s'adoptarà el valor del sobreample corresponent a les embarcacions de major 

desplaçament amb formes de carena plenes que habitualment resultaran crítics 

per a la determinació de les dimensions de via navegable.  

• Increment del sobreample degut a la velocitat de resposta de la embarcació

El valor d'aquest increment, que és adicional a 𝑏𝑏𝑟𝑟  definit per a trams rectes, 

s'estableix per prendre en consideració les dificultats de maniobra ocasionades per 

el fet de que la embarcació no respon immediatament a les instruccions de 

l'operador i en conseqüència el pilot ha d'anticipar la maniobra desviant-se de l'eix 

teòric de la via de navegació.  

A reserva d'estudis més precisos i sempre que el traçat de la via navegable e 

mantingui dins de les recomanacions de traçat recollides, el valor d'aquest 

sobreample pot quantificar-se en els valors següents en funció de la màniga de la 

embarcació, el risc màxim admissible durant la vida útil del projecte que s'analitza 

determinat pels criteris de maniobrabilitat del buc:  

Per al dimensionament de vies navegables obertes al tràfic general s'utilitzaran les 

condicions de maniobrabilitat mitja dels bucs.  

Per tant, el sobreample degut a aquest factor prèn el valor de: 

∆𝑏𝑏𝑣𝑣𝑟𝑟 = 0.20 · 𝐵𝐵 = 1 𝑠𝑠 
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Per tant l'ample total considerat per al carril és de: 

𝐵𝐵 = 27.4 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠 

Una vegada determinat l'ample total de la via navegable de la corba, i conegut 

l'ample en els trams rectes que concorren sobre ella, la configuració geomètrica de 

la mateixa i el traçat dels seus marges es realitza habitualment per uns dels 

mètodes següents:  

• Marges rectes

• Marges corbs

Amb marges rectes la solució es presentaria com segueix: 
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En canvi amb marges en forma de corba la solució queda:  

 

El mètode recte és més simple d'executar des del punt de vista de senyalització i 

operacions de dragat però a la vegada té un comportament funcional pitjor en ús.  

Es dimensionen els canals d'accés a la dàrsena amb una solució en forma de corba. 

ja que respon millor funcionalment. 
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2. 1. 2. Navegació en dos carrils 

La navegació fins ara presentada, està dissenyada per un carril i pel buc de disseny 
de 20m d'eslora, l'embarcació d'eslora màxima que es troba dins la dàrsena.  

Donat el baix tràfic d'embarcacions podria ser suficient definir un carril, però ara 
es defineix el mateix carril d'entrada per a dues embarcacions, considerades les 
dos embarcacions de disseny i condicions climàtiques constants.  

La fórmula que presenta l'ample necessari de via navegable, és ara: 

𝐵𝐵𝑛𝑛 = 2�𝐵𝐵 +  𝑏𝑏𝑑𝑑 + (𝑏𝑏𝑒𝑒 + 𝑏𝑏𝑟𝑟 + 𝑏𝑏𝑏𝑏)� + 𝑏𝑏𝑠𝑠 + (𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑑𝑑)𝑖𝑖 + (𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑑𝑑)𝑑𝑑  

En la següent figura es presenten aquests paràmetres: 
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L'ample nominal per a dos carrils, comparant-lo amb l'ample necessari per a un 

únic carril contempla dues vegades l'ample bàsic més un sobreample per cada 

costat, que abans era present als dos costats. Tots el paràmetres aquí escrits tenen 

exactament el mateix significat que en el cas de trobar-se un sol carril, a excepció 

de la banda central. Aquesta franja central de separació entre els dos carrils, 𝑏𝑏𝑠𝑠 , 

que és l'únic nou paràmetre que presenta la formulació respecte l'ample per un sol 

carril es calcula mitjançant la suma dels dos paràmetres següents, recollits en les 

ROM 3.1-99:  

  

Les vies es projectaran sense permetre l'adelantament ja que es considera que la 

distància a recórrer es suficientment petita com per a no ser necessari aquest. Per 

tant, considerant la velocitat que s'ha considerat en el primer apartat de 𝑣𝑣 = 4 𝑠𝑠
𝑠𝑠

 i 

una densitat de tràfic en el tram central de 1-3 bucs/hora obtenim un ample 𝑏𝑏𝑠𝑠:  

𝑏𝑏𝑠𝑠1 = 1.6 · 𝐵𝐵 = 8 𝑠𝑠 

𝑏𝑏𝑠𝑠2 = 0.2 · 𝐵𝐵 = 1 𝑠𝑠 

Per tant l'ample de separació central entre dos carrils és la suma d'aquests dos 

paràmetres, i igual a  

𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝑏𝑏𝑠𝑠1 + 𝑏𝑏𝑠𝑠2 = 9 𝑠𝑠 

L'ample final, per tant, resulta:  
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𝐵𝐵𝑛𝑛 = 2�𝐵𝐵 +  𝑏𝑏𝑑𝑑 + (𝑏𝑏𝑒𝑒 + 𝑏𝑏𝑟𝑟 + 𝑏𝑏𝑏𝑏)� + 𝑏𝑏𝑠𝑠 + (𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑑𝑑)𝑖𝑖 + (𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑑𝑑)𝑑𝑑  

𝐵𝐵𝑛𝑛 = 2�5 +  8.7 + (0.25 + 0.5 + 0.1)� + 9 + (5)𝑖𝑖 + (5)𝑑𝑑 = 48.1 𝑠𝑠 

2. 1. 3. Navegació en corba per dos carrils 

Es seguiran les mateixes recomanacions que les formulades pel cas d'un carril. Per 
tant, afegint el sobreample per cada costat corresponent al càlcul del sobreample 
necessari per un carril. Així, l'ample total necessari en zones de dos carrils serà de 
de 50.1m.  

2. 1. 4. Creuament de bucs 

D'acord amb la teoria vista anteriorment, es dimensionaran els carrils de 
navegació de tal manera que es dissenya un carril de navegació per a l'embarcació 
de disseny (eslora L=20m i mànega B=5m). En la zona més propera a l'entrada del 
port per la bocana però, s'eixampla aquest carril per permetre el creuament de dos 
bucs. Així, els carrils de navegació dissenyats atenen a totes les possibles 
prestacions per a les que es dissenya, fins i tot en situació de creuament de bucs. 
No es contempla però, l'adelantament de bucs en proximitats de la bocana del port 
ja que es considera que la distància fins a l'interior de la dàrsena és suficientment 
diferent per a que no es necessiti efectuar-ne.  

Així, la solució contempla el disseny d'un únic carril corresponent a la navegació 
del bic de disseny i un eixamplament mitjançant l'ample corresponent a dos carrils 
aquí calculat.  

Donat que la longitud del tram amb ample de via doble depèn de la simultaneïtat o 
decalatge amb el que ambdós embarcacions concorren a un i altre origen del tram, 
es suposa com a hipòtesi més desfavorable que aquesta coincidència no es 
produeixi i per tant que qualssevol de les embarcacions que accedeix a la zona de 
creuament amb una velocitat reduïda (40% de la màxima absoluta admissible en la 
via navegable) pot parar-se al menys en una àrea d'espera situada a l'inici o final 
de la zona de doble ample (preferentment en el punt que permeti que els bucs 
surtin sense esperar i que la espera per tant correspongui a bucs que entren), per 
la qual cosa el desenvolupament longitudinal del tram necessitarà espai per a la 
distància de parada Dp , més l'espai recorregud en un temps de reacció tr  de 60s, 
més l'eslora total L del buc de disseny. Amb aquests supòsits es dimensiona el tram 
de manera que els espais tinguin com a mínim el doble de longitud de la 
teòricament necessària. Les transicions d'ample s'efectuaran amb variacions en 
planta no majors de 1:10, preferentmene d'1:20 en cada un dels marges. Els espais 
necessaris per a l'àrea d'espera es desenvluparan al marge de la via de navegació, 
mantenint-se un espai de reserva de 2.5B entre el contorn extern de la via 
navegable i la posició més avançada que pugui assolir el buc fondejat o amarrat.  
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En la següent figura es representen tots aquests conceptes:  
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On la longitud del tram de doble carril es calcula com:  

𝐿𝐿𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡 ≥ 2(𝐷𝐷𝑝𝑝 + 𝐿𝐿 + 0.4𝑉𝑉𝑡𝑡𝑟𝑟) 

Amb els valors anteriorment considerats i l'eslora de l'embarcació de disseny de 
20 m es conclou que la longitud d'aquest tram ha de ser 

𝐿𝐿𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑡𝑡 ≥ 232 𝑠𝑠. 

 

2. 1. 5. Bocana del port 

La nova bocana de la dàrsena és ara desplaçada fins a la nova primera secció on es 

troben aigües abrigades, després de la perllongació del dic d'abric.  

La bocana d'entrada i sortida del port es projecta de manera que es tenen en 

consideració els següents condicionants principals:  

• La configuració general del port i la integració de la bocana del port en les 

seves infraestructures i en les seves àrees de flotació, així com la naturalesa 

i la morfologia dels elements que conformaran la bocana.  

 

• La navegació d'entrada i sortida dels bucs al port, contemplant tant les 

intensitats de tràfic previsibles com els majors bucs de disseny que es 

preveu que operaran dins el port, en les condicions límits d'operació que 

siguin establertes. Es considera un tràfic baix d'embarcacions, donades les 

característiques del port.  

 

• La limitació de l'entrada d'energia de l'onatge en l'interior del port, atès al 

clima marítim existent en el lloc, de manera que la agitació que es produeix 

dins les àrees del port sigui la menor possible. Aquest fet és un dels 

objectius últims del projecte, i un dels motius pels qual l'entrada definitiva 

tindrà l'orientació assignada.  

 

• La dinàmica litoral existent a la zona i les modificacions que es puguin 

produir en ella com a conseqüència de les pròpies infraestructures 

portuàries, tenint en compte no només les afectacions que es puguin 

produir en el propi port (aterraments de la bocana i d'altres àrees de 
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navegació) sino també els que es poguessin ocasionar en altres zones 

pròximes o remotes afectades per la mateixa dinàmica litoral. En principi la 

dinàmica litoral de la zona no es veu modificada per l'actuació.  

 

• Les característiques geològiques i geotècniques de l'emplaçament i la 

idoneïtat dels terrenys per rebre altres infraestructures o àrees de flotació. 

Com s'ha vist anteriorment, la presència de la nova part del dic d'abric té un 

paper positiu en l'afectació de les altres parts del port.  

• Les previsibles ampliacions del port i les limitacions que en aquest sentit 

pogues representar la configuració que s'adopti per la bocana. La 

remodelació proposada és definitiva en aquest sentit, i no es preveuen més 

canvis en el període de vida útil de la nova estructura.  

 

• Els impactes medioambientals que es puguin produir tant en fase de 

construcció com en fase de servei posterior.  

 Pel que fa a condicions imposades per a la navegabilitat, en els ports com el que 

ocupa aquest projecte, per a embarcacions menors pesqueres i esportives, així com 

en tots aquells que es dissenyen per operar en condicions climàtiques adverses, 

s'han d'establir les rutes d'entrada en temporal, formant un petit angle amb 

aquest, el que es coneix com navegar amb temporal a una quarta o amb temporal 

en aleta, considerant-se angles de fins a 15/20º entre la ruta i la direcció de 

l'onatge. Les condicions climàtiques longitudinals que es consideren límit per 

l'anàlisi d'aquestes rutes d'entrada en temporals s'estableixen mitjançant l'anàlisi 

estadístic dels nivells de servei que es vulguin establir, recomanant-se que a falta 

de criteris específics es considerin els límits d'operativitat següents:  

 

Independentment de l'ample de bocana que s'obtingui de l'anàlisi de la via de 

navegació en el tram corresponent, es recomana que, en el cas de que la bocana 

estigui configurada pels extrems avançats de dos estructures artificials, com és el 
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cas de la bocana projectada del port de l'Escala, l'ample nominal de la bocana del 

port mesurada a la profunditat necessària per la embarcació de disseny en les 

condicions operatives més desfavorables que s'admetin, sigui igual o superior a 

l'eslora total màxima, per previndre la possibilitat de que la embarcació quedi 

encallada entre els dos marges, tenint el risc de partir-se si es donen condicions 

extremes de marea baixa.  

L'eslora màxima i per tant eslora de disseny dins la dàrsena esportiva i pesquera 

del port de l'Escala és de 20m, per tant es compleix de sobres l'ample mínim 

necessari.  

De la mateixa manera, es recomana que l'ample de bocana segueixi la indicació 

següent. E el cas d'estudi, considerant la mànega corresponent a l'embarcació de 

disseny en la relació B=L/4 tenim:  

𝐴𝐴𝐵𝐵  ≥ (1.5 − 3) · 𝐿𝐿   ;        𝐴𝐴𝐵𝐵 ≥ 10 · 𝐵𝐵   

I considerant l'eslora màxima de 20 metres com a eslora de disseny, s'obté que 

l'ample de bocana ha de ser de:  

𝐴𝐴𝐵𝐵  ≈ 40 𝑠𝑠 

L'ample resultant el la modificació per la nova bocana és d'uns 70 metres, per tant 

no hi haurà cap problema en termes d'ample necessari.  

Per calcular el calat necessari en la bocana, es pot utilitzar l'expressió següent: 

𝑃𝑃𝐵𝐵 = 0.5 · 𝐻𝐻80% +  𝐶𝐶𝑑𝑑 +  𝐾𝐾 

On: 

𝑷𝑷𝑩𝑩          és la profunditat necessària en la bocana 

𝑯𝑯𝟖𝟖𝟖𝟖%     és l'alçada d'ona no excedida en el 80% de les vegades, obtinguda a partir 

de l'estudi de clima extremal i propagada fins a la bocana.  

𝑪𝑪𝒅𝒅           és el calat de l'embarcació màxima, suma del calat estàtic i el calat dinàmic, 

tenint en compte també les marees. A diferència de la zona de la zona de dàrsenes, 
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la velocitat relativa de l'embarcació és de 4 m/s aproximadament i cal tenir en 

compte que és una zona de trànsit i no de permanència d'embarcacions. 

K             resguard que pren diferents valors en funció del fons marí: 0.3 per fons de 

sorra i 0.5 per fons rocosos.  

 
𝑃𝑃𝐵𝐵 = 0.5 · 2 +  3 +  0.5 = 4.5 

Valor sobredimensionat ja que l'altura d'ona correspon al 99% enlloc del 80%. De 

totes maneres, el calat disponible supera aquest valor sobredimensionat en tot 

moment i al llarg de tot l'ample de la bocana, per tant tampoc hi ha cap problema 

en aquest sentit. 

2. 1. 6. Resum dimensions via de navegació  

A  continuació es fa un resum de les característiques que ha de tenir la via de 
navegació:  

 

 

Magnitud de navegació Amplada mínima necessària (m) 

Ample via d'un carril en tram recte 25.4 

Ample via d'un carril en tram corb 27.4 

Ample via de dos carrils tram recte 48.1 

Ample via de dos carrils tram corb 51.1 

Longitud zona creuament 232 

Variació màxima en planta 1:10 

Ample bocana 40 

Calat bocana 4.5 
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3. ELEMENTS D'INDICACIÓ 

En els plànols es defineixen les posicions de les boies de senyalització necessàries 

tant per a marcar l'accés provisional a la dàrsena mentre duren les obres, la zona 

on no poden penetrar embarcacions degut a riscs relacionats amb l'execució de les 

obres.  

A més, es trasllada la balissa indicadora de la bocana del port per a embarcacions 

des de la seva ubicació actual en l'extrem del dic d'abric fins a la nova ubicació al 

nou extrem del dic d'abric d'acord amb la perllongament d'aquest. La posició 

exacta de la balissa es pot apreciar en els plànols.  
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1. INTRODUCCIÓ 

El present document té per objectiu l'estudi dels possibles impactes 

mediambientals que suposa l'execució del projecte Remodelació del Port de l'Escala 

i les mesures correctores que es proposen per a la mitigació o supressió d'aquests 

impactes negatius al mediambient.  

Tenint en compte totes les accions susceptibles de produir un impacte ambiental 

es proposen mesures encaminades a la protecció de l'entorn, la prevenció i la 

correcció d'aquells impactes ambientals que exigeixen l'adequació de mesures 

preventives o correctores.  

 
D'acord amb el que especifica la Llei 6/2001, en relació amb els continguts bàsics 

que cal tenir en compte en la redacció dels estudis d'impacte ambiental, aquest 

document es centra en els següents apartats: 

 
1. Descripció del projecte i les seves accions.  

2. Descripció del medi. 

3. Descripció de les interaccions ecològiques i ambientals claus. 

4. Proposta de mesures protectores i correctores. 

5. Programa de vigilància ambiental. 

 

2. MARC LEGAL  

La normativa legal que envolta aquest estudi queda compresa per un marc legal 

tant autonòmic, com estatal i europeu que estableix el procediment reglat 

d’avaluació d’impacte ambiental mitjançant l’elaboració de la memòria-resum 

primer i la redacció del present EIA: 

 

2. 1. Normativa comunitària 

- Directiva del Consell 79/409/CEE, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació 

de les aus silvestres. 

- Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de juny de 1985, relativa a l'avaluació de 

repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. 
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- Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació 

dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. 

- Directiva 97/11/CEE de 3 de març de 1997, per la qual es modifica la Directiva 

85/337/CEE, sobre les repercussions de determinats projectes públics i privats 

sobre el medi ambient. 

 

2. 2. Legislació estatal 

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 

impacto ambiental (85/337/CEE). 

- LEY 22/1998, de 28 de julio, de Costas. 

- REAL DECRETO 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo de evaluación de 

impacto ambiental. 

- LEY 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la 

flora y fauna silvestres. 

- REAL DECRETO 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el 

reglamento general para el desarrollo y ejecución de la LEY 22/1988, de 28 de 

julio, de costas. 

- LEY 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante. 

- LEY 6/2001, DE 8 DE MAYO, DE MODIFICACIÓN DEL Real Decreto Legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.  

 

2. 3. Legislació autonòmica 

La normativa bàsica d’aplicació autonòmica es centra en el decret 114/88, 

d’avaluació d’impacte ambiental, pel que s’aprova el Decreto de Evaluación de 

Impacto Ambiental de la Comunidad Autonómica de Cataluña. Aquest decret regula 

el procediment a seguir per a l’avaluació ambiental de les obres que siguin 

autoritzades per la Generalitat de Catalunya. 

Catalunya té la seva pròpia legislació en matèria d’EIA. Però per determinar 

l’Autoritat Ambiental competent del projecte, l’article 5è del R.D. 1302/86 

estableix que es considera l’òrgan ambiental el que exerceixi les funcions en 
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l’Administració Pública on resideixi la competència substantiva per la realització o 

autorització del projecte. Així doncs, l’Autoritat Ambiental competent és el 

Ministerio de Medio Ambiente, ja que l’Autoritat Substantiva competent és la 

Dirección General de Costas (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). 

 

3. OBJECTE I DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ACTUACIÓ 

3. 1. Definició 

La raó de ser del projecte Remodelació del Port de l'Escala és solucionar els 

problemes de funcionalitat que presenta en l'actualitat la dàrsena pesquera i 

esportiva del Port de l'Escala.  Els principals problemes impedeixen el 

funcionament eficaç de la instal·lació són:  

• Excés d'agitació interior en la dàrsena 

• Ultrapassaments en el dic d'abric 

El primer problema s'estudia des del punt de vista d'hores anuals en que el port 

s'ha de declarar inoperatiu, cas que es dóna quan es supera una determinada 

alçada d'ona a l'interior. El segon, es planteja seguint les formulacions clàssiques 

de ultrapassament per assegurar que la taxa de d'ultrapassament no afecta la 

funcionalitat de la instal·lació. 

3. 2. Descripció general de l'actuació 

Per solucionar aquests problemes de funcionalitat es proposa:  

• La perllongació del dic d'abric de la dàrsena de 210 metres en dos trams 

rectes formant entre ells un angle intern de 134º tal i com es presenta en els 

plànols de l'actual projecte. Amb aquesta actuació es garanteix que els 

nivells d'agitació interna queden reduïts per davall de les 20 hores anuals 

d'excedència dels llindars d'altura d'ona, fixada en 0.3 metres dins la 

dàrsena, per les quals el port s'ha de declarar inoperatiu marcades per les 

ROM. 

• La remodelació de la secció actual existent del dic d'abric a llevant de la 

dàrsena: 

Pàgina7 de 34 
 



  ANNEX 15: EIA 

o Amb una berma reprojectada de 13 metres d'ample en coronació i 

formada per  escullera natural de 6 tonelades de pes per a la part que 

no compta amb berma actualment 

o I amb una extensió de la berma en 7 metres i tal·lús d'1.5, formada per 

blocs de BCR de 9 m3 presents actualment en la secció.   

Amb aquestes actuacions s'aconsegueix que la taxa d'ultrapassament sigui inferior 

al voltant de 0.004 l/s/m en la secció més crítica on es pot donar aquest efecte. 

Aquesta taxa està considerada no perillosa ni per a vehicles ni peatons ni 

instal·lacions que es trobin a la part abrigada del dic.  

En la imatge següent es presenta la planta resultat de la remodelació:  

 

 

 

4. DESCRIPCIÓ DEL MEDI 

Existeixen dues diferències clau entre el medi costaner i el medi terrestre: la 

fragilitat i el dinamisme. El dinamisme del paisatge costaner es caracteritza per dos 

aspectes principals que influeixen sobre la línia de costa que són els retrocessos 

provocats per erosions i els avenços provocats per sedimentació. La fragilitat del 

medi costaner es deu principalment al delicat equilibri que existeix entre els 
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diferents ambients del mar, la terra i l’atmosfera; es pot apreciar la fragilitat del 

medi, per exemple, observant els efectes que causa un temporal o la construcció 

d'una obra portuària.  

Es poden plantejar tres components principals per descriure les característiques 

naturals de la costa a tenir en compte. 

COMPONENT AFECTA 

Físic Aigua i sediment de la zona costanera 

Químic-Biològic Flora i fauna marina de la zona 

Socioeconòmic Societat i interacció amb la zona 

 

A continuació es passa a descriure cada un d'aquests elements que poden ser 

afectats per l'obra.  

4. 1. Geologia 

 

 

 

 

 

 

 

figura 1: mapa geològic de l'ICC de l'Escala 

 

 

Com s'inclou més detalladament en l'annex corresponent a Geologia, el sòl 

dominant en la zona és dominat per calcàries bioclàstiques formades en el 

mesozoic, corresponent al cretaci inferior, de colors grisos a marrons, suportades 

per material granular amb una granulometria de fina a grollera. 
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Trobem una inclusió dins d’aquesta gran àrea de material calcari i bioclàstic de 

sorres amb baix predomini de gra mitjà i groller. Contenen restes de 

gastereòpodes i bivalves. Trobem aquest tipus de material perquè són sorres 

transportades pel vent i posteriorment retreballades per les onades de l’acció 

costanera, formant els corresponents dipòsits de platja.  

Des de Roses fins a L’Escala la costa és baixa i la conformen tot un seguit de platges  

obertes, associades a la plana deltaica formada pels rius Fluvià i Muga, amb una  

longitud de 16 km aproximadament. En aquesta zona de la depressió de l’Empordà, 

la  plataforma continental s’eixampla, arribant a superar els 30 km d’amplada 

davant de  l’Alt Empordà. 

4. 2. Clima marítim 

4. 2. 1. Corrents 
 

La circulació general del mar català és del tipus ciclònic, de manera que el corrent 

entra pel Golf de Lleó creant un flux predominant en la direcció SW que afecta a la 

costa oriental. La velocitat mitjana és de 10 cm/s, presentant valors màxims de fins 

a 30 cm/s. En el límit de la plataforma continental, la velocitat dels corrents 

permanents es troba al voltant de 15 cm/s. En les zones costaneres, tant la direcció 

com la intensitat varien influenciades per condicions climatològiques i 

topogràfiques. 

A l’estiu, en produir-se l’estratificació de la columna d’aigua, les aigües superficials 

poden veure`s influenciades amb els vents, de manera que la component paral·lela 

a la costa pot arribar a invertir-se local i temporalment. 

A la tardor no existeix aquesta estratificació, produint-se els processos de mescla 

en vertical. En aquesta situació, el corrent resultant presenta pràcticament el 

mateix sentit en tota la columna d’aigua. 

4. 2. 2. Onatge 
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Tal i com es detalla a l'annex corresponent al clima marítim i en la propagació 

d'aquest l'onatge registrat conjuntament per la boia de Roses i el node WANA 

2074057. 

Els onatges amb major altura d'ona associada provenen d'E, sent les direccions 

contigües ESE i ENE les direccions que registren majors alçada d'ona a continuació. 

L'onatge registrat està condicionat a la morfologia de la costa, ja que la boia es 

troba just dins la badia de Roses, (com el port) i el cap de Creus fa de barrera i 

limita per tant l'onatge incident des de N.  

Un bon estudi de la propagació de l'onatge és bàsic en el present projecte, ja que 

l'altura d'ona propagada fins a peu de dic i l'altura d'ona propagada fins a l'interior 

de la dàrsena ens donaran els corresponents ultrapassaments i excessos d'agitació 

interna que es vol resoldre.  

4. 2. 3. Marees 

Les marees astronòmiques en mars com el Mediterrani són modestes, de l’ordre de 

cm. Per altra banda, la marea meteorològica, associada a variacions de pressió i 

empenta de vents, pot prendre valors considerables en cas de tempestes 

importants. Aquestes marees són poc previsibles, tot i que els dimensionaments 

s’han realitzat considerant sempre el cas extrem de marea existent a la zona del 

projecte: ± 80 cm. 

4. 3. Dinàmica litoral 
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La dinàmica litoral corresponent a l'afectació del projecte contempla bàsicament la 

platja de sorra encaixada que queda entre el contorn rocós i el el port, a ponent 

d'aquest.  

figura 2: port de l'Escala i platja encaixada 

En l'actualitat el perfil de platja observat és estable, fins i tot es dóna sedimentació 

de més material. S'ha d'estudiar l'actuació dels nous elements del port sobre el 

perfil de platja esmentat.  

4. 4. Comunitats biològiques 

En la zona on tindran lloc les obres de remodelació no es troben importants 

comunitats biològiques, per tant l'afecció a les mateixes ja es sap que no serà 

important. A més, els treballs no canvien considerablement les condicions d'aigües 

abrigades ja que només s'abriga una part que anteriorment ja pertanyia a un lloc 

freqüent de pas d'embarcacions.  
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4. 4. 1. Posidònia oceànica 
 

A llevant del port es troba una comunitat de posidònia oceànica. L'extensió 

d'aquesta és des de les proximitats del port fins a 1000 metres aproximadament 

cap a l'interior.  

És un planta que té un paper molt important en l’ecosistema ja que moltes espècies 

troben els seus nutrients i també refugi en la posidònia, com per exemple alguns 

mol·luscs. Una de les propietats més interessants és que té la capacitat de 

multiplicar la superfície de sòl entre 20 i 50 vegades en què els animals s’hi poden 

establir. Així doncs, aquesta espècie té un efecte protector i estabilitzador dels fons 

sedimentaris, atenuant la dinàmica marina i contribuint així a evitar l’erosió 

costanera. També exporten excedents de biomassa, en forma de fullaraca, cap a 

zones veïnes menys productives, i alliberen volums substancials d’oxigen a l’aigua. 

La Posidònia oceànica forma extenses praderies capaces de reduir la velocitat dels 

corrents litorals i frenar l’onatge, esdevenint com a barreres litorals on es dissipa 

l’energia de l’onatge. Aquesta comunitat necessita aigües transparents i no 

excessivament fondes (normalment, menys de 30 m), on hi arriba un percentatge 

apreciable de llum solar (>10%). A part de la terbolesa de l’aigua, la posidònia és 

també sensible a la qualitat química de l’aigua. Per tot plegat es considera un bon 

bioindicador. 
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figura 3: posidònia oceànica 

 

4. 4. 2. Instal·lacions d'aqüicultura 
 

Cal destacar també la presencia d'aquest tipus d'instal·lacions. Es troben en les 

proximitats del port en direcció NE, que no pateix cap tipus d'alteració degut a 

l'obra i també es troben a l'interior de la dàrsena esportiva del club nàutic.  

 

4. 4. 3. Cystoseira mediterrània 
 

Es troba en la zona contigua a la secció d'arrencada del dic d'abric, i s'exten al llarg 

del la línea de costa cap al sud. És una alga d’uns 335 cm d’alçada i color marró. 

Apareix als fons rocosos superficials amb un gran hidrodinamisme. És una espècie 

indicadora d’aigües netes i ben oxigenades. Segons la UICN (Unió Internacional per 

a la Conservació de la Natura), és un espècie d’alga bentònica vulnerable. 
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figura 4: Cystoseira mediterrània 

4. 5. Climatologia 

4. 5. 1. Clima atmosfèric i temperatura 

Per la seva situació prop del mar, el clima atmosfèric de l'Escala és mediterrani 

litoral. Temperatures suaus i irregulars. Com que l'Escala és un poble costaner, el 

mar suavitza les temperatures tant a l'hivern com a l'estiu.  

La mitjana de temperatura es mou entre els 15 i 16 ºC. Al pic de l'hivern la 

temperaturura mitjana ronda els 8-9º i al pic de l'estiu els 22-24 ºC.  

Els hiverns no són gaire freds, poques vegades la temperatura baixa dels zero 

graus.  Els estius són càlids. El mes més calorós sol ser el juliol.  

A l'estiu, les temperatures màximes es donen amb situacions de garbí, arribant 

amb facilitat als 32-33ºC i superant en ocasions els 36 i 37º. A l'hivern els valors 

més baixos s'assoleixen amb situacions de NNE o provençal, amb entrada freda 

continental. Durant aquestes entrades fredes, les màximes poden aturar-se entre 3 

i 1ºC de temperatura i les mínimes poden baixar als -4 o -5ºC un cop s'atura la 

ventada.  
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4. 5. 2. Precipitacions 
 

La precipitació mitjana anual ronda els 630-650 mm. El règim pluviomètric 

estacional, ordenat de més a menys és: Tardor, primavera, hiver i estiu. L'octubre 

és el mes més plujós de mitjana amb més de 100 mm i el Juliol és el mes més eixut 

amb poc més de 20 mm de mitjana. Els episodis de llevant acostumen a deixar els 

registres de precipitació més importants, superant els 80 o 100 mm en 24h. En 

termes de torrencialitat, les tempestes d'estiu baixant de NW i les tempestes de 
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tardor que venen del S o SE són les situacions amb més risc d'inundacions i 

pedregades.  

 

4. 5. 3. Vent 
 

El vent característic és la tramuntana, un vent fred i sec que ve del nord. Sol 

aparèixer després de la pluja. Altres vents secundaris però que també bufen en 

certa freqüència són: el gregal, garbí, mestral, llevant xaloc, migjorn i ponent.  

Els temporals de llevant són a vegades molt forts, provocant onades per damunt 

dels 3 metres d'alçària que trenquen contra les roques esquitxant carrers i façanes. 

S'acostumen a tenir 2-3 episodis l'any de vents de tramuntana calificats per 

damunt de 9 en l'escala de Beaufort, assolint ratxes de vent de més de 100 km/h.  
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4. 6. Qualitat de l'aigua 

L’Organització Marítima Internacional (LMO) obliga a tots el vaixells a complir amb 

el Codi de Contaminació Marítima (MARPOL), per evitar la contaminació del medi 

ambient marí per abocament al mar de les aigües oleaginoses. Les embarcacions 

esportives i de lleure poden ser un focus de contaminació, fonamentalment pel 

desconeixement generalitzat de les persones que en gaudeixen, i sobretot, per la 

gran quantitat d’unitats que hi ha en determinades zones del litoral. A més, com 

que els vaixells de lleure solen fondejar sovint en aigües molt poc profundes, 

constitueixen un important focus de contaminació. 

Pàgina18 de 34 
 



  ANNEX 15: EIA 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua porta a terme, des de l’any 1990, el Programa de 

Vigilància i Informació de l’estat de les platges i zones de bany a Catalunya. El 

programa inclou la realització de visites d’inspecció quasi diàries a les platges 

durant la temporada de bany i l’anàlisi setmanal de les aigües de bany, 

determinant-ne la seva qualitat sanitària d’acord amb els criteris que estableix la 

Directiva comunitària de les aigües de bany (76/160/CEE). 

 

Tal i com es pot veure en el quadre que recull la qualitat de les aigües de les platges 

de la badia de Roses per a l'oci i el bany, els resultats determinen que la qualitat de 

l'aigua per aquest ús és satisfactòria.  

 

 

 

 

figura 5: Qualitat d'aigua de les platges de la badia de Roses 
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En el terme de l'Escala hi han 4 platges amb la catalogació d'excel·lent qualitat 

d'aigua i 1 amb la puntuació de bona. Les platges amb la seva respectiva puntuació 

són:  

 

L'actuació sobre el port de l'Escala prevista en el present projecte afecta la zona de 

la platja de Riells. Aquesta és la platja i la seva corresponent zona de bany que 

queda encaixada a ponent de la dàrsena esportiva del club Nàutic.  

En la següent figura s'indica la posició de la citada platja i de la zona de bany 

corresponent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 6: Platja de Riells 
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4. 7. Espais naturals  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 7: zones dins el PEIN 

En el mapa anterior es pot observar clarament la badia de Roses és una zona rica 

en elements ambientalment importants i declarats dins el Pla d'Espais d'Interès 

Natural (PEIN) però exactament en el lloc on es durà a terme la remodelació no es 

troba cap espai protegit.  

4. 8. Patrimoni cultural 

El municipi de l'Escala compta amb un bon nombre de llocs declarats d'interès 

nacional. El patrimoni cultural del municipi es basa en les restes de construccions 

romanes que es troben en tota la zona, i que arriben a ser un reclam molt 

important a Empúries. Els llocs declarats d'interès nacional són: 

- L'Alfolí de la Sal, del segle XVII. Hi ha un projecte per a que es converteixi 
en museu i arxiu local.  

- Castell de Cinc-claus 
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- Torres de guaita i de defensa: Torre d'en Montgó, Torre del Perxel, Torre del 
Pedró i les torres de les Corts. 

- Cementiri vell o cementiri marí. 

- Empúries, gestionat pel Museu d'Arqueologia de Catalunya.[3] 

- Conjunt històric de Sant Martí d'Empúries 

- Museu de l'Anxova i de la Sal 

- Museu de la moto de l'Escala 

- Casa de Pescadors Can Cinto Xuà 

4. 9. Interès socioeconòmic 

Inicialment, l'economia de la vila es basava en la pesca. La platja de l'Escala es feia 

servir com a port i la vida de tots els habitants hi girava al voltant. Més 

modernament es va construir un port pesquer i esportiu a la zona de Riells. 

Actualment, l'economia es basa en el turisme, com es pot comprovar per la gran 

quantitat de cases d'estiueig i hotels. S'aprofiten a fons els paisatges naturals de la 

vila, i les ruïnes d'Empúries. 

El producte més característic de l'Escala són les anxoves amb Denominació 

d'Origen. És tal la popularitat d'aquest peix que moltes botigues de la vila s'hi 

dediquen exclusivament. 

5. IDENTIFICACIÓ DELS PRINCIPALS IMPACTES

Tota interacció entre els elements dels projectes generadors de pertorbació i les 

variables ambientals, representen un impacte potencial, que en la majoria dels 

casos és irrellevant. La identificació d'impactes significatius sorgeix de l’anàlisi dels 

riscos potencials sobre els elements més sensibles. 
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Així mateix, tota actuació implica una sèrie d’avantatges socioeconòmiqes i 

correctores del medi litoral. Per tant, la globalitat de l’actuació conté impactes de 

tipus positiu l’efecte dels quals serà incrementar la idoneïtat ambiental del conjunt 

MEDI IMPACTE 

 

 

 

 

Abiòtic 

Interferència en la dinàmica litoral 

Contaminació aigües costeres 

Contaminació aigües portuàries 

Eutrofització aigües portuàries 

Contaminació per l'abocament d'escullera 

Contaminació atmosfèrica 

Contaminació acústica 

 Modificació aspecte paisatgístic 

Biòtic Afectació comunitats litorals 

 

Socioeconòmic 

Modificació actual línea de costa 

Impacte paisatgístic 

Desenvolupament activitat econòmica 

 

En l'anàlisi dels impactes s'han apreciat els 12 impactes recollits en la taula 

anterior.  

6. CARACTERITZACIÓ I VALORACIÓ DELS IMPACTES 

6. 1. Nocions bàsiques 

Per a la caracterització dels impactes s'ha treballat segons la legislació espanyola 

en la qual es defineixen els següents atributs descriptius, alguns dels quals s'han 

ampliat modificat per a la seva millor comprensió: 

 
En funció de les seves repercussions sobre el medi ambient:  
 

• Efecte notable (A): Aquell que es manifesta com a una modificació del medi 

ambient, dels recursos naturals o dels seus processos donamentals de 

funcionament, que produeixi o pugui produir en el futur repercussions 

apreciables en els mateixos 
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• Efecte mínim (A1): aquell que no és notable per no presentar repercussions

apreciables

En funció del caràcter: 

• Positiu (B); aquell considerat com a tal en el context d'un anàlisi completa

de costos i beneficis genèrics

• Negatiu (B1): aquell que es tradueix en pèrdua de valor natural, estètic-

cultural, paisatgístic, producció ecològica o en augment dels perjudicis

derivats de la contaminació, de l'erosió o contaminació i altres riscos

ambientals

En funció de la seva immediatesa: 

• Efectes directes i primaris (C): aquells efectes que esdevenen al mateix

temps i en el mateix lloc que l'activitat que ho va produir. Solen tenir una

incidència immediata en algun aspecte ambiental.

• Efectes indirectes o secundaris (C1): aquells impactes que podrien ocórrer

en un lloc diferent on es van produir, com a resultat d'una acció humana, i

que normalment deriven d'un efecte directe o primari.

En funció de la seva acumulació i sinergia: 

• Efecte simple (D): aquell que es manifesta sobre un sol component

ambiental, o la manera del qual d'acció es individualizat, sense

conseqüpencies en la inducció de nous efectes, ni en la de la seva

acumulació, ni en la de la seva sinergia.

• Efecte acumulatiu (D1): aquells que resulten d'una acció proposada i que

s'incrementen a l'afegir els impactes col·lectius o individuals produïts per

altres accions. La seva incidència final és igual a la suma d'incidències

parcials causades per cadascuna de les accions que els van produir. En

perllongar-se en el temps la seva acció, incrementa progressivament la seva

gravetat.

• Efectes sinèrgics (D2): aquells que es produeixen com a conseqüència de

l'efecte conjunt de diverses accions i la incidència final de les quals és major
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a la suma de les incidències individuals causades per cadascuna de les 

accions considerades de forma independent. Així mateix, es sol incloure en 

aquest tipus d'impacte aquell l'efecte del qual indueix en el temps ñ'aparició 

d'altres nous.  

En funció del temps 

• Efecte a curt termini (I): aquell efecte la incidència del qual pot manifestar-

se dintre del temps comprès en un any 

• Efecte a mig termini (I1): aquell efecte la incidència del qual pot manifestar-

se abans de cinc anys 

• Efecte a llarg termini (I2): aquell efecte la incidència del qual pot 

manifestar-se en un període superior a cinc anys, segons la persistència. 

• Efecte permanent (F): quan suposa una alteració indefinida en el temps 

• Efecte temporal (F1): aquell que suposa l'alteració no permanent en el 

temps, amb un termini temporal de manifestació que pot estimar-se o 

determinar-se. En la descripció del present efecte, la normativa espanyola 

afegeix unes breus matisacions a la manera que l'efecte ambiental es dóna 

al llarg del temps volgut.  

En funció de la reversibilitat i capacitat de recuperació per a tornar a les 

condicions inicials 

• Efecte reversible (G): aquell l'alteració del qual pot ser assimilada pel medi 

a causa dels processos naturals.  

• Efecte irreversible (G1): aquell que suposa la impossibilitat o dificultat de 

retornar a les condicions inicials.  

• Efecte recuperable (H): aquell l'alteració del qual pot ser eliminada, bé per 

l'acció natural, bé per l'acció humana 

• Efecte irrecuperable (H1): aquell l'alteració del qual és impossible de 

reparar o restaurar, ni per l'acció natural ni per la humana 

En funció de la periodicitat 

• Efecte periòdic (L): aquell que es manifesta intermitentment i de forma 

contínua en el temps.  
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• Efecte irregular (L1): aquell que es manifesta de forma imprevisible en el

temps les alteracions del qual cal avaluar en funció d'una probabilitat

d'ocurrència.

En funció de l'aparició 

• Efecte continu (J): aquell que es manifesta a través d'alteracions regulars,

sense interrupcions en la seva permanència.

• Efecte discontinu (J1)

En funció de la localització 

• Efecte localitzat (K)

• Efecte deslocalitzat (K1)

En funció de la distància a l'origen 

• Efecte proper a l'origen (L)

• Efecte llunyà a l'origen (L1)
• 

• a l’ actuació:

La valoració d’aquests impactes tracta de donar un valor global o qualificació a 

l'impacte generat per una acció del projecte una vegada es coneixen les 

característiques del mateix i a partir d'ella es porta a terme la caracterització dels 

impactes com: 

• Impacte ambiental compatible: aquella recuperació la qual és immediata

després del cessament de l'activitat, i no precisa pràctiques protectores o 

correctores. 

• Impacte ambiental moderat: aquell en el qual la recuperació no precisa

pràctiques protectores o correctores intensives, i en el qual la consecució de les 

condicions ambientals inicials requereix cert temps.  

• Impacte ambiental sever: aquell en el qual la recuperació de les condicions del

medi exigeix l’adequació de mesures protectores o correctores, i en el qual, àdhuc 

amb aquestes mesures, aquella recuperació precisa un període de temps dilatat. 
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• Impacte ambiental crític: aquell on la magnitud del qual és superior al llindar 

acceptable. Amb ell es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les 

condicions ambientals, sense possible recuperació, fins i tot amb l’adopció de 

mesures protectores o correctores. 

 

6. 2. Accions susceptibles de generar un impacte 

El projecte consta d’una sèrie d’agents generadors d’impacte, l’acció dels quals pot 

recaure sobre els elements del sistema identificats com a receptors d’impacte. Dins 

de la fase de construcció i explotació del projecte, les accions identificades més 

importants són les següents: 

 

6. 2. 1. Fase de construcció 
 

- Moviments de terres: es necessita material de tot-ú pel reblert. 

- Transport de material: els materials necessaris per la construcció poden 

venir de terra o de mar. Una part del material de tot-ú vindrà de terra amb 

la conseqüent ocupació de les infraestructures viàries de la zona. 

- Trànsit de vehicles i maquinària pesada. 

- Dipòsit de residus i escombraries. 

- Construcció de les obres d’abric. 

 

6. 2. 2.  Fase d'execució 
 

- Contaminació acústica com a conseqüència de l’activitat del port. 

- Paisatge: les obres d’abric suposen una pèrdua de la visió de la línia 

d’horitzó. 

- Qualitat de l’aigua: l’augment del trànsit de bucs nàutics i els residus del 

port pot empitjorar la qualitat de l’aigua. 

- Dinàmica litoral: com s’ha comentat prèviament, no es preveu una 

afectació negativa de la dinàmica litoral, en tot cas, la creació d’una platja a 

ponent. 

- Serveis: augmenta la necessitat de certs serveis i infraestructures generals 
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com aigua, electricitat, etc. 

 

7. DETERMINACIÓ DE MESURES PREVENTIVES, CORRECTORES I 

COMPENSATÒRIES 

Un cop estan identificats i valorats el impactes considerats més significatius en les 

diferents fases d’actuació, es passa a descriure les mesures que s’hauran de 

plantejar amb l’objectiu de minimitzar aquests impactes i fer-los compatibles amb 

el medi. A l’apartat anterior ja s’han esmentat algunes mesures, que es 

complementen amb les que es presenten tot seguit. 

 

7. 1. Definició de les mesures 

7. 1. 1. Procedència d'àrids i materials petris 
 
L’obtenció de l’escullera de major pes la Direcció General de Costes exigirà al 

Contractista de l'obra la presentació d'un document acreditatiu per tal de constatar 

que la procedència d'aquests materials es correspon amb les explotacions en 

funcionament. En cas contrari s'hauran d'obtenir els permisos corresponents, en 

especial pel que fa a l'autorització en matèria d'avaluació d'impacte ambiental. 

7. 1. 2. Transport de materials 
 

El transport dels materials necessaris per a l'execució de les obres s'efectuarà en 

període diürn, entre les 8 i les 22 hores. L’abocament directe d'escullera al mar pot 

aixecar pols si fa vent, cosa que no és possible de controlar. Tanmateix, s'evitarà 

que els camions aixequin pols en el seu recorregut fins al punt de descàrrega 

regant amb la freqüència que sigui necessària. Els camions de transport de 

materials calcaris (tot en un), han d'anar proveïts d'una lona que cobreixi els àrids 

que minimitzi l'emissió de pols a l'atmosfera. 

 

S'hauria d'establir un procediment de neteja periòdica dels camions i de les zones 

de trànsit més crítiques que eviti l'arrossegament i disseminació de sediments per 

les vies de comunicació pròximes. Aquests regs han de ser periòdics i de baixa 
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intensitat per evitar vessaments al mar, es pot utilitzar per a aquest fi aigua de 

mar. 

7. 1. 3. Sorolls 

El transport dels materials necessaris per a l'execució de les obres s'efectuarà en 

període diürn, entre les 8 i les 22 hores. Tots els vehicles utilitzats en el transport 

hauran de complir la normativa acústica i de fums. El director de l'obra podrà 

exigir al Contractista, en qualsevol moment i de  qualsevol vehicle, la documentació 

acreditativa d'haver superat la inspecció tècnica en matèria de soroll. 

7. 1. 4. Terbolesa de l'aigua 

És un impacte petit ja que la recuperació del medi és molt ràpida, a part de que al 

tenir un sòl rocós la dispersió serà quasi inexistent. Tot i així, per minimitzar al 

màxim l’impacte es realitzaran les operacions de dragat en dies amb el mar en 

calma, amb controls periòdics de la qualitat de l’aigua de mar. 

7. 1. 5. Afecció de la qualitat de l'aigua i del fons 

Tota la maquinària utilitzada haurà d'estar en bon estat i no es permetran els 

canvis d'olis i recanvi de combustibles a la zona d'actuacions. Així mateix, si 

s'arrepleguen materials que puguin produir lixiviats, s'evitarà el seu vessament al 

medi marí. En cas de vessament accidental de lubricants o combustibles en les 

dàrsenes es procedirà immediatament a netejar per mitjans manuals o mecànics. 

Les aigües fecals dels sanitaris es connectaran al clavegueram. En cap cas es 

procedirà al seu abocament directe al mar. No es podran abocar materials a la mar 

fora de les zones delimitades (dàrsenes, esculleres), procedint a la seva immediata 

correcció en cas d'accident. 

7. 1. 6. Conservació del paisatge 
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Durant les obres, es tindrà cura de l'entorn amb una adequada i ordenada situació 

dels abassegaments, parc de vehicles i neteja diària de les zones ocupades i de 

treball. Els acabats de les obres de les instal·lacions portuàries s'efectuaran de 

manera que la imatge d'aquestes sigui l'adequada i no desmereixi el paisatge del 

seu entorn. 

 

7. 1. 7. Utilització d'abocadors 
 

S'ha de dur a un abocador el material sobrant no utilitzable de l'obra. D'aquesta 

manera s'haurà buscar un abocador o lloc degradat, que es pugui utilitzar com a 

tal. La ubicació possible dels abocadors es troba llistada en l'Annex 14 ‘Estudi de 

gestió de residus i ha de ser concertada amb la Direcció d'obra i les autoritats 

pertinents. En qualsevol cas, l'abocament del material sobrant s'ha de fer de 

manera que no provoqui un impacte visual important. 

En general, s'haurà de tenir especial cura amb els residus generats durant 

l'execució de les obres, especialment amb els perillosos, de manera que s'asseguri 

una correcta gestió d'ells mateixos. 

 

- Segregar adequadament els residus generats. 

- Tenir identificats, caracteritzats i quantificats els residus perillosos 

generats, d'acord amb el Reial Decret 833/88 i el Reial Decret 952/97. 

- Disposar d'autorització de productor de residus perillosos d'acord amb la 

legislació esmentada. 

- Envasar, etiquetar i emmagatzemar els residus perillosos, d'acord amb la 

legislació vigent (Decret 154/98 i els esmentats anteriorment). 

- Portar un llibre de registre de residus perillosos d'acord amb la legislació 

esmentada en el segon punt. 

- Sol·licitar i disposar del document d'admissió de residus perillosos i 

arxivar durant un període mínim de 5 anys. 

- No lliurar residus perillosos a un transportista que no compleixi amb els 

requisits exigits per la legislació. 
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7. 1. 8. Informes 
 

Els Contractistes han de facilitar els següents documents i informes a la Direcció 

d'obra. 

1. Còpia de l'autorització de productor de residus. 

2. Còpia anual de la quantitat i gestió dels residus generats durant la fase de 

construcció. 

3. Còpia dels incidents ocorreguts durant la fase de construcció, relatius a 

afeccions de sòls o sobre el medi marí, i actuacions realitzades. 

 

8. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL  

L'objectiu bàsic del programa de vigilància ambiental és realitzar un seguiment 

ambiental de l'activitat en règim d'explotació. Inclou tant la fase d'execució de les 

obres com la fase d'explotació de les instal·lacions. De la mateixa manera, el 

programa també ha de servir per comprovar el grau d'ajust de l'impacte real al 

previst en aquest annex, per la qual cosa s'ha de concretar els següents aspectes: 

 

 

- Verificar les avaluacions inicials dels impactes previstos, concretament 

en detall els paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors 

ambientals afectats. 

- Controlar l'aplicació de cadascuna de les mesures correctores o 

protectores previstes en aquest estudi d’impacte ambiental. 

La vigilància consta d'inspeccions de camp realitzades i contrastades per 

responsables de l'administració competent, per assegurar que les empreses i els 

seus contractistes compleixin els termes mediambientals i les condicions aplicades 

al projecte. Es tracta també de proposar reaccions adequades a fets no esperats o 

canvis de disseny imprevistos amb implicacions mediambientals. 
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8. 1. Programa de vigilància en la fase constructiva 

En general s'ha de comprovar que l'execució de les obres no s'allunyi del que 

preveu aquest annex. Abans de l'inici de les obres, i amb l'actualització mensual, la 

Direcció d'obra presentar davant l'organisme competent els següents documents: 

- Un cronograma de les obres amb totes les activitats a realitzar, destacant 

les significatives per al medi ambient i incloent les mesures protectores o 

correctores de caràcter ambiental. 

- Un informe d'imprevistos i contingències ambientals ocorregudes durant 

la realització de les obres, en el qual s'indicaran les mesures que s'han pres 

per solucionar-los. 

 

De la mateixa manera, en més detall, s'ha de fer una neteja de substàncies 

contaminants en el cas que es produeixin abocaments incontrolats. 

8. 1. 1. Emissió d'informes durant la fase constructiva 
 

S'ha d'elaborar un llibre de seguiment ambiental de l'obra, on s'anotaran totes les 

observacions necessàries que demostrin els objectius determinats pel programa de 

vigilància Ambientals. Aquestes observacions s'han d'anotar en forma de fitxa 

diària, amb un croquis de les operacions i els resultats. Així mateix, s'elaborarà un 

reportatge fotogràfic o videogràfic que faciliti el seguiment de la vigilància 

ambiental. 

Es redactaran una sèrie de documents per part dels tècnics participants del 

programa de vigilància Ambientals. Aquests informes s'emetran per duplicat a la 

Direcció General de Costes ia la Direcció d'obra, durant l'execució de les obres. La 

periodicitat d'aquests documents s'indica a continuació. 

8. 1. 1. 1. Informe inicial 
En el cas d'identificar algun impacte significatiu es procedirà immediatament a 

proposar la mesura correctora adequada. Es disposarà d'un llibre d'obres per les 

anotacions diàries. 
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8. 1. 1. 2. Informe mensual 
Es verificarà el grau d'ajust de l'impacte real al previst amb el seguiment de 

l'avaluació de la qualitat del medi. Es valoraran els possibles efectes secundaris 

sobre els receptors de l'ecosistema o dels recursos pesquers. 

8. 1. 1. 3. Informe final 
Al final de l'obra es realitzarà un recull de tota la informació generada, la valoració 

i la justificació dels efectes produïts per l'obra i la proposta de recomanacions per 

al seu seguiment, en el cas de considerar necessari. 

8. 2. Programa de vigilància durant la fase d'explotació 

El programa de vigilància durant la fase d'explotació de les instal·lacions 

construïdes contemplarà els següents aspectes: 

8. 2. 1. Manteniment de les instal·lacions 
 

Es realitzarà un manteniment adequat de les instal·lacions del port, com ara els 

vials, la maquinària, les zones verdes, així com un control exhaustiu de la recollida 

de residus. 

8. 2. 2. Seguiment de la dinàmica litoral 
 

Es realitzarà un estudi de dinàmica marina, per tal d’avaluar l’efecte de la 

construcció del port sobre el transport longitudinal de sediment al llarg de la costa, 

analitzant la influència sobre la platja encaixada.  
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Repercussió Caràcter Immediatesa Acumulació Temps Reversibilitat Periodicitat Aparició Localització
Interferència dinàmica litoral A B C1 D I2F G1 L J K
Contaminació aigües costeres A B C D1 IF1 G L J K1
Contaminació aigües portuàries A B C D1 IF1 G L J K
Eutrofització de l'aigua A B C D1 IF1 G1 L J K
Contaminació d'abocament d'escullera A1 B C D IF1 G L J K
Contaminació atmosfèrica A B C D1 IF1 G L J K1
Contaminació acústica A1 B C D1 IF1 G L J K
Modificació paisatge A1 B C1 D I2F G L J K
Afectació comunitat litoral A B C1 D I1F G1 L J K
Modificació actual linea de costa A B C1 D I2F G1 L J K
Impacte paisatgístic A B C1 D I2F G1 L J K
Desenvolupament econòmic A B1 C1 D1 I2F G1 L J K1

VALORACIÓ
Interferència dinàmica litoral COMPATIBLE
Contaminació aigües costeres COMPATIBLE
Contaminació aigües portuàries COMPATIBLE
Eutrofització de l'aigua COMPATIBLE
Contaminació per abocament d'escullera MODERAT
Contaminació atmosfèrica MODERAT
Contaminació acústica MODERAT
Modificació paisatge MODERAT
Afectació comunitat litoral COMPATIBLE
Modificació actual linea de costa COMPATIBLE
Impacte paisatgístic MODERAT
Desenvolupament econòmic COMPATIBLE
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1. INTRODUCCIÓ

El present annex s'ocupa de detallar un pla d'obra indicatiu per a l'execució dels 

treballs. La llei de Contractació amb l'administració Pública especifica que en els 

projectes que compten amb un pressupost superior als 30.000 euros s'ha 

d'incloure un programa  possible desenvolupament  de les obres, cercant un temps 

i cost òptims, i de caràcter indicatiu.  

També estableix la llei, en l'article 82, que en el programa d'obra s'indicaran els 

terminis d'execució de les principals unitats d'obra considerades dins el projecte. 

Així doncs, en el present annex es definirà un pla d'obra de caràcter orientatiu per 

a la construcció del projecte Remodelació del Port de l'Escala, descrivint els 

principals treballs a realitzar.  

La seqüència de tasques plantejada pretén optimitzar el temps necessari per a 

l'execució de les obres i aconseguir una ràpida funcionalitat completa del Port un 

cop acabades aquestes i contemplant assolir els objectius pels quals es proposa la 

present remodelació.  

Es remarca el fet de que el programa d'obres que es presenta té un caràcter 

indicatiu, com s'especifica en l'article esmentat de la Llei de Contractes amb 

l'Administració Pública, ja que existeixen circumstàncies que faran necessària la 

seva modificació en el seu moment oportú. Factors que poden induir aquests 

canvis són per exemple el fet d'haver d'efectuar determinades unitats d'obra dins 

de condicions climatològiques determinades.  

En l'apèndix situar al final del present annex es mostra un diagrama temporal on 

es detalla la duració estimada de les principals tasques a realitzar per completar 

l'obra de remodelació del dic d'abric de la dàrsena propietat de Ports de la 

Generalitat de l'Escala.  
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2. PLANIFICACIÓ DE L'OBRA 

2. 1. Fase I. Treballs previs 

Aquesta primera fase de l'obra consisteix en adequar les instal·lacions i el 

transport de la maquinària necessària per al desenvolupament dels treballs. Les 

tasques a realitzar són les següents:  

• Delimitació de la zona d'obra. Per condicions de seguretat, no es deixarà 

entrar vehicles privats al dic d'abric durant el transcurs de l'obra, per tant la 

delimitació es farà a l'arrencada del dic d'abric mitjançant una porta.  

• Adequació de la zona destinada a acopi de material i instal·lació de la caseta 

d'obra. 

• Transport de la maquinària necessària fins al lloc de l'obra. 

2. 2. Fase II. Demolició morrot del dic d'abric i acabament secció actual 

En la segona fase s'inicien els treballs de demolició del morrot del dic d'abric. Es 

retirarà mitjançant grua l'escullera del mantell principal i el filtre del morrot del 

dic actual, deixant el nucli tot-ú per ser reperfilat i seguidament procedir a 

l'execució de la perllongament del dic sobre aquest.  

El material extret es transporta mitjançant camions a la zona d' acopi, ja que serà 

reutilitzat posteriorment per a l'execució de les capes respectives de la 

perllongament del dic.  

Per altra banda, i considerant- se treballs simultanis, es procedeix al formigonat de 

l'espatller que estava projectat en el projecte inicial però no es va arribar a 

construir.  

2. 3. Fase III. Construcció tronc del dic en talús i Treballs en secció d'  

ultrapassament 

En aquesta tercera fase s'inicien simultàniament els treballs de dues unitats d'obra. 

Això és viable gràcies a que les dues unitats només necessiten la zona d' acopi en 

comú ja que treballen en zones diferents del port i no es produeix el creuament de 

maquinària entre una zona i l'altra. Així doncs, les dues tasques a realitzar són:  
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Construcció del tronc del dic en talús 

Des de l'existent secció del dic en talús es perllongarà el dic. El nucli es construeix 

mitjançant abocament directe de material tot-ú amb una retroexcavadora. 

Tanmateix, es perfila per aconseguir el talús 3/2. Si fos necessari s'empraran 

góndoles per a l'execució del mateix. Es deixa una superfície lliure a cota +1,5 

respecte el nivell del mar de 12 metres. Aquest espai és per ara aprofitat per al pas 

de camions que transporten el material des de la zona d' acopi, posteriorment serà 

el que donarà lloc al paviment i a l'espatller.  

Quan s'hagin construït 25 metres de perllongament del nucli, es procedeix a 

començar els treballs de col·locació del filtre del talús. Quan el filtre del talús 

estigui a la mateixa distància d'avançada, s'iniciarà la col·locació de l'escullera 

corresponent al mantell principal per la part externa mitjançant grua. Mai es 

reduirà la distància entre progressos dels diferents elements del talús per davall 

dels 25 metres.  

Treballs en la secció d' ultrapassament 

Els treballs es realitzaran mitjançant abocament directe del material projectat, per 

una banda blocs BCR i escullera de 3t per al peu de dic per l'acabament de la secció 

que ja conté una berma reprojectada i de 6t per al mantell principal, 1.5t per al 

filtre i 3t per al peu de dic per a la nova berma reprojectada.  

Es procedirà mitjançant l'abocament de material tot-ú creant així una zona de pas 

de 6m d'ample en coronació, a cota +1.5m de manera que s'avança en tot el perfil. 

Arribats a la berma reprojectada, s'aboca el mateix material tot-ú per damunt 

d'aquesta per permetre el pas de maquinària que col·loca el material que completa 

la secció. Un cop acabats els treballs, no es retirarà el material tot-ú ja que es 

considera que l'efecte de l'acció marítima netejarà la capa afegida.  

En retirada es col·loca l'escullera corresponent al dic i s'excava per deixar lloc a la 

col·locació de l'escullera, primer el filtre i després el mantell en la secció nova.  

2. 4. Fase IV. Construcció del morrot del dic en talús 

Un cop acabada la perllongament del tronc del dic en talús, que inclou una última 

secció on s'incorpora l'eixamplament del paviment per a permetre el gir còmode 
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dels vehicles, es procedeix a la construcció del morrot del dic. Es farà també 

seguint els plànols, primerament l'abocament i reperfilat del nucli amb material 

tot-ú i posteriorment la col·locació mitjançant mitjans terrestres dels blocs 

d'escullera natural.  

2. 5. Fase V. Construcció de l'espatller i del paviment 

Es construeix l'espatller de formigó HA-35 en retirada d'acord amb els plànols. Es 

construeix el paviment amb una capa de formigó HP-40 de 20cm i una base 

granular de 25cm.  

En aquesta última fase de l'obra,  es transporta la balissa corresponent a l'anterior 

acabament del dic fins al nou punt, d'acord amb la seva ubicació en els plànols.  

Per donar l'obra per finalitzada, es retiraran tots els elements inicialment 

construïts en la primera fase de l'obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CRONOGRAMA 
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FASE 1
Delimitació zona d'obra
Instal·lació caseta d'obra i zona acopi
Transport de la  maquinària necessària

FASE 2
Demolició del morrot
Acabament de la secció actual. Construcció espatller

FASE 3
Execució berma reprojectada

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3

     Execució berma reprojectada
Fabricació cubs formigó
Curat cubs formigó
Col·locació cubs formigó
Execució filtre i nucli 
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          Extensió del nucli i filtre
         Extensió dels blocs del mantell superior

FASE 4
Construcció morrot
          Extensió del nucli i filtre
         Extensió dels blocs del mantell superior

FASE 5
Construcció espatller
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DOCUMENT 1: Memòria 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI 

En aquest Projecte de Seguretat i Salut es recullen les mesures preventives 

mínimes de seguretat i salut aplicables a la realització de les obres pbjecte del 

Projecte Remodelació del port de l'Escala. També s'inclouen les previsions i les 

informacions útils per efectuar al seu dia, en les oportunes condicions de seguretat 

i salut, els possibles treballs posteriors. 

 

Aquest projecte es redacta d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre 

i en el marc de la llei 31/1995 de 8 Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

En aplicació d’aquest Projecte el Contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut 

en el Treball en el que s’analitzi, s’estudiïn, desenvolupin i complementin les 

previsions contingudes al projecte en funció del seu propi sistema d’execució de 

l’obra. 

 

En aquest Pla s’inclourà, si s’escau, les propostes de mesures alternatives de 

prevenció que el Contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica i que 

no podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos al present 

Projecte. La valoració econòmica de les possibles mesures alternatives no podrà 

implicar disminució de l’import total d’acord amb el segon paràgraf de l’apartat 4 

de l’article 5 del R.D. 1627/97. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel 

Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. Durant tota 

l’obra s’observarà el que recull la Llei de Prevenció de Riscos Laborals quant a la 

seva filosofia i esperit. Això suposa un esforç per part de totes les parts implicades 

a l’obra, per tal que sigui l’acció preventiva el primer instrument per evitar els 

riscos. 

 

Es tindrà en compte que les mesures organitzadores són les primeres a dur a 

terme, després de combatre els riscos en origen, més tard les proteccions 

col·lectives i, per últim, els equips de protecció individual. 
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2. CONFIGURACIÓ ADOPTADA I DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

La raó de ser del projecte Remodelació del Port de l'Escala és solucionar els 

problemes de funcionalitat que presenta en l'actualitat la dàrsena pesquera i 

esportiva del Port de l'Escala.  Els principals problemes impedeixen el 

funcionament eficaç de la instal·lació són un nivell excessiu d'agitació interior en la 

dàrsena i els ultrapassaments que pateix el dic d'abric.  

 

La configuració adoptada per donar solució a aquests problemes d'agitació interna 

és la perllongament del dic d'abric de la dàrsena de 210 metres en dos trams rectes 

formant entre ells un angle intern de 134º tal i com es presenta en els plànols de 

l'actual projecte. Amb una berma reprojectada de 13 metres d'ample en coronació i 

formada per  escullera natural de 6 tonelades de pes per a la part que no compta 

amb berma actualment, i amb una extensió de la berma en 7 metres i tal·lús d'1.5, 

formada per blocs de BCR de 9 m3 presents actualment en la secció.   

 

El pla d'obres marcat per l'execució d'aquests treballs compta amb 5 fases:  

2. 1. Fases d'obra: 

2. 1. 1. Fase I. Treballs previs 
Inclou els treballs previs de l'obra, la instal·lació de la caseta, l'adequació d'una 

zona d'acopi i delimitació de la zona d'obra.  

2. 1. 2. Fase II. Demolició morrot del dic d'abric i acabament secció actual 
S'acaba la secció actual tal i com estava projectada, amb la finalització de l'espatller 

i simultàniament es comença amb la demolició del morrot actual del dic.  

2. 1. 3. Fase III. Construcció tronc del dic en talús i Treballs en secció d'  
ultrapassament 

Es procedeix amb l' avançament de la secció, primer en el nucli i després amb les 

capes superiors.  

2. 1. 4. Fase IV. Construcció del morrot del dic en talús 
Es completa la longitud del dic en talús amb el morrot, amb dimensions  i pesos 

indicats en els plànols. 
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2. 1. 5. Fase V. Construcció de l'espatller i pavimentació  
Es construeix l'espatller de formigó HA-35 en retirada d'acord amb els plànols. Es 

construeix el paviment amb una capa de formigó HP-40 de 20cm i una base 

granular de 25cm. A l'acabar es col·locarà la balissa de senyalització d'entrada a la 

bocana en el seu lloc.  

 

2. 2. Pressupost de l'obra 

El pressupost per a l’execució material de les obres previstes en el present Projecte 

Constructiu és de 3.597.204,61 €, xifra que no inclou ni IVA ni benefici industrial ni 

despeses generals. D’aquest valor, 46.591,11 € és pel present Projecte de Seguretat 

i Salut, corresponent a un 1.37% del PEM.  

 

2. 3. Termini d'execució de l'obra 

L’execució de l’obra està prevista, d’acord amb l’ establert en la Memòria del 

present Projecte Constructiu, en un termini de 9 mesos. 

 

2. 4. Número màxim de treballadors a l'obra 

Atès el pla d’obra considerat per a l’execució de les obres previstes en el present 

Projecte Constructiu, s’estableix que la màxima quantitat de treballadors que hi 

haurà a l’obra és de 20 treballadors. 

 
3. RISCOS 

3. 1. Riscos generals professionals 

3. 1. 1. En obres marítimes 
 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes d’operaris al mar. 

- Treballs de submarinisme. 

- Caigudes d’elements suspesos. 

- Sorolls. 
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- Electrocució. 

- Cops amb objectes i eines. 

- Cossos estranys als ulls. 

- Arrossegament de persones per temporal. 

3. 1. 2. En obres de terra 
 

- Circulació de camions. 

- Esllavissada de material de la cullera, pala o camió. 

- Caigudes de persones. 

- Pols. 

- Bolcades o falses maniobres de maquinària i camions. 

- Sorolls. 

-  Cremades. 

 

3. 2. Riscos en diferents unitats d'obra 

3. 2. 1. Riscos en abocament d'esculleres per mar 
 

- Enfonsament o bolcada, durant la càrrega i en la navegació, de gànguil, 

draga o qualsevol altra embarcació. 

- Caiguda de persones a l’aigua. 

- Caiguda a les cobertes de les embarcacions. 

- Riscos propis de bussos. 

- Interferències amb d’altres embarcacions. 

- Projeccions al descarregar sobre embarcacions des del carregador. 

- Ruptura d’amarres d’embarcacions. 

 

3. 2. 2. Riscos en càrrega d'esculleres i blocs de formigó en gànguils 
 

- Caiguda de material sobre el personal, per situar-se en un lloc insegur prop 

del calaix dels camions al bascular la càrrega. 

- Atropellaments del personal, per col·locar-se en el radi d’acció dels camions 

durant les seves maniobres. 
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- Descàrregues elèctriques per anomalies o dolentes connexions del servei 

del enllumenat. 

- Caigudes de camions a l’aigua per falses maniobres o per no disposar de 

topalls adequats a les proximitats de la vora del dic. 

- Caiguda del tractor a l’aigua per acostar-se massa a la vora de l’escullera en 

les operacions d’espaiat en punta o per desplaçament del talús. 

- Caiguda del personal al mar per desplaçament de terra. 

- Bolcada de camions. 

- Causes atmosfèriques desfavorables (mal estat del mar). 

 

3. 2. 3. Riscos en abocament d'esculleres per terra 
 

- Caiguda de material sobre el personal, per situar-se en un lloc insegur prop 

del 

calaix dels camions al bascular la càrrega. 

- Atropellaments del personal, per col·locar-se en el radi d’acció dels camions 

durant les seves maniobres. 

- Descàrregues elèctriques per anomalies o dolentes connexions del servei 

del enllumenat. 

- Caigudes de camions a l’aigua per falses maniobres o per no disposar de 

topalls adequats a les proximitats de la vora del dic. 

- Caiguda del tractor a l’aigua per acostar-se massa a la vora de l’escullera en 

les operacions d’espaiat en punta o per desplaçament del talús. 

- Bolcada de camions. 

 

 

3. 2. 4. Riscos en encofrats i formigons 
 

- Riscos derivats del maneig d’encofrats. 

- Riscos derivats del formigonat amb cubilot (cops, atrapades). 

- Caigudes d’alçada. 

- Èczemes, causticitats per ciment i formigó. 
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- Propis de la instal·lació de fabricació de formigó. 

- Projeccions de formigó durant l’abocament. 

- Atrapades. 

- Sorolls, vibracions i cops. 

 

3. 2. 5. Riscos durant la col·locació de blocs de formigó mitjançant medis terrestres 
 

- Caiguda de blocs des de grues o mitjans d’elevació. 

- Caigudes a l’aigua de persones. 

- Riscos propis de bussos. 

- Interferències amb la navegació del port. 

 

3. 2. 6. Riscos durant el dragat amb mitjans marítims 
 

- Enfonsament o bolcada, durant la càrrega i en la navegació, de gànguil, 

draga o qualsevol altra embarcació. 

- Caiguda de persones a l’aigua. 

- Caiguda a les cobertes de les embarcacions. 

- Riscos propis de bussos. 

- Interferències amb d’altres embarcacions. 

- Projeccions al descarregar sobre embarcacions des del carregador. 

- Ruptura d’amarres d’embarcacions. 

 

3. 2. 7. Riscos d'incendis 
 

- A magatzems i oficines. 

- Vehicles. 

- Instal·lacions elèctriques. 

- Encofrats o apilament de fusta. 

- A dipòsits de combustible. 

3. 2. 8. Riscos de danys a tercers 
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- Els que es deriven de la circulació de vehicles de transport per carreteres 

públiques. 

- Col·lisions al mar. 

- L’existència de banyistes, vaixells i curiosos a les proximitats de l’obra. 

 

4. PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 

4. 1. Proteccions col·lectives 

4. 1. 1. Generals 
 

- S’ha de preveure un senyal d’alarma. 

- S’hauran de disposar a l’obra de barques estables i manejables, i amb 

preferència de propulsió mecànica. En qualsevol cas, és interessant utilitzar 

embarcacions insubmergibles. Aquestes barques han d’estar dotades de: 

• Sàssoles o bombes, segons els casos. 

• Destral (per tallar eventualment les amarres). 

• Bitxeres. 

• Cordes amb cèrcols salvavides. 

• Boies. 

• Un mariner, que haurà de ser un socorrista experimentat i saber nedar 

i capbussar-se, estarà assignat a cada embarcació i un operari 

l’ajudarà en cas de salvament (són necessaris sempre dos homes per 

realitzar un salvament). 

 

4. 1. 2.  En treballs preliminars 
 

- Les zones de treball estaran netes i ordenades. 

- Els accessos estaran condicionats i senyalitzats. 

- Es delimitaran les zones de treball de bussos i homes granota. 

- Es col·locaran cèrcols salvavides en llocs visibles i accessibles tan a terra 

com a les embarcacions. 
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4. 1. 3. En treballs submarins 

- Quan el mar estigui malament: marejada; mar de fons, o agitat, no s’haurà 

de treballar al fons. 

- A la superfície i a la vertical de la zona de treballs no hi hauran 

embarcacions que continguin materials que puguin afectar al fons. 

- Els bussos o homes granota baixaran per parelles. 

- A les barques auxiliars, així com al pontó, hi hauran salvavides suficients 

per als homes que hi treballen. 

- Si fos necessari per la profunditat d’immersió, o pel temps, a la barcassa hi 

haurà una sala de descompressió. 

- Es delimitarà degudament la zona de treball (amb boies, balises,...). 

4. 1. 4. En plataforma i pontones 

- El personal que treballa en els artefactes flotants haurà d’utilitzar calçat 

antilliscant. 

- Es tindrà molt en compte l’estat del mar i s’arribaran a suspendre els 

treballs en cas necessari. 

- Es disposarà en tot moment d’una llanxa o barca auxiliar per recollir 

possibles caigudes a l’aigua i trasllat de personal a terra. 

- Es disposarà en tots els talls de cèrcols salvavides suficients. 

- No es sobrepassarà el número de persones autoritzat a transportar a la 

barca. 

- Durant la realització de les tasques hauran d’estar degudament ancorades 

per tal de garantir l’estabilitat d’aquestes. Així mateix, per tal d’evitar 

col·lisions amb altres embarcacions, haurà d’estar degudament senyalitzada 

la zona per on no pot circular les altres embarcacions. 

4. 1. 5. En obres marítimes 

- Es delimitarà degudament la zona de treball. 
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- Les maniobres d’aproximació a bol·lards i defenses es faran amb l’ajuda de 

cordes. 

- Quan l’estat del mar així ho aconselli, es suspendran els treballs, 

fonamentalment els que es realitzin a la vora del mar i amb l’embarcació 

auxiliar. 

-  Durant la realització de les tasques, hauran d’estar degudament ancorades 

per tal de garantir l’estabilitat d’aquestes. Així mateix, per tal d’evitar 

col·lisions amb altres embarcacions, haurà d’estar degudament senyalitzada 

la zona per on no poden circular les altres embarcacions. 

 

4. 1. 6. Protecció contra incendis 
 

- S’utilitzaran extintors homologats: 

• Als pontons, al quedar aïllats, es dotaran de 6 extintors. 

• Els equips contra incendis de les embarcacions estaran homologats per 

la Direcció General de la Marina Mercant. 

• En els treballs a terra es disposarà dels necessaris segons el tipus de 

treball. 

 

4. 1. 7. Soldadures 
 

- Vàlvules antiretrocés. 

 

4. 2. Proteccions individuals 

4. 2. 1. Protecció del cap 
 

- Cascs: Per a totes les persones que participen a l’obra, inclosos visitants. 

- Ulleres contra impactes i antipols. 

- Mascareta antipols. 

- Pantalla contra projecció de partícules. 

- Filtres per a mascaretes. 

- Protectors auditius. 

Pàgina16 de 54 
 



  ANNEX 17: SS MEMÒRIA 

 

4. 2. 2. Protecció del cos 
 

- Cinturó de seguretat, d’una classe que s’adaptarà als riscos específics de 

cada treball. 

- Armilla salvavides. 

- Manil de cuir. 

- Granotes o bussos: Es tindrà en compte les reposicions al llarg de l’obra. 

- Vestits d’aigua. Es preveu un apilament a l’obra. 

 

4. 2. 3. Protecció de les extremitats superiors 
 

- Guants de goma quan es treballi amb el formigó. 

- Guants de cuir i antitall per al maneig de materials i objectes. 

- Guants de goma o neoprè. 

- Equip de soldador. 

 

4. 2. 4. Protecció de les extremitats inferiors 
 

- Calçat de seguretat. 

- Calçat antilliscant quan s’utilitzin embarcacions. 

- Botes d’aigua. 

 

4. 3. Mesures a adoptar en els diferents treballs 

4. 3. 1. Transport i abocament de terres 
 

- Com hi haurà senyals de limitació de la velocitat. 

- Es limitaran degudament tres zones: zona d’espera, zona de maniobra i 

zona d’abocament. 

- La maquinària estarà en perfectes condicions mecàniques. 

- Es situaran boies d’abalisament, balises lluminoses i tanques per delimitar 

les zones de treball. 
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4. 3. 2. Encofrat i formigonat 
 

- Es situaran andamis de suficient alçada que evitin haver de treballar a peu 

sobre la vora dels encofrats. 

- Les eines seran adequades per cada treball a realitzar i estaran en perfectes 

condicions. 

- Es vigilarà que en cap moment quedi cap operari dins dels encofrats quan 

s’iniciï el formigonat. 

 

4. 3. 3. Col·locació dels blocs 
 

- Els cables i altres elements de suspensió de càrrega estaran en perfecte 

estat. 

- La maquinària d’elevació i transport dels blocs es trobarà en perfectes 

condicions mecàniques. 

 

4. 3. 4. Activitats subaquàtiques 
 

Es planificaran els aspectes relatius a: 

- Selecció de personal. 

- Reconeixements mèdics. 

- Hores de treball. 

- Equips d’immersió. 

- Cordes guia per senyals i sistemes de comunicació. 

- Codi de senyals. 

- Ajudant de terra o barca. 

- Moviments de càrregues quan el bus està en immersió. 

 

L’amplitud de les operacions d’immersió s’ha incrementat molt com a resultat de la 

introducció de nous equips i nous mètodes de treball, que fan possible que un 
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bussejador pugui estar sota l’aigua durant períodes més llargs de temps i amb 

major seguretat. Això, sumat al fet d’haver aconseguit majors `profunditats, ha 

significat que durant els últims anys, s’hagin obert noves possibilitats per ampliar 

treballs a l’interior del mar. 

 

Existeixen treballs a l’interior del mar que requereixen la utilització d’equips i 

eines especials, dragues de fons i equips de succió. El treball en parets verticals que 

es recolzen sobre el fons es porta a terme sobre andamis, plataformes i guindoles. 

 

Segons l’activitat a realitzar, el treballador submarí té a la seva disposició l’equip 

adequat, aparells de respiració autònoms proveïts de barreges especials de gasos i 

oxigen, roba de treball, aletes de diverses classes, cinturó, rellotge, casc, guants, 

ulleres, manòmetre de descompressió, indicador de profunditat, etc. 

En general, seran d’obligat compliment les “Normas de seguridad para el ejercicio 

de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores” (BOE Núm. 280 de 22 

de novembre de 1997, ordre de 14 d’octubre de 1997). 

 

4. 4. Formació 

Al ingressar a l’obra, s’informarà al personal dels riscos específics dels talls als que 

seran assignats, així com les mesures de seguretat que hauran d’emprar, personal i 

col·lectivament. 

S’impartirà formació en matèria de seguretat i higiene en el treball al personal 

d’obra. 

 

 

4. 5. Medicina preventiva i primers auxilis 

4. 5. 1. Farmacioles 
 

Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material especificat a l’Ordenança 

General de Seguretat i Higiene en el Treball, corresponent-li a l’Encarregat o al 

Vigilant de seguretat les tasques del manteniment i reposició del seu contingut 

que, com a mínim, serà: 
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- Aigua oxigenada. 

- Alcohol 96º. 

- Tintura de iode. 

- Mercurocrom. 

- Gasa estèril. 

- Amoníac. 

- Cotó hidròfil. 

- Benes i esparadrap. 

- Antiespasmòdics, analgèsics i tònics cardíacs d’urgència. 

- Torniquets. 

- Bosses de goma per a aigua o gel. 

- Guants esterilitzats. 

- Xeringues d’un sol ús. 

- Agulles per a injeccions, d’un sol ús. 

- Termòmetre clínic. 

- Pinces. 

- Estisores. 

 

N’hi haurà un a la zona de serveis i varis estratègicament repartits al llarg de 

l’obra. 

4. 5. 2. Assistència als accidentats 
 

Es disposarà a l’obra, i a un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i 

direccions dels Centres d’Urgència, ambulàncies i taxis, per tal de garantir un ràpid 

transport dels possibles accidentats, que hauran d’anar proveïts del corresponent 

part d’accident de treball. 
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Així mateix, hi ha d’haver un ple coneixement de l’emplaçament dels diferents 

centres mèdics on s’hagi de traslladar a l’accidentat per a un ràpid i efectiu 

tractament. D’altra banda, s’haurà de tenir especial cura en preveure les possibles 

afeccions que es poguessin derivar dels treballs de busseig, per la qual cosa, a la 

llista anterior hauran de figurar especialment els centres proveïts de sales 

hiperbàriques. 

 

Per a la seva plena efectivitat, es complementarà amb dades com ara la distància 

existent entre aquests i l’obra, així com l’itinerari més adequat per acudir-ne. 

 

4. 5. 3. Reconeixement mèdic 
 

Tots els operaris que estiguin destinats a l’obra seran objecte d’un reconeixement 

mèdic previ a la seva incorporació efectiva, fet que serà repetit, en funció de la 

durada dels treballs, en el termini d’un any. 

 

 

5. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 

- Senyalització i abalisament de l’obra i camins o vies limítrofes i d’accés 

existents. 

- Boies d’abalisament i balises lluminoses en zones de treball en el mar, per 

delimitar la incursió de banyistes i embarcacions. 

- En aquelles zones de l’obra amb riscos a tercers, properes a camins, vies 

públiques o zones de pas, es realitzarà un tancament provisional. 

 

6. MESURES PREVENTIVES GENERALS 

- A l’hora de la afiliació, l’empresari ha d’assegurar-se què el personal sàpiga 

nedar. 

- En tot treball amb risc de caigudes a l’aigua, tot operari ha de romandre 

sempre a la vista d’algun altra company. 
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- Qualsevol intervenció que revesteixi un caràcter excepcional (com pot ser la 

reparació o la recuperació d’un cable d’arrossegament que s’hagi trencat), 

ha de ser executada per un expert. 

- En períodes de possibles borrasques o crescudes, la vigilància s’ha de 

reforçar, i els mitjans d’auxili han de ser els adequats per aquella situació. 

- Ha de col·locar-se un número suficient de boies amb caps a l’abast de la 

dotació o a les proximitats dels llocs de treball que puguin presentar riscos 

d’hidrocucions. 

- Els caps han de tenir una longitud mínima de trenta metres. 

- Tot aquest material, i qualsevol altre que pugui tenir una utilització 

semblant, ha d’estar sempre disposat per a una utilització immediata. 

- Ha d’existir un sistema sonor d’alarma. 

- En cas de treballs nocturns, han d’instal·lar-se projectors orientables, per 

tal de que pugui il·luminar-se la superfície de l’aigua. 

- Unes normes que especifiquin el comportament del personal durant 

l’execució dels treballs, que eviti les caigudes a l’aigua per part dels 

treballadors. 

- Convé impedir no només que el cos pugui bascular per damunt de la 

protecció, 

sinó també que pugui esmunyir-se per sota. Per això s’ha de posar tres 

fileres de cables metàl·lics, a mode de barana. 

- L’evacuació de l’aigua ha d’estar assegurada per embornals. 

- Les zones de circulació i de treball han d’estar lliures d’obstacles 

susceptibles de provocar caigudes. 

- Les zones que s’hagin de fer antilliscants mitjançant l’aplicació d’un 

revestiment apropiat, s’hauran de mantenir constantment en bon estat a 

través de freqüents neteges. 

- En els mitjans flotants dotats de motors han de preveure’s solucions perquè 

les superfícies greixoses no constitueixin un risc de caiguda. I han de 

prendre’s precaucions especials en cas de neu o gel. 

- Quan no sigui fàcil el pas entre terra i l’artefacte flotant, aquest últim ha 

d’estar unit a la riba mitjançant una passarel.la sòlida, dotada de baranes i 

entornpeus. 
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- Les comunicacions entre terra i les embarcacions amarrades o ancorades a 

alta mar han d’estar assegurades a través de llanxes sòlides i ben equipades. 

- Han d’encerclar-se els límits de la zona perillosa. En cas de que no sigui 

possible, la zona haurà de delimitar-se mitjançant cartells, banderoles o 

qualsevol altre mitjà apropiat de senyalització. 

- Cadascun dels mitjans o cada conjunt de mitjans flotants (remolcadors, 

pontons, dragues, gànguils, etc.), han de tenir: 

• Ja sigui una canoa amb dos rems, a remolc o suspesa per serviroles i 

de manera que pugui llançar-se ràpidament a l’aigua. 

• Ja sigui un flotador (de poliestirè expandit; per exemple) disposat 

igualment de forma que es pugui llançar a l’aigua amb promptitud. 

- La capacitat de la canoa, o les característiques del flotador, ha de permetre 

el salvament de la totalitat del personal que es trobi normalment a bord, en 

cas d’avaria o de sinistre capaç de provocar un ràpid enfonsament de 

l’artefacte flotant. 

- En cas de què la protecció col·lectiva del personal no pugui garantir-se 

d’una manera satisfactòria, hauran de posar-se a disposició dels 

treballadors, que estan exposats al risc d’hidrocució, armilles o pitets 

salvavides. 

- Aquests elements han de ser personals, i s’han de conèixer i netejar abans 

de designar-los a un nou titular. Sempre han d’estar preparats per a la 

utilització immediata, i ser fàcilment accessibles. 

- Per a l’execució de treballs excepcionals de manteniment o reparació, ja 

sigui sobre mitjans flotants o a la vora d’escarpats, s’hauran de 

proporcionar als operaris els corresponents cinturons de seguretat. 

- La utilització de botes ajustades ha d’estar prohibida. S’ha de vigilar que 

totes les botes siguin suficientment amples perquè es puguin treure 

fàcilment en cas de caiguda a l’aigua i que tinguin sola antilliscant. 

- En els pontons o plataformes flotants no s’emmagatzemaran objectes a les 

vores, per evitar ensopegades i possibles caigudes al mar. 
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7. ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES 

L’amplitud de les operacions d’immersió s’ha incrementat enormement com a 

resultat de la introducció de nous equips i nous mètodes de treball, que fan 

possible que un bussejador estigui sota l’aigua durant períodes més llargs i amb 

major seguretat. Això, sumat a la consecució d’haver assolit majors profunditats, ha 

significat que durant aquests últims anys s’hagin obert noves possibilitats per 

ampliar els treballs a l’interior del mar. 

 

7. 1. Equip 

Tot i que en anteriors apartats s’ha comentat que els equips de protecció personal 

necessaris d’acord a l’activitat que es realitza, existeixen treballs a l’interior del 

mar que requereixen la utilització d’equips i eines especials (cisells, talladores, 

barrines, tornavisos manuals, tornavisos mecànics, serres, cisalles, pistoles per a 

perns o cargols), dragues de fons i equips de succió. El treball en parets verticals 

que es recolza en el fons es du a terme sobre bastides, plataformes i guindoles. 

Segons sigui l’activitat a realitzar, el treballador submarí té a la seva disposició 

l’equip adequat: aparells de respiració autònoms proveïts de mescles especials de 

gasos o oxigen, roba de treball, aletes de diverses classes, cinturó llastat, rellotge, 

casc, guants, ulleres, manòmetre de descompressió, indicador de profunditat, etc. 

 

7. 2. Riscs 

Entre els efectes patològics que es donen en persones dedicades a treballar a 

l’interior del mar, hi figuren les següents : 

 

- Els produïts per variacions de pressió (condicions baropàtiques): 

 

• Hiperbarisme (en el sentit absolut): 

o Per acció directa barotraumàtica: condicions autopàtiques 

barotraumàtiques, condicions sinosopàtiques barotraumàtiques, 

síndrome d’explosió submarina, congestió pulmonar en subjectes 

amb apnea. 
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o Per acció indirecta: intoxicació per aire comprimit (síndrome de 

profunditat, oxigen o díode de carboni). 

 

• Hipobarisme (en el sentit relatiu): 

o Per acció directa o barotraumàtica: aeroembolisme disbàric 

(malaltia de la descompressió), superdistensió de pulmons, 

superdistensió gastrointestinal. 

o Per acció indirecta: anòxia durant l’ascens dels subjectes apneics. 

 

- Aquells a causa de variacions de temperatura: shocks. 

- Lesions traumàtiques: magolaments, raspadures, ferides i esquinços. 

- Lesions químiques: per hidrat de sodi o càlcic (amb aparells de respiració 

autònoms i equip de busseig compost quan està deteriorat o defectuós), que 

penetren en el conducte superior respiratori o digestiu o per Fauna 

submarina 

- per contacte o punció (celenterats, equinoderms, mol·luscos, etc.). 

- - Síndrome d’asfíxia per causes tècniques (deterioraments, moviments 

- incorrectes, evacuació de la mescla respiratòria) que desemboquen en una 

- reducció sobtada o progressiva del subministrament d’aire o del seu 

contingut 

- d’oxigen, o a causa del simple ofegament o bé ofegament durant el síncope 

- (síncope és un estat patològic freqüent sota l’aigua; pot originar-se per 

emoció intensa, per dolor físic violent, per bruscos moviments 

compensadors per reflexos anormals del bulb caròtide com a resultat de 

mecanismes reflex de compressió i descompressió sobtats del tòrax en 

subjectes apneics). 

- Mareigs de mar, que poden reduir considerablement la capacitat de treball i 

causar vòmits (sota l’aigua poden causar la mort). 

- Infeccions, és a dir, otitis externa infecciosa (bacteriana o micòtica); micosi 

cutània (peu d’atleta, conjuntivitis folicular del bussejador, salmonelosi, 

leptospirosi). 

- Sense dubte, dels diversos estats patològics descrits, aquells causats per 

variacions de pressió esmentats al primer punt d’aquest apartat 7.2 
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dependran especialment de l’equip que s’utilitzi, mentre que la resta es 

donaran en tota classe d’operaris que realitzin treballs d’immersió, tot i que 

la seva freqüència és variable d’acord al tipus de treball. 

 

Entre les causes d’accidents, està l’escàs coneixement de les regles per a la 

immersió i de l’ús dels equips, deteriorament o incorrecte funcionament dels 

aparells respiratoris autònoms, caigudes causades per irregularitats en el fons del 

mar o relliscades en el lloc de treball, etc. 

 

7. 3. Normes de seguretat per a l'exercici d'activitats subaquàtiques en aigües 

marines i interiors 

(BOE Núm. 280 de 22 de novembre de 1997, ordre de 14 d’Octubre de 1997 i 

Resolució de la Marina Mercant de 20 de gener de 1999 amb la que s’actualitzen 

determinades taules de descompressió). 

En especial Capítol II: Busseig professional 

- Article 4.- Sobre la duració màxima de l’exposició diària dels treballadors al 

medi hiperbàric. 

- Article 5.- Sobre el número de persones mínim que han d’intervenir en un 

treball de busseig segons el sistema utilitzat. 

- Article 6.- Sobre l’equipament mínim obligatori per a la utilització dels 

distints sistemes de busseig utilitzats en medi hiperbàric. 

- Article 7.- Sobre la profunditat màxima d’utilització dels sistemes de 

busseig en treballs subaquàtics. 

- Article 8.- Profunditats superiors a 50 metres. 

- Article 9.- Temps d’exposició màxima al medi hiperbàric. 

- Article 10.- Busseig en apnea. 

- Article 11.- Empreses de busseig professional. 

- Article 12.- Cap d’equip de busseig. 

- Article 13.- Normes complementàries de seguretat laboral. 

- Article 14.- Prohibicions generals en les operacions de busseig. 

- Article 15.- Restriccions o limitacions de busseig. 

- Article 16.- Embarcacions de suport a bussejadors. 

- Article 17.- Patrons d’embarcacions. 
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- Article 18.- Taules de descompressió. 

- Article 19.- Control de les immersions. 

- Article 20.- Accidents de busseig. 

- Article 21.- Instal·lacions i material de busseig. 

- Article 22.- Consideracions sobre mescles respirables distintes de l’aire. 

- Article 23.- Sales de descompressió per a operacions de busseig instal·lades 

a terra, a bord de vaixells i plataformes flotants. 

 

8. MAQUINÀRIA D'OBRA 

8. 1. Maquinària general 

Riscs detectables més comuns:  

- Bolcades. 

- Enfonsaments. 

- Topades. 

- Formació d’atmosferes agressives o molestes. 

- Soroll. 

- Explosió i incendis. 

- Atropellaments. 

- Caigudes a qualsevol nivell. 

- Atrapaments. 

 

- Talls. 

- Cops i projeccions. 

- Els inherents al propi lloc d’utilització. 

- Els inherents al propi treball a executar. 

- Altres. 

 

Normes o mesures preventives tipus:  

- Els motors amb transmissió a través d’eixos i corrioles estaran dotats de 

carcasses protectores antiatrapaments (talladores, serres, compressors, 

etc.). 
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- Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores 

del contacte directe amb l’energia elèctrica. Es prohibeix el seu 

funcionament sense carcasses o amb deterioraments importants. 

- Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d’una 

màquina accionada mitjançant energia elèctrica, essent connectada a la 

xarxa de subministrament. 

- Els engranatges de qualsevol tipus, d’accionament mecànic, elèctric o 

manual, estaran coberts per carcasses protectores antiatrapaments. 

- Les màquines de funcionament irregular o amb avaries seran retirades 

immediatament per a la seva reparació. 

- Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb 

cartells d’avís amb la llegenda: “MÀQUINA AVARIADA. NO CONNECTAR”. 

- Es prohibeix la manipulació i operacions d’ajustament i reparació de 

màquines al personal no especialitzat específicament en la màquina objecte 

de reparació. 

- Com a precaució addicional, per evitar la posada en servei de màquines 

avariades o de funcionament irregular, es bloquejaran els arrencadors, o si 

s’escau, s’extrauran els fusibles elèctrics. 

- La mateixa persona que instal.li el rètol d’avís de “MÀQUINA AVARIADA”, 

serà l’encarregada de retirar-lo, en prevenció de connexions o posades en 

servei fora de control. 

- Només el personal autoritzat serà l’encarregat de la utilització d’una 

determinada màquina o màquina-eina. 

- Les màquines que no siguin de sustentació manual es recolzaran sempre 

sobre elements anivellats i ferms. 

- L’elevació o descens a màquina d’objectes s’efectuarà lentament, hissant-los 

en direcció vertical. Es prohibeixen les estibades inclinades. 

- Els ganxos de penjar dels aparells d’hissar quedaran lliures de càrregues 

durant les fases de descens. 

- Les càrregues en transport suspès estaran sempre a la vista, per tal d’evitar 

els accidents per falta de visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 

Pàgina28 de 54 
 



  ANNEX 17: SS MEMÒRIA 

- Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega es supliran mitjançant 

operaris, que utilitzant senyals acordades prèviament supleixin la visió de 

l’esmentat treballador. 

- Es prohibeix la permanència o el treball d’operaris en zones sota la 

trajectòria de càrregues suspeses. 

- Els aparells d’hissar a emprar en aquesta obra estaran equipats amb 

limitador de recorregut del carro i dels ganxos, càrrega punta gir per 

interferència. 

- Els motors elèctrics de grues i dels muntacàrregues estaran proveïts de 

limitadors d’alçada i del pes a desplaçar, que automàticament tallin el 

subministrament elèctric al motor quan s’arribi al punt en el que s’ha de 

parar el gir o desplaçament de la càrrega. 

- Els cables d’hissat i sustentació a emprar en els aparells d’elevació i 

transports de càrregues en aquesta obra estaran calculats expressament en 

funció dels sol·licitats per als que se’ls instal.la. 

- La substitució de cables deteriorats s’efectuarà mitjançant mà d’obra 

especialitzada, seguint les instruccions del fabricant. 

- Els llaços dels cables estaran sempre protegits interiorment mitjançant 

forralls guardacaps metàl·lics per evitar deformacions i cisallaments. 

- Els cables utilitzats directa o de forma auxiliar per al transport de càrregues 

suspeses s’inspeccionaran com a mínim un cop a la setmana pel Servei de 

- Prevenció que, prèvia comunicació al Cap d’Obra, ordenarà la substitució 

d’aquells que tinguin més del 10% de fils trencats 

- Els ganxos de subjecció o sustentació seran d’acer o de ferro forjat, proveïts 

de “pestell de seguretat”. 

- Es prohibeix en aquesta obra la utilització d’enganxalls artesanals 

constituïts a base de rodons doblegats 

- Tots els aparells d’ hissat de càrregues portaran impresa la càrrega màxima 

que puguin suportar. 

- Tots els aparells d’hissar estaran sòlidament fonamentats, recolzats segons 

les normes del fabricant. 

- Es prohibeix en aquesta obra l’ hissat o transport de persones a l’interior de 

gàbies, bacs, cubilots i assimilables. 
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- Totes les màquines amb alimentació a base d’energia elèctrica estaran 

dotades de presa de terra. 

- Els carrils per al desplaçament de grues estaran limitats, a una distància 

d’1m del seu terme, mitjançant topalls de seguretat de final de carrera. 

- Es mantindrà en bon estat el greix dels cables de les grues (muntacàrregues, 

etc.). 

- Setmanalment, el Servei de Prevenció revisarà el bon estat del llast i 

contrapès de la grua torre, passant-ne comptes a la Direcció d’Obra. 

- Els treballs d’hissat, transport i descens de càrregues suspeses quedaran 

interromputs sota el règim de vents superiors als assenyalats pel fabricant 

de la màquina. 

 
Peces de protecció personal recomanables:  

 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Botes de seguretat. 

- Guants de cuir. 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

- Altres. 

 

8. 2. Pala carregadora (sobre orugues o sobre pneumàtics) 

Riscs detectables més comuns:  

- Atropellament. 

- Bolcada de la màquina. 

- Topada contra altres vehicles. 

- Cremades (treballs de manteniment). 

- Atrapaments. 

- Caiguda de persones des de la màquina. 

- Cops. 

- Soroll propi i de conjunt. 

- Vibracions. 
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Normes o mesures preventives tipus: 

 

- En camins de circulació interna de l’obra, es tindrà cura per evitar brandons 

i enfangaments excessius, que minvin la seguretat de la circulació de la 

maquinària. 

- No s’admetran en aquesta obra màquines que no vinguin amb la protecció 

de cabina antibolcada o pòrtic de seguretat. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en 

marxa. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i 

sense recolzar al terra. 

- La cullera durant els transports de terres romandrà el més baix possible per 

poder desplaçar-se, amb la màxima estabilitat. 

- Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s’efectuaran sempre 

utilitzant marxes curtes. 

- La circulació sobre terrenys desiguals s’efectuarà a velocitat lenta. 

- Es prohibeix transportar persones a l’interior de la cullera.  

- Es prohibeix hissar persones per accedir a treballs puntuals a la cullera. 

- Les màquines a utilitzar en aquesta obra estaran dotades d’un extintor, 

timbrat i amb les revisions al dia. 

- Les màquines a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de llums i botzina 

de retrocés. 

- Es prohibeix arrancar el motor sense abans comprovar que no hi ha ningú a 

l’àrea d’operació de la pala. 

- Els conductors es cercioraran de què no existeix perill per als treballadors 

que es trobin a l’interior de pous o rases properes al lloc d’excavació. 

- Als maquinistes d’aquestes màquines se’ls comunicarà per escrit la següent 

normativa preventiva, abans de l’inici dels treballs. 

 

Normes d'actuació preventiva per als maquinistes: 

- Per pujar o baixar de la màquina utilitzi els graons i agafadors dispostos per 

a tal funció, evitant lesions per caiguda. 
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- No pugi utilitzant les llantes, cobertes, cadenes i parafangs, evitant 

accidents per caiguda. 

- Pugi i baixi de la maquinària de forma frontal, agafant-se amb ambdues 

mans; és més segur. 

- No salti mai directament al terra, sinó és per perill imminent per a vostè. 

- No tracti de realitzar “ajustaments” amb la màquina en moviment o amb el 

motor en funcionament; pot patir lesions. 

- No permeti que persones no autoritzades accedeixin a la màquina, poden 

provocar accidents, o lesionar-se. 

- No treballi amb la màquina en situació d’avaria o semi avaria. Repari-la 

primer, després reiniciï el treball. 

- Per evitar lesions, recolzi a terra la cullera, pari el motor, posi el fre de mà i 

bloquegi la màquina; a continuació realitzi les operacions de servei que 

necessiti. 

- No alliberi els frens de la màquina en posició d’aturada si abans no ha 

instal·lat els tacs d’immobilització a les rodes. 

- Vigili la pressió dels pneumàtics, treballi amb l’inflament a la pressió 

recomanada pel fabricant de la màquina. 

Peces de protecció personal recomanables: 

- Ulleres antiprojeccions. 

- Casc de polietilè (d’ús obligatori per abandonar la cabina). 

- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 

- Guants de goma o de PVC. 

- Cinturó elàstic antivibrador. 

- Calçat antilliscant. 

- Botes impermeables (terreny enfangat). 

8. 3. Camió basculant 

Riscs detectables més comuns: 

- Atropellament de persones (entrada, sortida, etc.). 
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- Topades contra d’altres vehicles. 

- Bolcada del camió. 

- Caiguda (al pujar o baixar del calaix). 

- Atrapaments (obertura o tancament del calaix). 

 

Normes o mesures preventives tipus: 

- Els camions dedicats al transport de terres a l’obra estaran en perfectes 

condicions de manteniment i conservació. 

- El calaix es baixarà immediatament després d’efectuar la descàrrega i abans 

d’emprendre la marxa. 

- Les entrades i sortides a l’obra es realitzaran amb precaució, auxiliat pels 

senyals d’un membre de l’obra. 

- Si per qualsevol circumstància s’hagués de parar a la rampa, el vehicle 

quedarà frenat i calçat amb topalls. 

- Es prohibeix expressament carregar els camions per damunt de la càrrega 

màxima marcada pel fabricant, per prevenir els riscos de sobrecàrrega. El 

conductor es quedarà fora de la cabina durant la càrrega. 

 

Peces de protecció personal recomanables: 

- Casc de polietilè (al abandonar la cabina i transitar per l’obra). 

- Roba de treball. 

- Calçat de seguretat. 

8. 4. Grues en general 

Riscs destacables més comuns:  

- Caiguda de persones i objectes a les cobertes d’embarcacions al mateix o 

diferent nivell. 

- Cops de la càrrega. 

- Caiguda de la grua al mar. 

- Caiguda o despreniment de la càrrega. 

 

Mesures o normes preventives tipus: 

- S’extremarà la vigilància en les operacions de càrrega i descàrrega. 
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- L'operari de la grua serà sempre una persona qualificada. 

- La zona de treball estarà sempre en perfecte estat d’ordre i neteja, en 

prevenció d’ensopegades i caigudes. 

- Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la 

grua, en funció de la longitud en servei del braç. 

- Es prohibeix romandre o realitzar treballs dintre del radi d’acció de la grua. 

- Els ganxos de penjar estaran dotats de pestells de seguretat. 

- La grua haurà d’anar perfectament soldada a l’embarcació, de manera que 

qualsevol balanceig d’aquesta segona no provoqui la caiguda de la grua al 

mar.  

Proteccions individuals: 

- Casc de seguretat. 

- Guants. 

- Cinturó de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Armilla salvavides. 

8. 5. Grues sobre gànguils o plataformes flotants 

Addicionalment al riscos associats al treball amb grues en general, els riscos 

destacables més comuns son: 

- Caiguda de persones i objectes a les cobertes d’embarcacions al mateix o 

diferent nivell. 

- Ofegament de persones per caiguda al mar. 

- Ruptura dels amarratges de les embarcacions. 

- Bolcada de l’embarcació o plataforma. 

- Caiguda de la grua al mar. 

Mesures o normes preventives tipus: 

- S’extremarà la vigilància en les operacions de càrrega i descàrrega. 

- L'operari de la grua serà sempre una persona qualificada. 

- La zona de treball estarà sempre en perfecte estat d’ordre i neteja, en 
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prevenció d’ensopegades i caigudes. 

- Les plataformes flotants, siguin autopropulsades o remolcades, han d’anar 

proveïdes de punts d’amarratge del cap de seguretat. Hauran de portar així 

mateix una barana de 90 cm d’alçada, i en cas de treballs en pla inferior a 

elles, entornpeus continu de 20 cm. En el cas de què no existissin baranes, el 

personal ha d’anar proveït en el moment de l’embarcament d’armilla 

salvavides, adequat al tipus de treball a desenvolupar. Haurà de dur-lo 

durant la seva permanència en l’embarcació o plataforma flotant. 

- Ha d’evitar-se el treball sobre superfícies o immersió en llocs propers a 

roquesn o esculleres en dies de marejol, marejades o mar de fons. 

- Si es treballa simultàniament en dos o més plataformes, s’ha de tenir en 

compte les col·lisions de les unes amb les altres, per la qual cosa es tindran 

en compte les següents recomanacions: 

o  Fixar les plataformes entre sí de forma flexible i alhora sòlida. 

o Tota plataforma ha d’anar proveïda de la seva àncora per a la 

fixació al fons i evitar desplaçaments incontrolats. 

- Tota embarcació haurà de comptar com a mínim amb: 

o Extintors. 

o Cèrcols i armilles salvavides. 

o Radio telèfon. 

o Tres bengales i 3 coets de senyals, homologats per la 

Comandància de Marina respectiva. 

o Boies de senyalització d’amarratges de fons de les embarcacions, 

perquè puguin desviar-se les que passin prop de treballs amb 

trànsit de vaixell. 

- Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la 

grua, en funció de la longitud en servei del braç. 

- Es prohibeix romandre o realitzar treballs dintre del radi d’acció de la grua. 

- Els ganxos de penjar estaran dotats de pestells de seguretat. 

- La grua haurà d’anar perfectament soldada a l’embarcació de manera que 

qualsevol balanceig d’aquesta segona no provoqui la caiguda de la grua al 

mar. 

Proteccions individuals: 
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- Casc de seguretat. 

- Guants. 

- Cinturó de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Armilla salvavides. 

 

8. 6. Taula de serra circular 

Es tracta d’una màquina versàtil i de gran utilitat a l’obra, amb alt risc d’accident, 
que acostuma a utilitzar qualsevol que la necessiti. 

Riscs detectables més comuns:  

- Talls. 

- Cops per objectes. 

- Atrapaments. 

- Projecció de partícules. 

- Emissió de pols. 

- Contacte amb l’energia elèctrica. 

- Altres. 

 

Normes o mesures preventives tipus: 

- Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra estaran dotades 

dels següents elements de protecció: 

o Carcassa de recobriment del disc. 

o Ganivet divisor del tall. 

o Empenyedor de la peça a tallar i guia. 

o Carcassa de protecció de les transmissions per corrioles. 

o Interruptor d’estanc. 

o Presa de terra. 

- El manteniment de les taules de serra d’aquesta obra serà realitzat per 

personal especialitzat per aquest menester, en prevenció dels riscos per 

imperícia. 

- L’alimentació elèctrica de les serres d’aquesta obra es realitzarà mitjançant 

mànegues antihumitat, dotades de clavilles estanques a través del quadre 
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elèctric de distribució, per evitar els riscos elèctrics. 

- Es prohibeix ubicar la serra circular sobre els llocs embassats, per evitar els 

riscos de caigudes i els elèctrics. 

- Es netejarà de productes procedents dels talls, els voltants de les taules de 

serra circular, mitjançant neteja i apilament per a la seva càrrega sobre 

safates emplintades (o per al seu vessament mitjançant les trombes 

d’abocament). 

- En aquesta obra, al personal autoritzat per al maneig de la serra de disc (ja 

sigui per a tall de fusta o per a tall ceràmic), se li lliurarà la següent 

normativa d’actuació. El Justificant del rebut es lliurarà a la Direcció de 

l’Obra. 

Normes de seguretat per al maneig de la serra de disc: 

- Abans de posar la màquina en servei, comprovi que no està anul·lada la 

connexió a terra, en cas afirmatiu, avisi al Servei de Prevenció. 

- Comprovi que l’interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-ho, avisi al 

- Servei de Prevenció. 

- Utilitzi l’empenyedor per manejar la fusta. Consideri que de no fer-ho pot 

perdre els dits de les seves mans. Desconfiï de la seva destresa. Aquesta 

màquina és perillosa. 

- No retiri la protecció del disc de tall. Projecti la forma de tallar sense 

necessitat d’observar la “trisca”. L’empenyedor portarà la peça on vostè 

desitgi i a la velocitat que vostè necessiti. Si la fusta “no passa”, el ganivet 

divisor està mal muntat. Demani que li ajustin. 

- Si la màquina, inopinadament s’atura, retiri’s i avisi al Servei de Prevenció 

perquè sigui reparada. No intenti realitzar ni ajustaments ni reparacions. 

- Comprovi l’estat del disc, substituint els que estiguin fissurats o no tinguin 

cap dent. 

- Per evitar danys als ulls, sol·liciti que se’l proveeixi d’unes ulleres de 

seguretat antiprojecció de partícules i utilitzi-les sempre, quan hagi de 

tallar. 

- Extregui prèviament tots els claus o parts metàl·liques inflades a la fusta 

que desitgi tallar. Pot fracturar-se el disc o sortir llançada la fusta de forma 

descontrolada, provocant accidents seriosos. 
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Peces de protecció personal recomanables: 

- Casc de polietilè. 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

- Mascareta antipols amb filtre mecànic bescanviable. 

- Roba de treball. 

- Botes de seguretat. 

- Guants de cuir (preferible molt ajustats). 

 

Per a talls en via humida s'utilitzarà: 

- Guants de goma o de PVC (preferible molt ajustats). 

- Vestit impermeable. 

- Polaines impermeables. 

- Manil impermeable. 

- Botes de seguretat de goma o de PVC. 

 

8. 7. Vibrador 

Riscs detectables més comuns: 

- Descàrregues elèctriques. 

- Caigudes a distint nivell del vibrador. 

- Esquitxades d’abeurades en ulls i pell. 

- Vibracions. 

 

Normes preventives tipus: 

- Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables. 

- Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització. 

- El cable d’alimentació del vibrador haurà d’estar protegit, sobretot si 

discorre per zones de pas dels operaris. 

- Els vibradors hauran d’estar protegits elèctricament mitjançant doble 

aïllament. 

 

Proteccions personals recomanables: 
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- Roba de treball. 

- Casc de polietilè. 

- Botes de goma. 

- Guants de seguretat. 

- Ulleres de protecció contra esquitxades. 

 

8. 8. Maquinària i eines en general 

En aquest apartat es consideren globalment els riscos de prevenció apropiats per a 
la utilització de petites eines accionades per energia elèctrica: trepants, 
perforadores, planejadores metàl·liques, serres, etc., d’una forma molt genèrica. 

Riscs detectables més comuns: 

- Talls. 

- Cremades. 

- Cops. 

- Projecció de fragments. 

- Caiguda d’objectes. 

- Contacte amb l’energia elèctrica. 

- Vibracions. 

- Soroll. 

- Altres. 

Normes preventives tipus: 

- Les màquines-eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra estaran 

protegides elèctricament mitjançant doble aïllament. 

- Els motors elèctrics de les màquines-eines estaran protegides per la 

carcassa i resguards propis de cada aparell, per evitar els riscos 

d’atrapaments, o de contacte amb l’energia elèctrica. 

- Les transmissions motrius per corretges estaran sempre protegides 

mitjançant bastidor que suporti una malla metàl.lica, disposada de tal forma 

que, permetent l’observació de la correcta transmissió motriu, impedeixi 

l’atrapament dels operaris o dels objectes. 

- Les màquines en situació d’avaria o de semiavaria es lliuraran al Servei de 

- Prevenció per a la seva reparació. 
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- Les màquines-eines amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant 

una carcassa antiprojeccions. 

- Les màquines-eines no protegides elèctricament mitjançant el sistema de 

doble aïllament tindran les seves carcasses de protecció de motors elèctrics, 

etc., connectades a la xarxa de terres en combinació amb els disjuntors 

diferencials del quadre elèctric general de l’obra. 

- En ambients humits, l’alimentació per a les màquines-eines no protegides 

amb doble aïllament es realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 

24 V. 

- Es prohibeix l’ús de màquines-eines al personal no autoritzat per evitar 

accidents per imperícia. 

- Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o trepant, abandonades al 

terra, o en marxa encara que sigui en moviment residual per evitar 

accidents. 

 

Proteccions personals recomanables: 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Guants de seguretat. 

- Guants de goma o de PVC. 

- Botes de goma o de PVC. 

- Botes de seguretat. 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

- Protectors auditius. 

- Mascareta filtrant. 

- Màscara antipols amb filtre mecànic o específic bescanviable. 

 

8. 9. Eines manuals 

Riscs detectables més comuns: 

- Cops a mans i peus. 

- Talls a mans. 

- Projeccions de partícules. 
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- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a distint nivell. 

 

Normes preventives tipus: 

- Les eines manuals s’utilitzaran en aquelles tasques per a les que han estat 

concebudes. 

-  Abans del seu ús es revisaran, refusant les que no es trobin en bon estat de 

conservació. 

- Es mantindran netes d’olis, greixos i altres substàncies lliscants. 

- Per evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en portaeines o 

estants adequats. 

- Durant el seu ús s’evitarà el seu dipòsit arbitrari pels terres. 

- Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l’ús correcte de les 

eines que hagin d’utilitzar. 

 

Proteccions personals recomanables: 

- Cascos. 

- Botes de seguretat. 

- Guants de cuir o PVC. 

- Roba de treball. 

- Ulleres contra projecció de partícules. 

- Cinturons de seguretat. 

 

8. 10. Bomba per a formigonat 

Riscs detectables més comuns: 

- Els derivats del tràfic durant el transport. 

- Bolcada per proximitat a talls i per errors mecànics. 

- Projeccions d’objectes. 

- Cops per objectes que vibren. 

- Atrapaments. 

- Ruptura de la canonada. 

- Ruptura de la mànega. 
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- Caiguda de persones des de la màquina. 

- Sobre esforços. 

 

Normes bàsiques de seguretat: 

- El personal encarregat de la utilització de l’equip del bombament serà 

especialista en el maneig i manteniment de la bomba, en prevenció dels 

accidents per imperícia. 

- Els dispositius de seguretat de l’equip de bombament, estaran sempre en 

perfectes condicions de funcionament. Es prohibeix expressament la seva 

modificació o manipulació per evitar accidents. 

- La bomba de formigonat només podrà utilitzar-se per al bombament de 

formigó segons el “con” recomanat pel fabricant en funció de la distància de 

transport. 

- El vigilant de seguretat, abans d’iniciar el bombament del formigó, 

comprovarà que les rodes de la bomba estiguin bloquejades mitjançant 

falques i els gats estabilitzats en posició amb l’enclavament mecànic o 

hidràulic instal·lat, en prevenció dels riscos per treballar en plans inclinats. 

- Les conduccions d’abocament de formigó per bombament, a la que poden 

aproximar-se operaris a distàncies inferiors a 3 m, quedaran protegides per 

resguards de seguretat, en prevenció d’accidents. 

- Un cop acabat el formigonat, es rentarà i netejarà l’interior dels tubs de tota 

la instal·lació, en prevenció d’accidents per l’aparició de “taps” de formigó. 

 

Proteccions personals recomanables: 

- Casc de polietilè. 

- Roba de treball. 

- Guants de goma. 

- Botes de seguretat impermeables (en especial per l’estada al tall de 

formigonat). 

 

8. 11. Compressor 

Riscs detectables més comuns: 
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- Bolcada. 

- Atrapaments de persones. 

- Caiguda per tall del terreny. 

- Despreniment durant el transport en suspensió. 

- Soroll. 

- Ruptura de la mànega de pressió. 

- Els derivats de l’emanació de gasos tòxics per escapament del motor. 

 

Normes preventives tipus: 

- El transport en suspensió s’efectuarà mitjançant un eslingat a quatre punts 

del compressor, de tal forma que quedi garantida la seguretat de la càrrega. 

- El compressor quedarà en estació amb la llança de tracció en posició 

horitzontal, amb les rodes subjectades mitjançant tacs antilliscants. Si la 

llança de tracció no té roda o pivot d’anivellació, se li adaptarà mitjançant 

un afegit sòlid i segur. 

- Les carcasses protectores dels compressors estaran sempre instal·lades en 

posició de tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls. 

- La zona dedicada en aquesta obra per a la ubicació del compressor quedarà 

acordonada en un radi de 4 m (com a norma general) al seu voltant, 

instal·lantse senyals “d’obligatori l’ús de protectors auditius” per 

sobrepassar la línia de limitació. 

- Les operacions de proveïment de combustibles s’efectuaran amb el motor 

parat, en prevenció d’incendis o d’explosió. 

- Les mànegues a utilitzar en aquesta obra, estaran sempre en perfectes 

condicions d’ús, és a dir, sense esquerdes o desgasts que puguin produir 

una rebentada. 

- El vigilant de seguretat controlarà l’estat de les mànegues, comunicant les 

degradacions detectades diàriament per tal de que siguin reparades. 

- Els mecanismes de connexió o d’empalmament seran rebuts per les 

mànegues mitjançant valors de pressió segons càlcul. 

 

Proteccions personals recomanables: 

- Cascos de polietilè. 
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- Protectors auditius. 

- Roba de treball. 

- Botes de seguretat. 

- Guants de goma o PVC. 

 

9. MITJANS AUXILIARS. RISCS, MESURES PREVENTIVES I 

PROTECCIONS  

9. 1. Bastides. Normes generals.  

Les bastides seran utilitzades per a la construcció dels blocs de formigó. 

Riscos detectables més comuns: 

- Caigudes a distint nivell (al entrar o sortir). 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Volada de la bastida. 

- Volada o caiguda d’objectes (taulons, eines, materials). 

- Cops per objectes o eines. 

- Atrapaments. 

- Altres. 

 

Normes preventives tipus: 

- Les bastides sempre s’arrossegaran per evitar els moviments indesitjables 

que puguin fer perdre l’equilibri als treballadors. 

- Abans de pujar-se a una plataforma bastimentada, haurà de revisar-se tota 

la seva estructura per evitar les situacions inestables. 

- Els trams verticals (mòduls o peus rectes) de les bastides es recolzaran 

sobre els taulons de repartiment de càrregues. 

- Els peus rectes de les bastides a les zones de terreny inclinat es 

complementaran mitjançant tacs o porcions de tauló, travades entre sí i 

rebudes al dorment de repartiment. 

- Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada i estaran 

fermament ancorades als suports, de tal forma que s’evitin els moviment 

per lliscament o bolcada. 
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- Les plataformes de treball, independentment de l’alçada, tindran baranes 

perimetrals completes de 90 cm. d’alçada, formades per passamans, barra o 

llistó intermedi i entornpeus. 

- Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació 

necessària per a la realització dels treballs. 

- Els taulons que formin les plataformes de treball estaran sense defectes 

visibles, amb bon aspecte i sense nusos que minvin la seva resistència. 

- Estaran nets, de tal forma que es puguin apreciar els defectes per l’ús i el 

seu cantell serà de 7 cm. com a mínim. 

- Es prohibeix abandonar a les plataformes sobre de les bastides, materials o 

eines. Poden caure sobre les persones o fer-les ensopegar i caure al caminar 

sobre elles. 

- Es prohibeix tirar runa directament des de les bastides. La runa es recollirà 

i es descarregarà de planta en planta, o bé s’abocarà a través de trombes. 

- Es prohibeix fabricar morters (o assimilables) directament sobre les 

plataformes de les bastides. 

- La distància de separació d’una bastida i el parament vertical de treball no 

serà superior a 30 cm en prevenció de caigudes. 

- Es prohibeix expressament córrer per les plataformes sobre les bastides,per 

evitar els accidents per caiguda. 

- Es prohibeix “saltar” de la plataforma bastimentada a l’interior de l’edifici.  

- El pas es realitzarà mitjançant una passarel·la instal·lada per a tal efecte. 

- Les bastides s’inspeccionaran diàriament pel Capatàs, Encarregat o Servei 

de Prevenció, abans de l’ inici dels treballs, per prevenir errors o faltes de 

mesures de seguretat. 

- Els elements que denotin algun error tècnic o mal comportament es 

desmuntaran d’immediat per a la seva reparació (o substitució). 

- Els reconeixements mèdics previs per a l’admissió del personal que hagi de 

treballar sobre les bastides d’aquesta obra intentaran detectar aquells 

trastorns orgànics (vertigen, epilèpsia, trastorns cardíacs, etc.) que puguin 

patir i provocar accidents a l’operari. Els resultats dels reconeixements es 

presentaran a la Direcció de l’Obra. 
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Proteccions personals recomanables: 

- Casc de polietilè (preferible amb galtera). 

- Botes de seguretat (segons casos).  

- Calçat antilliscant (segons cas). 

- Cinturó de seguretat classes A i C. 

- Roba de treball. 

- Vestits per ambients plujosos. 

 

9. 2. Bastides metàl·liques sobre rodes  

Mitjà auxiliar conformat com una bastida metàl·lica tubular instal·lada sobre rodes 
en canvi de sobre eixos d’anivellament i suport. S’utilitzarà per a la construcció 
dels blocs de formigó.  

Riscs detectables més comuns: 

- Caigudes a distint nivell. 

- Els derivats de desplaçaments incontrolats de la bastida. 

- Aixafaments i atrapaments durant el muntatge. 

- Sobreesforços. 

- Altres. 

 

Normes preventives tipus: 

- Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la 

seva formació mitjançant les abraçadores de subjecció contra basculaments. 

- Les plataformes de treball sobre les torretes amb rodes tindran l’amplada 

màxima (no inferior a 60 cm) que permeti l’estructura de la bastida, per tal 

de fer-les més segures i operatives. 

- Les torretes (o bastides), sobre rodes en aquesta obra, compliran sempre 

amb la següent expressió per tal de complir un coeficient d’estabilitat i, per 

consegüent, de seguretat. 
ℎ
𝑙𝑙
≥ 3 

 

On:  
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ℎ   alçada de la plataforma de la torreta 

𝑙𝑙   amplada menor de la plataforma en planta 

- A la base, a nivell de rodes, es muntaran dues barres en diagonal de 

seguretat per fer el conjunt indeformable i més estable. 

- Cada dues bases muntades en altura, s’instal·larà de forma alternativa –

vistes en planta- una barra diagonal d’estabilitat. 

- Les plataformes de treball muntades sobre bastides amb rodes es limitaran 

a tot el seu contorn amb una baraneta sòlida de 90 cm d’alçada, formada per 

passamans, barra intermèdia i entornpeu. 

- La torreta sobre rodes serà esbiaixada mitjançant barres a “punts forts de 

seguretat” en prevenció de moviments indesitjables durant els treballs, que 

puguin fer caure als treballadors. 

- Les càrregues s’hissaran fins a la plataforma de treball mitjançant corrioles 

muntades sobre forques tubulars subjectades mitjançant un mínim de dues 

brides a la bastida o torreta sobre rodes, en prevenció de bolcades de la 

càrrega (o del sistema). 

- Es prohibeix fer pastes directament sobre les plataformes de treball, en 

prevenció de superfícies relliscoses que puguin originar caigudes als 

treballadors. 

- Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball, 

en prevenció de sobrecàrregues que poguessin originar desequilibris o 

balanceigs. 

- Es prohibeix en aquesta obra treballar o quedar a menys de quatre metres 

de les plataformes de les bastides sobre rodes, en prevenció d’accidents. 

- Es prohibeix llançar directament runa des de les plataformes de les bastides 

sobre rodes. 

- Es prohibeix transportar persones o materials sobre les torretes, (o 

bastides), sobre rodes durant les maniobres de canvi de posició, en 

prevenció de caigudes dels operaris. 

- Es prohibeix pujar a realitzar treballs en plataformes de bastides (o torretes 

metàl·liques) recolzades sobre rodes, sense haver instal·lat prèviament els 

frens antibolcada de les rodes. 

- Es prohibeix en aquesta obra utilitzar bastides (o torretes) sobre rodes 

Pàgina47 de 54 
 



  ANNEX 17: SS MEMÒRIA 

recolzades directament sobre soleres no fermes (terres, paviments frescos, 

jardins i assimilables), en prevenció de bolcades. 

 

Proteccions personals recomanables: 

- Casc de polietilè (preferible amb galtera). 

- Roba de treball. 

- Calçat antilliscant. 

- Cinturó de seguretat. 

 

Per al seu muntatge, a més, s'utilitzarà: 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Cinturó de seguretat classe C. 

 

9. 3. Castellet formigonat 

Entengui’s com una petita plataforma auxiliar que s’acostuma a utilitzar com a  

suport per guiar el cubell o catúfol de la grua durant les operacions de formigonat. 

S’ha de tenir present que és costum que els fusters encofradors es “fabriquin” una 

plataforma de fusta que, a més de no complir amb el legislat, es tracta generalment 

d’un artefacte sense nivells de seguretat acceptables. 

 

Riscos detectables més comuns: 

- Caigudes de persones a distint nivell. 

- Cops pel catúfol de la grua. 

- Sobreesforços de transport i nova ubicació. 

- Altres. 

 

Normes o mesures preventives: 
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- Les plataformes presentaran unes dimensions mínimes de 1’10 per 1’10 m 

(el mínim necessari per l’estada de dos homes). 

- La plataforma disposarà d’una baraneta de 90 cm d’alçada formada per 

barra passamans, barra intermèdia i un entornpeu de taula de 15 cm 

d’alçada. 

- L’ascens i descens de la plataforma es realitzarà a través d’una escala. 

- L’accés a la plataforma es tancarà mitjançant una cadena o barra sempre 

que en quedin persones sobre. 

- Es prohibeix el transport de persones o d’objectes sobre les plataformes 

dels “castellets de formigonat” durant els canvis de posició, en prevenció de 

riscos de caiguda. 

 

Peces de protecció personal: 

- Casc de polietilè (preferible amb galtera). 

- Calçat antilliscant. 

- Guants de goma o cautxú. 

- Roba de treball. 

 

9. 4. Escales de mà 

Aquest mitjà auxiliar acostuma a estar present a totes les obres, sigui quina sigui la 

seva entitat. Acostuma ser objecte de “prefabricació rudimentària”, en especial al 

començament de l’obra o durant la fase d’estructura. Aquestes pràctiques són 

contràries a la Seguretat i s’han d’impedir a l’obra. 

 

Riscos detectables més comuns: 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a distint nivell. 

- Lliscament per incorrecte suport. 

- Bolcada lateral per suport irregular. 

- Ruptura per defectes ocults. 

- Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (connexió 

d’escales, formació de plataformes de treball, escales “curtes” per altura a 
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salvar, etc.). 

- Altres. 

 

Normes o mesures preventives: 

- D’aplicació a l’ús d’escales de fusta: 

o Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra tindran els 

muntants d’una sola peça, sense defectes ni nusos que puguin fer 

minvar la seva seguretat. 

o Els esglaons (travessers) de fusta estaran acoblats. 

o Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie 

mitjançant vernissos transparents, perquè no ocultin els possibles 

defectes. 

- D’aplicació a l’ús d’escales metàl·liques: 

o Els muntants seran d’una sola peça i estaran sense deformacions o 

abonyegaments que puguin fer minvar la seva seguretat. 

o Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura 

antioxidació que les preservin de les agressions de la intempèrie. 

o Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra no estaran 

suplementades amb unions soldades. 

- D’aplicació a l’ús d’escales de tisora: 

o Són d’aplicacions les condicions enunciades als apartats anteriors 

per a les qualitats de “fusta o metall”. 

o Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra estaran dotades, 

en la seva articulació superior, de topalls de seguretat i obertura. 

o Les escales de tisora estaran dotades, cap a la meitat de la seva 

alçada, de cadeneta (o cable d’acer) de limitació d’obertura 

màxima. 

o Les escales de tisora s’utilitzaran sempre com a tal obrint ambdós 

muntants per no fer minvar la seva seguretat. 

o L’escala de tisora mai s’utilitzarà a mode de borriquetes per 

sustentar les plataformes de treball. 
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o Les escales de tisora no s’utilitzaran si la posició necessària sobre 

elles per realitzar un determinat treball obliga a ubicar els peus en 

els tres últims esglaons. 

o Les escaletes de tisora s’utilitzaran muntades sempre sobre 

paviments horitzontals. 

- Per l’ús d’escales de mà, independentment dels materials que la 

constitueixin: 

o Es prohibeix la utilització d’escales de mà en aquesta obra per 

salvar altures superiors a 5 m. 

o Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra estaran dotades en el 

seu extrem inferior de capçals antilliscants de seguretat. 

o Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra estaran fermament 

amarrades al seu extrem superior a l’objecte o estructura al que 

donin accés. 

o Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra sobrepassaran en 

1m. l’alçada a salvar. 

o Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra s’instal·laran de tal 

forma que el seu suport inferior disti de la projecció vertical del 

superior ¼ de la longitud del muntant entre suports. 

o Es prohibeix en aquesta obra pesos a mà (o a l’espatlla) iguals o 

superiors a 25 Kg. sobre les escales de mà. 

o Es prohibeix recolzar la base de les escales de mà d’aquesta obra 

sobre llocs o objectes poc ferms que puguin fer minvar l’estabilitat 

d’aquest mitjà auxiliar. 

o L’accés d’operaris en aquesta obra, a través de les escales de mà, 

es realitzarà d’un en un. Es prohibeix la utilització a l’uníson de 

l’escala a dos o més operaris. 

o L’ascens i descens i treball a través de les escales de mà d’aquesta 

obra, s’efectuarà frontalment, és a dir, mirant directament cap als 

esglaons que s’estiguin utilitzant. 

 

Peces de protecció personal recomanables: 

- Casc de polietilè. 
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- Botes de seguretat. 

- Calçat antilliscant. 

- Cinturó de seguretat classe A o C. 

 

9. 5. Puntals 

Aquest element auxiliar s’utilitza correntment pel fuster encofrador, o per la 

peonada. El coneixement de l’ús correcte d’aquest estri auxiliar està en proporció 

directa amb el nivell de la seguretat. 

Riscos detectables més comuns: 

- Caiguda des de l’altura de les persones durant la instal·lació de puntals. 

- Caiguda des de l’altura dels puntals per incorrecta instal·lació. 

- Caiguda des de l’altura dels puntals durant les maniobres de transport 

elevat. 

- Cops en diverses parts del cos durant la manipulació. 

- Atrapades de dits (extensió i retracció). 

- Caiguda d’elements conformadors del puntal sobre els peus. 

- Bolcada de la càrrega durant operacions de càrrega i descàrrega. 

- Ruptura del puntal per fatiga del material. 

- Ruptura del puntal per mal estat (corrosió interna i/o externa). 

- Lliscament del puntal per falta de falcada. 

- Desplom d’encofrats per causa de la disposició de puntals. 

 

Normes preventives tipus: 

- Els puntals s’apilaran ordenadament per capes horitzontals d’un únic 

puntal en altura i fons que es desitgi, amb l’única excepció de què cada capa 

es disposi de forma perpendicular a la immediata anterior. 

- L’estabilitat de les torretes d’apilament de puntals s’assegurarà davant la 

clavada de ‘peus rectes’ de limitació lateral. 

- Es prohibeix expressament, després del desencofrat, l’amuntegament 

irregular dels puntals. 

- Els puntals s’hissaran (o descendiran) en paquets uniformes sobre safates, 
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reflectides per evitar vessaments innecessaris. 

- Els puntals s’hissaran (o descendiran) en paquets fixats pels dos extrems; el 

conjunt, es suspendrà mitjançant aparells de eslingues del ganxo de la grua 

torre. 

- Es prohibeix expressament en aquesta obra la càrrega a les espatlles de més 

de dos puntals per a una sola espatlla, en prevenció de sobreesforços. 

- Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o a les espatlles, amb 

els passadors i mordasses instal·lades en la posició d’immobilitat de la 

capacitat d’extensió o retracció dels puntals. 

- Els puntals es clavaran al dorment i als sotaponts, per aconseguir una major 

estabilitat. 

- El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà 

uniformement repartit. Es prohibeixen expressament en aquesta obra les 

sobrecàrregues puntuals. 

- Els puntals es clavaran al dorment i als sotaponts, per aconseguir una major 

estabilitat. 

- El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà 

uniformement repartit. Es prohibeixen expressament en aquesta obra les 

sobrecàrregues puntuals. 

- Normes o mesures preventives tipus per a l’ús de puntals metàl·lics: 

- Tindran la longitud adequada per a la missió a realitzar. 

- Estaran en perfectes condicions de manteniment (absència d’òxid, pintats, 

amb tots els seus components, etc.). 

- Els cargols sense fi els tindran engreixats en prevenció d’esforços 

innecessaris. 

- No tindran deformacions en el fust (abonyegaments o torcements). 

- Estaran dotats en el seus extrems de les plaques per a suport. 

 

Proteccions personals recomanables: 

- Casc de polietilè (preferible amb galtera). 

- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 

- Cinturó de seguretat. 
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- Botes de seguretat. 

- Les pròpies del treball específic en el que s’utilitzin puntuals. 

Apèndix fitxes de seguretat i salut 
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1. LEGISLACIÓ VIGENT APLICABLE A L'OBRA 

L’execució de l’obra objecte d’aquest Estudi de Seguretat corresponent al projecte 

Remodelació del port de l'Escala estarà regulada per la normativa que a continuació 

es cita, sent d’obligat compliment per a les parts implicades:  

 

LLEI 31/95 DE 8 DE NOVEMBRE DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

Amb  especial atenció a:  

 

- CAPÍTOL I. Objecte, àmbit d’aplicacions i definicions. 

 

- CAPÍTOL III.  Drets i obligacions, Especial atenció als articles: 

Art. 14 Dret a la protecció front als riscos laborals. 

Art. 15 Principis de l’acció preventiva. 

Art. 16 Avaluació de riscos. 

Art. 17 Equips de treball i mitjans de protecció. 

Art. 18 Informació, consulta i participació dels treballadors. 

Art. 19 Formació dels treballadors. 

Art. 20 Mesures d’emergència. 

Art. 21 Risc greu i imminent. 

Art. 22 Vigilància de la salut. 

Art. 23 Documentació. 

Art. 24 Coordinació d’activitats empresarials. 

Art. 25 Protecció de treballadors, especialment sensibles a determinats riscos. 

Art. 29 Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos. 

 

- CAPÍTOL IV. Serveis de prevenció. Especial atenció als articles: 

Art. 30 Protecció i prevenció de riscos professionals. 

Art. 31 Serveis de prevenció. 

 

- CAPÍTOL V. Consulta i participació dels treballadors. Especial atenció als articles: 

Art. 33 Consulta als treballadors. 

Art. 34 Drets de participació i representació. 
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Art. 35 Delegats de prevenció. 

Art. 36 Competències i facultats dels delegats de prevenció. 

Art. 37 Garanties i secret professional dels delegats de prevenció. 

Art. 38 Comitè de seguretat i salut. 

Art. 39 Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut. 

Art. 40 Col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

 

- CAPÍTOL VII. Responsabilitats i sancions. Especial atenció als articles: 

Art. 42 Responsabilitats i la seva compatibilitat. 

Art. 43 Requeriments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

Art. 44 Paralització de treball. 

Art. 45 Infraccions administratives. 

Art. 46 Infraccions lleus. 

Art. 47 Infraccions greus. 

Art. 48 Infraccions molt greus. 

Art. 49 Sancions. 

Art. 50 Reincidència. 

Art. 51 Prescripció de les infraccions. 

Art. 52 Competències sancionadores. 

Art. 53 Suspensió o tancament del centre de treball. 

Art. 54 Limitacions a la facultat de contractar amb l’administració. 

 

REIAL DECRET 39/97 DE 17 DE GENER, PEL QUE S’APROVA EL REGLAMENT 

DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ 

Amb  especial atenció a:  

 

- CAPÍTOL I. Disposicions generals. 

 

- CAPÍTOL II. Avaluació dels riscos i Planificació de l’activitat preventiva. 

 

- CAPÍTOL III. Organització de recursos per les activitats preventives. 

 

ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL DE 8 DE 
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MARÇ DE 1971 

Amb especial atenció a: 

 

- CAPÍTOL II. Condicions generals dels centres de treball i dels mecanismes i 

mesures de protecció. Especial atenció a: 

Art. 19 Escales de mà. 

Art. 20 Plataformes de treball. 

Art. 21 Obertura de pisos. 

Art. 22 Obertures a les parets. 

Art. 23 Baranes i plints. 

Art. 24 Portes i sortides. 

Art. 25 a 28 Il·luminació. 

Art. 31 Sorolls, vibracions i trepidacions. 

Art. 36 Menjadors. 

Art. 38 a 43 Instal·lacions sanitàries i d’higiene. 

Art. 51 Proteccions contra contactes a les instal·lacions i equips elèctrics. 

Art. 52 Inaccessibilitat a les instal·lacions elèctriques. 

Art. 54 Soldadura elèctrica. 

Art. 56 Màquines d’elevació i transport. 

Art. 58 Motors elèctrics. 

Art. 59 Conductors elèctrics. 

Art. 60 Interruptors i curtcircuits de baixa tensió. 

Art. 61 Equips i eines elèctriques portàtils. 

Art. 62 Treballs a instal·lacions d’alta tensió. 

Art. 67 Treballs a instal·lacions de baixa tensió. 

Art. 69 Xarxes subterrànies i de terra. 

Art. 70 Protecció personal contra l’electricitat. 

Art. 71 a 82 Mitjans de prevenció i extinció d’incendis. 

Art. 83 a 93 Motors, transmissions i màquines. 

Art. 94 a 96 Eines portàtils. 

Art. 100 a 107 Elevació i transport. 

Art. 123 Carretons i carros manuals. 

Art. 124 Tractors i altres mitjans de transport automotors. 
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A tot el que s’oposi a la legislació anteriorment esmentada: 

 

ORDENANÇA DE TREBALL PER LES INDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE 

I CERÀMICA DE 28 D’AGOST DE 1970. 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LA DIRECCIÓ GENERAL 

D’ARQUITECTURA. 
 

REIAL DECRET 1.409/92 DE 20 DE NOVEMBRE, PEL QUAL ES REGULA LA 

LLIURE COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA 

DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI). 

 

ORDRE 16 DE MAIG DE 1994, PER LA QUE ES MODIFICA EL PERÍODE 

TRANSITORI ESTABLERT PEL REIAL DECRET 1.407/1992. 
 
ORDRE DE 28 DE DESEMBRE DE 1994 SOBRE EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL. 
 
REIAL DECRET 159/1995, DE 3 DE FEBRER DE 1995, DEL MINISTERI DE 

PRESIDÈNCIA. SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL-COMUNITAT. 
 
EUROPEA. MODIFICA EL REIAL DECRET 1.407/1992, DE 20 DE NOVEMBRE 

(RCL 1992-2778 I RCL 1993-663), QUE REGULA LES CONDICIONS PER A LA 

COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

 

Altres disposicions d'aplicació: 

 

REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ (B.O.E. 9-10-73) I DECRET 

2.413/73 DE 20 DE SETEMBRE I LES INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES QUE 

LA DESENVOLUPEN, AMB ESPECIAL APLICACIÓ A LA 028. 

Modificacions: 

 

- Instrucció 028 – Instal·lacions temporals d’obra. 
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- Instruccions complementàries. Ordre 31-10-73 (B.O.E. 27 al 31-12-73). 

- Aplicació de les instruccions complementàries. Ordre 6-4-74 (B.O.E. 15-4 74). 

- Aïllament de les instal.lacions elèctriques. Resolució de 30-4-74 (B.O.E. 7-5-74). 

- Modificació de la ITC-MI-BT-025. Ordre 19-12-77 (B.O.E. 13-1-78). 

- Modificació de la ITC-MI-BT-004, ITC-MI-BT-007 al ITC-MI-BT-017. Ordre 1912-

77 (B.O.E. 26-1-78). 

- Modificació de la ITC-MI-BT-025. Ordre 30-7-81 (B.O.E. 13-8-81). 

- Inclouen les Normes UNE que es relacionen a la Instrucció complementària. 

- ITC-MI-BT-004. Ordre 5-6-82 (B.O.E. 12-6-82). 

- Modificació de la ITC-MI-BT-008 i ITC-MI-BT-004. Ordre 11-7-83 (B.O.E. 22-7-

83). 

- Modificació de la ITC-MI-BT-025 i ITC-MI-BT-044. Ordre 5-4-84 (B.O.E. 4- 6-84). 

- Addició d’un nou paràgraf a l’article 20. Reial Decret 2.295/85 de 9-10-85(B.O.E. 

12- 2-85). 

- Modificació de la ITC-MI-BT-026. Ordre 13-1-88 (B.O.E. 26-1-88). 

- Adapta al progrés tècnic la ITC-MI-BT-026. Ordre 26-1-90 (B.O.E. 9-2-90). 

- Adapta al progrés tècnic la ITC-MI-BT-026. Ordre 24-7-92 (B.O.E. 4-8-92). 

- Adapta al progrés tècnic la ITC-MI-BT-026. Ordre 18-7-95 (B.O.E. 28-7-95). 

- Adapta al progrés tècnic la ITC-MI-BT-044. Ordre 22-11-95 (B.O.E. 4-12-95). 

- Estatut dels Treballadors. 

- OCCM 1992 Ajuntament d’Obres i Treballs. 

- Aparells per a obres: 

• Grues: 

o Reglaments d’Aparells d’Elevació i Manutenció dels Mateixos. 

R.D. 2.291/85 de 8 de novembre de 1985 (B.O.E. 11-12-85). 

 

o Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament 

d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Grues-torre 

desmuntables per a les obres, aprovada per Ordre de 28 de 

juny 

de 1988 (B.O.E. 7-7-88) i modificada per Ordre de 16 d’abril de 

1990 (B.O.E. 24-4-90). 

 

Pàgina7 de 28 
 



  ANNEX 17: SS PPTP 

o Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AEM-3 del 

Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 

carretons autònoms de manutenció, aprovada per Ordre de 26 

de maig de 1989 (B.O.E. 9-6- 89). o Normes per a la instal·lació i 

utilització de Grues a obres de construcció; aprovades per 

Acords Plenaris de 21 de març de 1975, de 27 de juny de 1975 i 

de 28 de març de 1977, de l’Ajuntament de Madrid. 

 

 

• Màquines: 

o Reglament de seguretat a les màquines. R.D. 1.495/86 de 26 de 

maig de 1986 (B.O.E. 21-7-86), modificat pel R.D. 830/91 de 24 

de maig de 1991 (B.O.E. 31-5-91). 

 

o Aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE. R.D. 1.435/92 

de 27 de novembre de 1992 (B.O.E. 11-12-92), relativa a 

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 

màquines. 

 
- Legislació, Reglaments de maquinària: 

 
• R.D. 1436/92 de 27 de novembre. 

• Directives 89/391/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CEE i 91/383/CEE 

relatives a l’aplicació de les mesures per promoure la millora de la 

seguretat i la salut dels treballadors, a la protecció de la maternitat i 

dels joves i al tractament de les relacions de treballadors temporals. 

• Conveni 155 de l’Organització Internacional del Treball, sobre 

seguretat i salut dels treballadors. 

• Resta de disposicions oficials relatives a seguretat, higiene i medicina 

al treball que afecten als treballs que s’han de realitzar. 
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2. CONDICIONS GENERALS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

2. 1. Inici de les obres 

- Abans de l’inici de les obres s’han de supervisar les peces i elements de protecció 

personal o col·lectiu. Tots els elements de protecció personal s’ajustaran a les 

normes d’homologació del Ministeri de Treball (O.M.17.5.74). També es 

mantindran netes les àrees de treball i fins i tot si s’han de produir excavacions, 

regar-les lleugerament per evitar la producció de pols. Quan es realitzin treballs 

nocturns, la il·luminació serà de l’ordre de 120 lux en les zones de treball i de 10 

lux a la resta. 

- S’han de senyalar tots els obstacles, indicant clarament les seves característiques 

com la tensió d’una línia elèctrica, conduccions de gasos, etc., i instruir 

convenientment als operaris. S’advertirà al personal que utilitzi la maquinària de la 

presència de línies elèctriques i que en cap cas podrà apropar-se amb cap element 

de les màquines a menys de 3 m (si la línia és superior als 20.000 volts la distància 

mínima serà de 5 m). 

 

2. 2. Proteccions personals 

- Totes les peces de protecció individual dels operaris o elements de protecció 

col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se al seu acabament. 

- Tot element de protecció personal s’ajustarà a normes Tècniques Reglamentàries 

MT, d’homologació del Ministeri de Treball (O.M.17.5.74), sempre que existeixi 

aquesta Norma. 

- En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació oficial, serà de qualitat 

adequada a les prestacions respectives que se’ls hi demana pel que es sol·licitarà al 

fabricant un informe dels assaigs realitzats. 

- Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid a 

una determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la 

duració prevista o data de lliurament. 

- Tota peça o equip de protecció que hagi sofert tracte límit, és a dir, el màxim pel 

que va ser concebut, per exemple per un accident, serà rebutjat i reposat al 

moment. 
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- Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 

admeses pel fabricant, seran reposades al moment. 

- Tota peça o equip de protecció individual, i tot element de protecció col·lectiva, 

estarà adequadament concebut i suficientment acabat per a què el seu ús mai 

representi un risc o dany a si mateix. 

- El personal d’obra haurà de ser instruït sobre la utilització de cadascuna de les 

peces de protecció individual que se li proporcioni. En el cas concret del cinturó de 

seguretat, serà perceptiu que la Direcció Tècnica de l’obra proporcioni a l’operari 

el punt d’ancoratge, o en el seu defecte, les instruccions concretes per a la 

instal·lació prèvia del mateix. 

 

2. 3. Proteccions col·lectives 

- L’àrea de treball ha de mantenir-se lliure d’obstacles, i el moviment del personal a 

l’obra ha de quedar previst establint itineraris obligatoris. 

- Es senyalitzaran i protegiran les línies i conduccions aèries que puguin ser 

afectades pels moviments de les màquines i vehicles. Tanmateix, es senyalitzaran i 

abalisaran els accessos i recorreguts de vehicles, així com els desnivells existents a 

l’obra. 

- Les mesures de protecció de zones o punts perillosos seran, entre d’altres, les 

següents: 

  

• Tanques de tancament. 

• La protecció de tot el recinte de l’obra es realitzarà mitjançant 

tanques autònomes de limitació i protecció. 

• Aquestes tanques es situaran al límit de la parcel.la tal com s’indica 

als Plànols i entre d’altres reuniran les següents condicions: 

 

o Tindran 2 metres d’altura. 

o Disposaran de porta d’accés per a vehicles de 4 metres d’ample 

i porta independent d’accés de personal. 

o La tanca es realitzarà a base de peus de fusta i mallat metàl·lic 

electrosoldat. 
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o Aquesta haurà de mantenir-se fins la conclusió de les obres o la 

seva substitució pel tancat definitiu. 

 
- Baranes i tanques per la protecció i limitació de zones perilloses. Tindran una 

alçada d’almenys 90 cm i estaran construïdes de tubs rodons o metàl·lics de 

rigidesa suficient. 

- Topalls per a vehicles als voltants de desnivells, o a zones de descàrrega posterior 

o circulació marxa enrere delimitant el final de la mateixa. 

- Senyals. Totes les senyals hauran de tenir la dimensió i colors reglamentaris pel 

Ministeri de Foment. 

- Els cables de subjecció del cinturó de seguretat i els seus ancoratges tindran 

suficient resistència per a suportar els esforços a què poden ser sotmesos d’acord 

amb la seva funció protectora. 

- Les plataformes de treball tindran com a mínim 60 cm d’ample i les situades a 

més de 2 metres del terra estaran dotades de baranes de 90 cm d’altura, llistó 

intermedi i entornpeu. 

- Les escales de mà hauran d’anar previstes de sabates antilliscants. 

- Totes les transmissions mecàniques hauran de quedar senyalitzades de forma 

eficient de manera que s’evitin possibles accidents. 

• Totes les eines hauran d’estar en bon estat d’ús ajustant-se la seva 
comesa. 

 
- Cap vehicle anirà sobrecarregat. Tota maquinària d’obra, vehicles de transport i 

maquinària pesada de via, estaran pintats amb colors vius i tindran els equips de 

seguretat reglamentaris en bones condicions de funcionament. 

- Per al seu millor control hauran de portar ben visibles plaques on s’especifiquin 

la tara i la càrrega màxima, el pes màxim per eix i la pressió sobre el terreny de la 

maquinària que es mou sobre cadenes. 

 
 
3. CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA MAQUINÀRIA 

- Conforme marca el Capítol VI, Art. 41, de la Llei 10/11/1995 B.O.E. 269, els 

fabricants hauran de subministrar informació sobre la correcta utilització, mesures 

preventives i riscos laborals que comportin el seu ús normal, així com la 

manipulació inadequada. 
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- Les màquines amb ubicació fixa a l’obra, tal com grues torre i formigoneres, seran 

instal·lades per personal competent i degudament autoritzat. 

- El manteniment i reparació d’aquestes màquines quedarà, així mateix, a càrrec de 

tal personal, el qual seguirà sempre les instruccions senyalades pel fabricant de les 

màquines. 

- Les operacions d’instal·lació i manteniment hauran de registrar-se 

documentalment als llibres de registre pertinents de cada màquina. En cas de no 

existir aquests llibres per a aquelles màquines utilitzades amb anterioritat en 

altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser revisades amb profunditat 

pel personal competent, assignant-se l’esmentat llibre de registre d’incidències. 

- Especial atenció requerirà la instal·lació de les grues torre, el muntatge de les 

quals es realitzarà per personal autoritzat que emetrà el corresponent certificat de 

“posada en marxa de la grua”, sent d’aplicació l’Ordre de 28 de juny de 1998 o 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells 

elevadors referent a grues torre per a obres. 

- Les màquines amb ubicació variable, tal com circular, vibrador, soldadura, etc., 

hauran de ser revisades per personal expert abans del seu ús a l’obra, quedant a 

càrrec de la Direcció Tècnica de l’obra amb l’ajuda del Servei de Prevenció, la 

realització del manteniment de les màquines segons les instruccions 

proporcionades pel fabricant. 

- El personal encarregat de l’ús de les màquines emprades a l’obra haurà d’estar 

degudament autoritzat per part de la Direcció Tècnica de l’obra, que li 

proporcionarà les instruccions concretes d’ús. 

 

4. CONDICIONS TÈCNIQUES DE PRODUCTES I SUBSTÀNCIES 

QUÍMIQUES UTILITZADES EN L'OBRA 

Els productes, substàncies químiques d’utilització al treball, estan obligades a estar 

envasades i etiquetades de manera que permeti la seva conservació i manipulació 

en condicions de seguretat, identificant-se el seu contingut. 
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5. CONDICIONS TÈCNIQUES DE L' INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

5. 1. Prescripcions de seguretat pel corrent elèctric de baixa tensió 

No s’ha d’oblidar que està demostrat, estadísticament, que el major nombre 

d’accidents elèctrics es produeixen per la corrent alterna de baixa tensió. Per això, 

els operaris es protegiran de la corrent de baixa tensió amb els següents mitjans: 

 

No apropant-se a cap element de baixa tensió, mantenint-se a una distància de 0,50 

m, si no és amb les proteccions adequades, ulleres de protecció, casc, guants 

aïllants i eines precisament protegides per treballar a baixa tensió. Mentre que el 

contractista adjudicatari esbrina, oficial i exactament la tensió a que està sotmesa, 

s’obligarà, amb senyalització adequada, als operaris i les eines per ells utilitzades, a 

mantenir-se a una distància no menor de 4 m.  

En cas que l’obra sigui interferida amb una línia de baixa tensió, i no es pogués 

retirar aquesta, es muntaran els corresponents pòrtics de protecció mantenint-se 

la llinda del pòrtic en totes les direccions a una distància mínima dels conductors 

de 0,50 m.  

 

Les proteccions contra contactes indirectes s’assoliran combinant adequadament 

les Instruccions Tècniques Complementàries MI BT. 039, 021 i 044 del Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió (aquesta última citada es correspon amb la norma 

UN 20383-75). Es combina, a la suma, la presa de terra de totes les masses 

possibles amb els interruptors diferencials, de manera que a l’ambient exterior de 

l’obra, possiblement humit en ocasions, cap massa agafi mai una tensió igual o 

superior a 24 V. 

  

El terra s’obté mitjançant una o més piques d’acer recobert de coure, de diàmetre 

mínim 14 mm i longitud mínima de 2 m. En el cas de varies piques, la distància 

entre aquestes serà com a mínim vegada i mitja la longitud, i sempre els seus caps 

quedaran a 50 cm per sota del terra. Si en són vàries, estaran unides en paral·lel. El 

conductor serà coure de 35 mm2 de secció. La presa de terra així obtinguda tindrà 

una resistència inferior als 20 ohms. Es connectarà a les preses de terra de tots els 
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quadres generals de l’obra de baixa tensió. Totes les masses possibles hauran de 

quedar connectades a terra.  

 

Totes les sortides de l’enllumenat dels quadres generals de l’obra de baixa tensió, 

estaran dotades amb un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilitat. La presa 

de terra es tornarà a mesurar a l’època més seca de l’any. 

 

5. 2. Prescripcions de seguretat pel corrent elèctric d'alta tensió 

Donada la suma gravetat que casi sempre suposa un accident amb corrent elèctrica 

d’alta tensió, sempre que un element amb alta tensió intervingui, o com a part de 

l’obra, o s’interfereixi amb ella, el contractista adjudicatari queda obligat a 

assabentarse oficial i exactament de la tensió. Per això es dirigirà a la companyia 

distribuïdora d’electricitat o a l’entitat propietària de l’element amb tensió. 

 

En funció de la tensió esbrinada, es concediran distàncies mínimes de seguretat, 

per als treballadors a la proximitat d’instal·lacions amb tensió, mesures entre el 

punt més pròxim amb tensió i qualsevol part extrema del cos de l’operari o de les 

eines per ell utilitzades, que seran les que segueixen: 

o Tensions des de 1 kV fins a 18 kV 0,50 m 

o Tensions majors de 18 kV fins a 35 kV 0,70 m 

o Tensions majors de 35 kV fins a 80 kV 1,30 m 

o Tensions majors de 80 kV fins a 140 kV 2,00 m 

o Tensions majors de 140 kV fins a 250 kV 3,00 m 

o Tensions majors de 250 kV 4,00 m 

En cas que l’obra sigui interferida per una línia d’alta tensió, es muntaran els 

pòrtics de protecció, mantenint-se la llinda del pòrtic en totes les direccions a una 

distància mínima dels conductors de 4 m. Si aquesta distància de 4 m no permetés 

mantenir per sota de la llinda el pas de vehicles i d’operaris, es mirarà la taula 

anteriorment donada. 

 

Per exemple, pel cas que s’hagi de creuar per sota de la catenària, la distància mitja 

en totes les direccions, i més desfavorable, de la llinda als conductors de contacte, 
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no serà inferior a 0,50 m. Es fixarà la llinda, mantenint-se els mínims esmentats, el 

més baixa possible, però de manera que permeti el pas de vehicles d’obra.  

 

Els treballs en instal·lacions d’alta tensió es realitzaran, sempre, per personal 

especialitzat, i almenys per dues persones per poder-se auxiliar. S’adoptaran les 

precaucions que segueixen: 

i)    Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió, mitjançant interruptors i 

       seccionadors que assegurin la immobilitat del seu tancament intespectiu. 

ii)   Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 

iii)  Reconeixement de l’absència de tensió. 

iv)  Posar a terra i curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 

v)   Col·locar les senyals de seguretat adequades delimitant la zona de treball. 

Per a la reposició de fusibles d’alta tensió s’observaran, com a mínim, els apartats 

a), c) i e). 

 

En treballs i maniobres en seccionadors i interruptors, es seguiran les següents 

normes: 

- Per al aïllament del personal s’empraran els següents elements: 

• Perxa aïllant. 
• Guants aïllants. 
• Banqueta aïllant. 

- Si els aparells de tall s’accionen mecànicament, s’adoptaran precaucions per 

evitar el seu funcionament introspectiu. 

- En els comandaments dels aparells de tall, es col·locaran rètols que 

indiquin, quan procedeixi, que no poden maniobrar-se. 

En treballs i maniobres en transformadors, s’actuarà com segueix: 

- El secundari del transformador haurà d’estar sempre tancat en curtcircuit, 

tenint cura que mai quedi obert. 

- Si es manipulen olis s’haurà de tenir a mà els elements d’extinció. Si el 

treball és en cel·la, amb instal·lació fixa contra incendis, estarà disposada 

per al seu accionament manual. Quan el treball s’efectuï al propi 

transformador, estarà bloquejada per evitar que el seu funcionament 

imprevist pugui ocasionar accidents als treballadors situats a la seva caixa. 
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Un cop separat el condensador o una bateria de condensadors estàtics de la seva 

font d’alimentació mitjançant tall visible, abans de treballar en ells, hauran de 

posar-se en curtcircuit i a terra, esperant el necessari per la seva descàrrega. 

En els alternadors, motors sense cronos, dinamos i motors elèctrics, abans de 

manipular a l’interior d’una màquina es comprovarà el següent: 

- Que la màquina estigui parada. 

- Que els borns de sortida estiguin en curtcircuit a terra. 

- Que la protecció contra els incendis estigui bloquejada. 

- Que estiguin retirats els fusibles d’alimentació del rotor, quan aquest 

mantingui una tensió permanent a la màquina. 

- Que l’atmosfera no sigui inflamable o explosiva. 

Quedarà prohibit obrir o retirar els resguards de protecció de les cel·les d’una 

instal·lació d’alta tensió abans de deixar sense tensió els conductors i aparells 

continguts en elles. Recíprocament, es prohibeix donar tensió sense carregar-la 

prèviament amb el resguard de protecció.  

 

Només s’establirà el servei d’una instal·lació elèctrica d’alta tensió, quan es tingui 

la completa seguretat de què no quedi ningú treballant-hi. 

Les operacions que condueixen a la posada en funcionament es faran en l’ordre 

següent: 

1. Al lloc de treball, es retiraran les posades a terra i el material de 

protecció complementari, i el cap del treball, després de l’últim 

reconeixement, donarà avís de què el mateix ha acabat. 

2. En l’origen de l’alimentació, rebuda la comunicació que s’ha acabat el 

treball, es retirarà el material de senyalització i es desbloquejaran els 

aparells de tall i maniobra. 

 
Quan per necessitats de l’obra sigui precís muntar equips d’alta tensió, tal com línia 

d’alta tensió i transformador de potència, necessitant donar-los tensió, es posarà la 

deguda cura en complir el Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de 

Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i 

especialment les seves Instruccions Tècniques Complementaries MIERAT 09 i 013. 
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6. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'EXTINTORS 

- Els extintors esmaltats en color vermell, portaran suport per al seu 

ancoratge i estaran dotats amb manòmetre. La simple observació de la 

pressió del manòmetre permetrà comprovar l’estat de la seva càrrega. Es 

revisaran periòdicament, almenys una vegada cada sis mesos. 

- El recipient de l’extintor complirà el Reglament d’Aparells a Pressió, Real 

Decret 1244/1979 de 4 d’abril de 1979 (B.O.E. 29.5.1979). 

- Els extintors estaran visiblement localitzats en llocs on tinguin fàcil accés i 

estiguin en disposició d’ús immediat en cas d’incendi. S’instal·laran en llocs 

de pas normal de persones, mantenint una àrea lliure d’obstacles al voltant 

de l’aparell. 

- Els extintors estaran a la vista. En els punts on la seva sensibilitat quedi 

obstaculitzada, s’implantarà una senyal que indiqui la localització. 

- Els extintors portàtils s’emplaçaran sobre parament vertical a una altura de 

1,20 m mesurada des del terra a la base de l’extintor. 

- L’extintor sempre complirà la Instrucció Tècnica Complementària MIE-A 

(O.M. 31.5.1982). 

- Per la seva major versatilitat i evitar dilatacions per titubeigs, tots els 

extintors seran portàtils, de pols polivalent i de 14 kg de capacitat de 

càrrega; un d’ells s’instal·larà a l’interior de l’obra, i precisament a prop de 

la porta d’entrada i sortida. La resta es col·locaran a les casetes i barracons. 

- Si existís instal·lació d’alta tensió, pel cas que aquesta fos l’origen d’u 

sinistre, s’emplaçarà a prop de la instal·lació amb alta tensió un extintor. 

Aquest serà precisament de diòxid de carboni, CO2, de 14 kg de capacitat de 

càrrega. 

 

7. INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

Les instal·lacions provisionals d’obra, destinades al personal, s’adaptaran a les 

següents especificacions, en compliment del corresponent articulat de l’Ordenança 

de Seguretat i Higiene al Treball: 
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7. 1. Vestuaris 

- La superfície mínima dels mateixos serà de 2,00 m2 per cada treballador 

que l’hagi d’utilitzar i l’altura mínima del sostre serà de 2,30 m. 

- Estaran previstos de seients i d’armaris o taquilles individuals, amb clau, 

per a guardar la roba i el calçat. 

- Disposaran d’un lavabo d’aigua corrent, previst de sabó per cada 10 

treballadors o fracció d’aquesta xifra i d’un mirall de dimensions adequades 

per cada 10 treballadors, així com d’assecador de mans amb aire calent. 

- Als treballadors que realitzin treballs marcadament bruts se’ls hi facilitaran 

els mitjans especials de neteja necessaris en cada cas. 

 

7. 2. Lavabos 

- Existiran lavabos amb descàrrega automàtica d’aigua corrent i paper 

higiènic, en nombre de 1 per cada 10 homes. 

- Quan els lavabos comuniquin amb els llocs de treball, estaran 

completament tancats i tindran ventilació a l’exterior, natural o forçada. Si 

comuniquen amb cambres de bany o passadissos que tinguin ventilació a 

l’exterior, es podrà suprimir el sostre de cabines. No tindran comunicació 

directa amb menjadors, cuines i vestuaris. 

- Les portes impediran totalment la visibilitat des de l’exterior i estaran 

previstes de tancament interior i d’una perxa. 

- Els inodors i urinaris s’instal·laran i es conservaran en degudes condicions 

de desinfecció, desodorització i supressió d’emanacions. 

- Es tindrà cura que les aigües residuals s’allunyin de les fonts de 

subministrament de l’aigua de consum. 

 

7. 3. Dutxes 

- Una dutxa d’aigua freda i calenta per cada 10 treballadors. 

- Estaran aïllades, tancades en compartiments individuals amb portes 

dotades de tanca interior. 

- Estaran preferentment situades a les cambres vestuari i lavabos; 

s’instal·laran penjadors per a la roba mentre els treballadors es dutxen. 
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- En treballs bruts o tòxics es facilitaran els mitjans de neteja i asèpsia 

necessaris. 

 

7. 4. Menjadors 

- Els menjadors estaran ubicats en llocs pròxims als del treball separats 

d’altres locals, i de focus insalubres o molestos, si aquests no estiguessin 

convenientment aïllats. 

- L’altura mínima del sostre serà de 2,60 m. 

- Disposaran d’aigua potable per a la neteja d’utensilis i vaixella. 

- Independentment de les piques, existiran uns lavabos pròxims a aquests 

locals. 

- El menjador disposarà de cuina o forn, o d’algun altre sistema per a què els 

treballadors puguin escalfar el menjar. 

- El local tindrà capacitat suficient per a tots els que l’utilitzin i estarà previst 

de taules, seients i calefacció. 

- Es disposaran de recipients amb tancament per a dipositar-hi les deixalles. 

 

7. 5. Normes generals de neteja i conservació 

- Els terres, parets i sostres dels vestuaris, lavabos i menjadors seran 

continus, llisos i impermeables, arrebossats en tons clars i amb materials 

que permetin el rentat amb líquids desinfectants o antisèptics, amb la 

freqüència necessària. 

- Tots els elements, tal com aixetes, desaigües i carxofes de dutxa, hauran 

d’estar sempre en perfecte estat de funcionament, i els armaris i bancs 

aptes per a la seva utilització. 

- Es prohibeix l’ús d’aquests locals per a finalitats diferents a aquelles per a 

les quals estan destinats. 

- Els vestuaris, lavabos i menjadors es mantindran curosament nets, fent-se 

una escombrada diària amb aigua, realitzant-se una neteja general almenys 

una vegada per setmana, preferiblement els divendres. 
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- En quant a les comunes, es netejaran diàriament amb una solució de sotal, i 

setmanalment amb aigua forta o producte similar, per evitar l’acumulació 

de tosques. 

 

8. ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT 

8. 1. Obligacions de les parts implicades 

L’autor de l’encàrrec adoptarà les mesures necessàries per a què l’Estudi de 

Seguretat quedi inclòs com a document integrant del projecte d’execució de l’obra.  

 

Aquest Estudi de Seguretat i Higiene serà visat al Col·legi professional 

corresponent. Així mateix, abonarà a l’empresa constructora, prèvia certificació de 

la direcció facultativa, les partides incloses al document pressupostat del present 

Pla de Seguretat. Si s’implantessin elements de l’obra, aquests s’abonaran 

igualment a l’empresa constructora prèvia autorització de l’autor de l’Estudi de 

Seguretat. 

 

El Pla de Seguretat que ha d’analitzar, estudiar i completar aquest Estudi de 

Seguretat, constarà dels mateixos apartats, així com l’adopció expressa dels 

sistemes de producció previstos pel constructor, respectant fidelment el Plec de 

Condicions. Aquest Pla serà segellat i format per una persona amb suficient 

capacitat legal.L’aprovació expressa del Pla quedarà plasmada en acta signada pel 

tècnic que aprovi el Pla i el representant de l’empresa constructora amb facultats 

legals suficients o pel propietari amb idèntica qualificació legal. 

Els equips de protecció individual compliran la normativa vigent; cas de no existir 

aquests al mercat, s’utilitzaran els més adequats sota el criteri del Comitè de 

Seguretat i Salut o Delegat de Prevenció o Vigilant de Seguretat, amb el vist i plau 

de la Direcció Facultativa de Seguretat. 

 

L’empresa constructora complirà les estipulacions preventives del present Pla de 

Seguretat i Higiene, responent solidàriament dels danys que es derivin de la 

infracció del mateix per la seva part o dels possibles subcontractistes i 

treballadors. 
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La Direcció Facultativa considerarà l’Estudi de Seguretat com a part integrant de 

l’execució de l’obra. A la Direcció Facultativa li correspon el control i supervisió de 

l’execució del Pla de Seguretat i Higiene, autoritzant prèviament qualsevol 

modificació d’aquest, deixant constància escrita al Llibre d’Incidències. 

Periòdicament, segons el pactat, es realitzaran les pertinents certificacions del 

pressupost de seguretat, posant en coneixement de la Propietat i dels organismes 

competents, l’incompliment, per part de l’empresa constructora, de les mesures de 

seguretat contingudes al Pla de Seguretat. 

Els subministradors de mitjans, dispositius, màquines i mitjans auxiliars, així com 

els subcontractistes, lliuraran al cap d’obra, el qual informarà als Delegats de 

Prevenció i Direcció Facultativa, les normes per al muntatge, desmuntatge, usos i 

manteniment dels subministres i activitats; tot això per a què els treballs s’executin 

amb la seguretat suficient i complint la Normativa vigent. 

8. 2. Servei de prevenció 

L’empresari haurà de nomenar un Servei de Prevenció i Higiene en el Treball 

donant compliment a l’indicat en l’article 30 de la Llei 31/195 de Prevenció e 

Riscos Laborals, que determina en el Paràgraf 1 com obligació de l’Empresari la 

designació d’un o diversos treballadors per a ocupar-se de les tasques de 

prevenció de riscos professionals o, en el seu cas, constituir un Servei de Prevenció 

específic dins de l’empresa, o concretar l’esmentat Servei a una Entitat 

especialitzada, aliena a la mateixa. 

S’entendrà com Servei de Prevenció el conjunt de mitjans humans i materials 

necessaris per a realitzar les activitats preventives a fi de garantir l’adequada 

protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, assessorant i assistint a 

l’empresari, als treballadors i als seus representants i als òrgans de representació 

especialitzats. Per a l’exercici de les seves funcions, l’empresari haurà de facilitar a 

l’esmentat servei l’accés a la informació i documentació a què es refereix l’apartat 3 

de l’esmentat article 30 de l’esmentada Llei. 
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Les funcions seran les indicades en els articles 30, 31 i 32: 

 

- El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d’actuació 

preventiva. 

- L’avaluació dels factors dels plans i programes d’actuació preventiva. 

- L’avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut 

dels treballadors en els termes previstos en l’article 16 de l’esmentada Llei. 

- La determinació de les prioritats en l’adopció de les mesures preventives 

adequades i la vigilància de la seva eficàcia. 

- La informació i formació dels treballadors. 

- La prestació dels primers auxilis i plans d’emergència. 

- La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats 

del treball. 

- Serà persona idònia per a això qualsevol treballador que acrediti haver 

seguit amb aprofitament algun curs sobre la matèria i, en el seu defecte,, el 

treballador més preparat, a jutjar per la Direcció Tècnica de l’obra, en 

aquestes qüestions. 

 

8. 3. Assegurances de responsabilitat civil i tot risc a l'obra 

Serà preceptiu en l’obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura en 

matèria de responsabilitat civil professional. Així mateix, el contractista ha de 

disposar de cobertura de responsabilitat civil en l’exercici de la seva activitat 

industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com constructor pels danys a 

terceres persones dels que pugui resultar responsabilitat civil extracontractual al 

seu càrrec, per fets sorgits de culpa o negligència, imputables al mateix o a les 

persones que tingui al seu càrrec. 

 

El Contractista està obligat a la contractació d’una Assegurança, en la modalitat de 

tot risc a la construcció, durant el termini d’execució de l’Obra amb ampliació a un 

període de manteniment d’un any, comptat a partir de la data de terminació 

definitiva de l’obra. 
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8. 4. Formació 

Tot el personal que realitzi la seva comesa en les fases de fonaments, estructura i 

obra de paleta en general, haurà de realitzar un curs de Seguretat i Higiene en la 

Construcció, en el qual se’ls indicaran les normes generals sobre Seguretat i 

Higiene que s’adoptaran en l’execució d’aquesta obra. 

Aquesta informació haurà de ser impartida pels Caps de Seguretat Tècnics o 

càrrecs intermedis, recomanant-se la seva formalització per Institucions tal com 

els Gabinets de Seguretat i Higiene en el Treball, Mútua d’Accidents, etc. 

Per part de la Direcció de l’empresa, en col·laboració amb la Direcció Tècnica de 

l’obra, es vetllarà per a què el personal sigui instruït sobre les normes particulars 

que siguin requerides per a l’execució de cada tasca o per a la utilització de cada 

màquina. 

Aquesta formació es complementarà amb les notes, que de forma continua la 

Direcció Tècnica de l’obra posarà en coneixement del personal, per mitjà de la seva 

exposició en el tauló habilitat per a aquesta finalitat en el vestuari d’obra. 

8. 5. Reconeixements mèdics 

Al moment d’ingressar en l’empresa constructora, tot treballador haurà de ser 

sotmès a la pràctica d’un reconeixement mèdic, el qual es repetirà amb periodicitat 

màxima d’un any. 

- El reconeixement mèdic serà portat a terme per personal sanitari amb 

formació acreditada. 

- La vigilància de la salut tan sols es portarà a terme si el treballador mostra 

el seu consentiment. 

- Es respectarà sempre la intimitat, dignitat de la persona i confidencialitat 

del seu estat de salut. 

- Els resultats de la vigilància es comunicaran als treballadors, i no podran 

ser utilitzats amb fins discriminatoris. 
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- Sense consentiment del treballador, la informació mèdica no podrà ser 

facilitada a l’empresari. 

 

9. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS EN LA 

SEGURETAT 

9. 1. Consulta de l'empresari als treballadors 

Conforme marca el Capítol V de la Llei 10/11/1995 Article 33, l’empresari ha de 

consultar als treballadors l’adopció de les decisions relatives a: 

- Introducció de noves tecnologies, amb les conseqüències que porten per a 

la salut. 

- Organització i desenvolupament d’activitats de protecció de la salut. 

- Designació de treballadors per a mesures d’emergència. 

- Si l’empresa té representants dels treballadors, tot l’anterior es portarà a 

terme pels mateixos. 

 

9. 2. Delegació de prevenció 

Delegats de Prevenció o representants dels treballadors en matèria de prevenció, 

seran designats per i entre els representants del personal, seguint l’escala marcada 

per l’article 35 Capítol V Llei 10/11/1995. 

 

És competència dels Delegats de Prevenció: 

- Col·laborar amb la Direcció en la millora de l’acció preventiva de riscos. 

- Promoure als treballadors per a cooperar en l’execució de la Normativa 

sobre prevenció. 

- Controlar l’acompliment de la Normativa de prevenció de riscos laborals. 

- Ser consultat per l’empresari amb caràcter previ a l’execució, sobre les 

decisions a què es refereix l’article 33 de la present Llei. 

- Acompanyar als Tècnics, Inspectors de Treball i Seguretat Social en les 

visites. 

- Exercir una labor de vigilància i control sobre l’acompliment de la 

Normativa de  
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- Prevenció de Riscos Laborals. 

- Rebre informació sobre les inspeccions realitzades per Òrgans o 

Organismes competents. 

- La informació rebuda estarà subjecta al disposat en l’apartat 2 de l’article 

65 de l’Estatut dels Treballadors en quant al secret professional. 

- El temps dedicat a la formació serà considerat com temps de treball a tots 

els efectes i el seu cost no podrà recaure en cap cas sobre els Delegats de 

Prevenció. 

9. 3. Comité de seguretat i salut 

- L’empresa constructora procurarà que per part dels treballadors es 

constitueixi el Comitè de Seguretat o Delegats de Prevenció, quan es 

produeixin les condicions previstes en la Llei 32/95 amb les competència i 

facultats determinades per la legislació vigent. 

- Es constituiran si l’empresa té 50 o més treballadors. 

- Participarà en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació de programes de 

prevenció. 

- Proposarà iniciatives sobre mètodes i procediments per a l’eficàcia en la 

prevenció. 

- En l’exercici de les seves competències, el Comitè de Seguretat i Salut estarà 

facultat per a conèixer els danys produïts en la salut dels treballadors per a 

valorar les seves causes i proposar les mesures preventives oportunes. 

10. NORMES PER A LA CERTIFICACIÓ DELS ELEMENTS DE

SEGURETAT 

- Un cop al mes, la constructora estendrà la valoració de les partides que, en 

matèria de Seguretat, s’haguessin realitzat a l’obra. La valoració es farà 

conforme al Pla i d’acord amb els preus contractats per la propietat. 

Aquesta valoració serà visada i aprovada per la Direcció Facultativa i sense 

aquest requisit no podrà ser abonada per la Propietat. 

- L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es faran 
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conforme s’estipuli en el contracte d’obra. 

- Es tindran en compte a l’hora de redactar el pressupost d’aquest Estudi o 

Pla, només les partides que intervenen com mesures de Seguretat i Higiene, 

fent omissió de mitjans auxiliars, sense els quals l’obra no es podria 

realitzar. 

- En cas d’executar en obra unitats NO previstes en el present pressupost, es 

definiran total i correctament les mateixes i se’ls adjudicarà el preu 

corresponent procedint-se al seu abonament, tal i com s’indica en els 

apartats anteriors. 

- En cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista comunicarà 

aquesta proposició a la Propietat per escrit, havent obtingut l’aprovació del 

tècnic autor de l’Estudi de Seguretat. 

 

11. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Higiene adaptant 

aquest estudi als mitjans i mètodes d’execució. 

 

12. ÍNDEXS DE CONTROL 

En aquesta obra es duran a terme obligatòriament els índexs següents: 

12. 1. Índex d'incidència 

Correspon al nombre d'accidents que ocasionen una baixa per cada 100 
treballadors: 

𝐼𝐼. 𝐼𝐼. =  
𝑛𝑛º 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎

𝑛𝑛º 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎
· 100 

 

12. 2. Índex de freqüència 

Índex que correspon al número d'accidents amb baixa succeïts per cada milió 
d'hores:  

𝐼𝐼.𝐹𝐹. =  
𝑛𝑛º 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎
𝑛𝑛º ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

· 106  
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12. 3. Índex de gravetat 

Índex que presenta el número de jornades perdudes amb baixa succeïdes per cada 
mil hores treballades. 

𝐼𝐼.𝐺𝐺. =  
𝑛𝑛º 𝑗𝑗𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎

𝑛𝑛º ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
· 103  

 

12. 4. Duració mitja d'incapacitat 

Número de jornades perdudes per cada accident amb baixa. 

𝐷𝐷.𝑀𝑀. 𝐼𝐼 =  
𝑛𝑛º 𝑗𝑗𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎

𝑛𝑛º 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎
 

13. INSTÀNCIA DE PARTS D'ACCIDENT I DEFICIÈNCIES 

Respectant qualsevol model normalitzat que pogués ser d’ús normal en la pràctica 

del contractista, els partes d’accident i deficiències observades recolliran com a 

mínim les següents dades amb una tabulació ordenada: 

 

13. 1. Instància de part d'accident 

La instància de part d'accident inclourà tota la informació següent:  

- Identificació de l’obra. 

- Dia, mes i any en què s’ha produït l’accident. 

- Hora de producció de l’accident. 

- Nom de l’accidentat. 

- Categoria professional i ofici de l’accidentat. 

- Domicili de l’accidentat. 

- Lloc (tall d’obra) en el què es va produir l’accident. 

- Causes de l’accident. 

- Importància aparent de l’accident. 

- Possible especificació sobre errors humans. 

- Lloc, persona i forma de produir-se la primera cura (metge practicant, 

socorrista, personal d’obra). 
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- Lloc de trasllat per a hospitalització. 

- Testimonis de l’accident (verificació nominal i versions dels mateixos). 

Com a complement d’aquesta instància de part, s’emetrà un informe que contingui: 

- Com s’hagués pogut evitar? 

- Ordres immediates a executar. 

13. 2. Instància de part de deficiències 

La instància de part de deficiències inclourà tota la informació següent: 

- Identificació de l’obra. 

- Data en que s’ha produït l’observació. 

- Lloc (tall d’obra) en el qual s’ha fet l’observació. 

- Informe sobre la deficiència observada. 

- Estudi de millora de la deficiència en qüestió. 

13. 3. Estadístiques 

Els partes d’accident, si els hagués, es disposaran de la mateixa manera que els 

partes de deficiències. Els partes de deficiències es disposaran degudament 

ordenats per dates des de l’origen de l’obra fins a la seva terminació, i es 

complementaran amb les observacions fetes pel Comitè de Seguretat i Salut o 

Delegació de Prevenció i les normes executives per a arreglar les anomalies 

observades. 

Barcelona, Maig de 2013. 

L'autor del projecte, 

Marc Olm Serra 
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Estudi de Seguretat i Salut.
Remodelació del Port de l´Escala

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

3 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

4 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d´escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE
EN 511 i UNE EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE
EN 388 i UNE EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

6 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

8 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

9 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

10 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

11 12000006 ud Armilla reflectant

Euro



Estudi de Seguretat i Salut.
Remodelació del Port de l´Escala

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

12 12000007 ud Armilla salvavides

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 H154X002 u Salvavides, inclos cordes d'amarrament en treballs marítims

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H151X001 u Flotador inclòs corda de 20 m

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 HBC1X001 u Fondeig i retirada de boia de senyalització, esfèrica de color groc, de diàmetre 800 mm i alçada 1610 mm,
formada per contrapesos, flotador, cadena de fondeig i dos morts de 60 kg cadascun units per una cadena
d'entre 7 i 10 metres, inclou el transport per mitjans marítims fins al punt de fondeig

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 HBC1X002 u Subministrament de boia de senyalització, esfèrica de color groc, de diàmetre 800 mm i alçada 1610 mm,
formada per contrapesos, flotador, cadena de fondeig i dos morts de 60 kg cadascun units per una cadena
d'entre 7 i 10 metres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 21000003 ud Topalls per a camió en excavacions i zones d'apilaments, inclosa col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 22000000 ud Cartell indicatiu risc sense suport metàl·lic i amb col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Estudi de Seguretat i Salut.
Remodelació del Port de l´Escala

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 23000000 ud Cartell indicatiu risc amb suport metàl·lic i amb col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 HBDXXX1 ud Senyalització llum intermitent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 HFORM001 h Tènic de grau mig per la prevenció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 05  DESPESES CONTROL SALUD DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Estudi de Seguretat i Salut.
Remodelació del Port de l´Escala

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 06  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 07  EQUIPAMENTS

1 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

2 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Euro



Estudi de Seguretat i Salut.
Remodelació del Port de l´Escala

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Euro



Estudi de Seguretat i Salut.
Remodelació del Port de l´Escala

AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 08  EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 09  ALTRES

1 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Euro
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Estudi de Seguretat i Salut.

Remodelació del Port de l´Escala

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/05/13 Pàg.: 1

12000006P-1 ud Armilla reflectant 18,79 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

12000007P-2 ud Armilla salvavides 28,13 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

21000003P-3 ud Topalls per a camió en excavacions i zones d'apilaments, inclosa col·locació. 19,08 €

(DINOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)

22000000P-4 ud Cartell indicatiu risc sense suport metàl·lic i amb col·locació. 21,04 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

23000000P-5 ud Cartell indicatiu risc amb suport metàl·lic i amb col·locació. 8,07 €

(VUIT EUROS AMB SET CENTIMS)

H1411111P-6 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE EN 812

6,51 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

H1421110P-7 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

5,45 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

H1431101P-8 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

H1447005P-9 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 11,72 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

H1457520P-10 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins

a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420

10,41 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

H145C002P-11 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,

homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

5,44 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

H1461110P-12 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

8,93 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

H1465275P-13 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,

homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN

345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE

EN 347/A i UNE EN 347-2

20,75 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)



Estudi de Seguretat i Salut.

Remodelació del Port de l´Escala

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/05/13 Pàg.: 2

H1481442P-14 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color

blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

20,97 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

H1487460P-15 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340

8,11 €

(VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)

H151X001P-16 u Flotador inclòs corda de 20 m 19,53 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

H154X002P-17 u Salvavides, inclos cordes d'amarrament en treballs marítims 36,66 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

H15Z1001P-18 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 33,42 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

H15Z1003P-19 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 109,14 €

(CENT NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

H15Z1004P-20 h Formació en Seguretat i Salut 15,23 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

HBB11111P-21 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

40,62 €

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

HBC1X001P-22 u Fondeig i retirada de boia de senyalització, esfèrica de color groc, de diàmetre 800 mm i

alçada 1610 mm, formada per contrapesos, flotador, cadena de fondeig i dos morts de 60 kg

cadascun units per una cadena d'entre 7 i 10 metres, inclou el transport per mitjans marítims

fins al punt de fondeig

491,40 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

HBC1X002P-23 u Subministrament de boia de senyalització, esfèrica de color groc, de diàmetre 800 mm i

alçada 1610 mm, formada per contrapesos, flotador, cadena de fondeig i dos morts de 60 kg

cadascun units per una cadena d'entre 7 i 10 metres

1.221,52 €

(MIL DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

HBDXXX1P-24 ud Senyalització llum intermitent 18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

HFORM001P-25 h Tènic de grau mig per la prevenció 28,00 €

(VINT-I-VUIT EUROS)

HM31161JP-26 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

39,44 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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HQU1531AP-27 mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer

galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques

turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

315,10 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

HQU1A50AP-28 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt

de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

250,03 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRES CENTIMS)

HQU1H53AP-29 mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de

gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques

amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial

240,46 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

HQU21301P-30 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta 41,11 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

HQU22301P-31 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

50,55 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

HQU25701P-32 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col.locat i amb el desmuntatge inclòs

401,83 €

(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

HQU27902P-33 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

87,85 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

HQU2AF02P-34 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 105,25 €

(CENT CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

HQU2E001P-35 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 79,78 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

HQU2GF01P-36 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge

inclòs

48,54 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
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HQU2P001P-37 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

HQUA1100P-38 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene

en el treball

99,05 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)

HQUAAAA0P-39 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 162,50 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

HQUACCJ0P-40 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,33 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

HQUAM000P-41 u Reconeixement mèdic 27,00 €

(VINT-I-SET EUROS)

HQUZM000P-42 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 15,23 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

Barcelona, maig de 2013

L´autor del projecte,

Marc Olm Serra

Josep
Sello
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P-1 12000006 ud Armilla reflectant 18,79 €

Sense descomposició 18,79000 €

P-2 12000007 ud Armilla salvavides 28,13 €

Sense descomposició 28,13000 €

P-3 21000003 ud Topalls per a camió en excavacions i zones d'apilaments, inclosa col·locació. 19,08 €

Sense descomposició 19,08000 €

P-4 22000000 ud Cartell indicatiu risc sense suport metàl·lic i amb col·locació. 21,04 €

Sense descomposició 21,04000 €

P-5 23000000 ud Cartell indicatiu risc amb suport metàl·lic i amb col·locació. 8,07 €

Sense descomposició 8,07000 €

P-6 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE EN 812

6,51 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,51000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

5,45 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,24 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,24000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 11,72 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 11,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins

a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420

10,41 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,

homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

5,44 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 5,44000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

8,93 €

B1461110 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 8,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera

20,75 €
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metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,

homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN

345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE

EN 347/A i UNE EN 347-2

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 20,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color

blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

20,97 €

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35% 20,97000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340

8,11 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 8,11000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H151X001 u Flotador inclòs corda de 20 m 19,53 €

Sense descomposició 19,53000 €

P-17 H154X002 u Salvavides, inclos cordes d'amarrament en treballs marítims 36,66 €

Sense descomposició 36,66000 €

P-18 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 33,42 €

Altres conceptes 33,42000 €

P-19 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 109,14 €

Altres conceptes 109,14000 €

P-20 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut 15,23 €

Altres conceptes 15,23000 €

P-21 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

40,62 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 25,39000 €

Altres conceptes 15,23000 €

P-22 HBC1X001 u Fondeig i retirada de boia de senyalització, esfèrica de color groc, de diàmetre 800 mm i

alçada 1610 mm, formada per contrapesos, flotador, cadena de fondeig i dos morts de 60 kg

cadascun units per una cadena d'entre 7 i 10 metres, inclou el transport per mitjans marítims

fins al punt de fondeig

491,40 €

Sense descomposició 491,40000 €

P-23 HBC1X002 u Subministrament de boia de senyalització, esfèrica de color groc, de diàmetre 800 mm i

alçada 1610 mm, formada per contrapesos, flotador, cadena de fondeig i dos morts de 60 kg

cadascun units per una cadena d'entre 7 i 10 metres

1.221,52 €

Sense descomposició 1.221,52000 €

P-24 HBDXXX1 ud Senyalització llum intermitent 18,39 €

Sense descomposició 18,39000 €
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P-25 HFORM001 h Tènic de grau mig per la prevenció 28,00 €

Sense descomposició 28,00000 €

P-26 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

39,44 €

BMY31000 u Part proporcional d´elements especials per a extintors 0,22000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 32,60000 €

Altres conceptes 6,62000 €

P-27 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer

galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques

turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

315,10 €

BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poli 315,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-28 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt

de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

250,03 €

BQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de pol 250,03000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-29 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de

gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques

amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial

240,46 €

BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 240,46000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta 41,11 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 21,19000 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,38600 €

Altres conceptes 18,53400 €

P-31 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

50,55 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 46,74000 €

Altres conceptes 3,81000 €

P-32 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col.locat i amb el desmuntatge inclòs

401,83 €
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BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 399,55000 €

Altres conceptes 2,28000 €

P-33 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

87,85 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 82,52000 €

Altres conceptes 5,33000 €

P-34 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 105,25 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 99,92000 €

Altres conceptes 5,33000 €

P-35 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 79,78 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 78,95000 €

Altres conceptes 0,83000 €

P-36 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge

inclòs

48,54 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 47,02000 €

Altres conceptes 1,52000 €

P-37 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,60 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,84000 €

Altres conceptes 0,76000 €

P-38 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene

en el treball

99,05 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat 99,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-39 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 162,50 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 162,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-40 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,33 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,33000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-41 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 27,00 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 27,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-42 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 15,23 €

Altres conceptes 15,23000 €
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Barcelona, maig de 2013

L´autor del projecte,

Marc Olm Serra

Josep
Sello



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost 



Estudi de Seguretat i Salut.
Remodelació del Port de l´Escala

PRESSUPOST Data: 16/05/13 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítol 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 6)

6,51 40,000 260,40

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades
segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 7)

5,45 40,000 218,00

3 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136
(P - 9)

11,72 60,000 703,20

4 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE EN 511 i UNE EN 420 (P - 10)

10,41 50,000 520,50

5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P
- 11)

5,44 50,000 272,00

6 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 12)

8,93 30,000 267,90

7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE
EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i
UNE EN 347-2 (P - 13)

20,75 30,000 622,50

8 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE EN 340 (P - 14)

20,97 30,000 629,10

9 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE EN 340 (P - 15)

8,11 40,000 324,40

10 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i
UNE EN 458 (P - 8)

0,24 100,000 24,00

11 12000006 ud Armilla reflectant (P - 1) 18,79 25,000 469,75

12 12000007 ud Armilla salvavides (P - 2) 28,13 25,000 703,25

TOTAL Capítol 01.01 5.015,00

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítol 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 18)

33,42 50,000 1.671,00

2 H154X002 u Salvavides, inclos cordes d'amarrament en treballs marítims  (P - 17) 36,66 10,000 366,60

3 H151X001 u Flotador inclòs corda de 20 m (P - 16) 19,53 10,000 195,30

4 HBC1X001 u Fondeig i retirada de boia de senyalització, esfèrica de color groc, de
diàmetre 800 mm i alçada 1610 mm, formada per contrapesos,
flotador, cadena de fondeig i dos morts de 60 kg cadascun units per
una cadena d'entre 7 i 10 metres, inclou el transport per mitjans
marítims fins al punt de fondeig (P - 22)

491,40 10,000 4.914,00

5 HBC1X002 u Subministrament de boia de senyalització, esfèrica de color groc, de
diàmetre 800 mm i alçada 1610 mm, formada per contrapesos,

1.221,52 10,000 12.215,20

euros
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flotador, cadena de fondeig i dos morts de 60 kg cadascun units per
una cadena d'entre 7 i 10 metres (P - 23)

6 21000003 ud Topalls per a camió en excavacions i zones d'apilaments, inclosa
col·locació. (P - 3)

19,08 25,000 477,00

7 22000000 ud Cartell indicatiu risc sense suport metàl·lic i amb col·locació. (P - 4) 21,04 10,000 210,40

8 23000000 ud Cartell indicatiu risc amb suport metàl·lic i amb col·locació. (P - 5) 8,07 10,000 80,70

9 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

40,62 10,000 406,20

10 HBDXXX1 ud Senyalització llum intermitent (P - 24) 18,39 10,000 183,90

TOTAL Capítol 01.02 20.720,30

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítol 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 20) 15,23 100,000 1.523,00

2 HFORM001 h Tènic de grau mig per la prevenció (P - 25) 28,00 150,000 4.200,00

TOTAL Capítol 01.04 5.723,00

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítol 05 DESPESES CONTROL SALUD DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 41) 27,00 20,000 540,00

TOTAL Capítol 01.05 540,00

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítol 06 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general
de seguretat i higiene en el treball (P - 38)

99,05 3,000 297,15

2 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 39) 162,50 3,000 487,50

3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 40) 17,33 20,000 346,60

TOTAL Capítol 01.06 1.131,25

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítol 07 EQUIPAMENTS

1 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 42) 15,23 150,000 2.284,50

2 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 27)

315,10 9,000 2.835,90

3 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb

250,03 9,000 2.250,27

euros
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tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 28)

4 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 29)

240,46 9,000 2.164,14

5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

105,25 1,000 105,25

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 35)

79,78 1,000 79,78

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

48,54 5,000 242,70

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37) 1,60 20,000 32,00

9 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

87,85 2,000 175,70

10 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

401,83 2,000 803,66

11 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 30)

41,11 3,000 123,33

12 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

50,55 25,000 1.263,75

TOTAL Capítol 01.07 12.360,98

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítol 08 EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

39,44 3,000 118,32

TOTAL Capítol 01.08 118,32

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítol 09 ALTRES

1 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 19)

109,14 9,000 982,26

TOTAL Capítol 01.09 982,26

euros
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NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 5.015,00

Capítol 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 20.720,30

Capítol 01.04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 5.723,00

Capítol 01.05  DESPESES CONTROL SALUD DEL PERSONAL 540,00

Capítol 01.06  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 1.131,25

Capítol 01.07  EQUIPAMENTS 12.360,98

Capítol 01.08  EXTINCIÓ D'INCENDIS 118,32

Capítol 01.09  ALTRES 982,26

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut 46.591,11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
46.591,11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut 46.591,11

46.591,11

euros
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/05/13 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0111000 h Encargado de obra 25,74000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,02000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,99000 €

A012S000 h Submarinista 104,90000 €

A0140000 h Manobre 18,39000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/05/13 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1311120 h Pala cargadora sobre neumáticos, de tamaño mediana 44,17000 €

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 174,93000 €

C1315031 h Retroexcavadora gran, equipada amb urpa prensora 409,56000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C1501900 h Camión para transporte de 20 t 40,00000 €

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 41,80000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de 600t*m 102,99000 €

C1701100 h Camión con bomba de hormigonar 156,75000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 75,91000 €

C1709G00 h Estenedora de granulat 39,62000 €

C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 45,82000 €

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 90,77000 €

C200U010 h Màquina taladradora 2,34000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B033U110 m3 Graveta de pedrera de pedra granítica, de 15 a 25 mm 22,60000 €

B0391230 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC25 18,88000 €

B0441600 m3 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes 18,35000 €

B0441900 m3 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 1200 a 4000 kg de pes 23,65000 €

B0442700 m3 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes 19,97000 €

B0442A00 m3 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 4000 a 6000 kg de pes 32,27000 €

B0442G00 m3 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària sense classificar 17,68000 €

B0512302 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 92,41000 €

B0640150 m3 Formigó HM-30/B/20/I+Qb de consistència tova, tamany màxim de l'àrid 20 mm, amb >= 300 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qb

86,20000 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

82,93000 €

B0DFU240 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para estructura de muelles 5,37000 €

B0DFU250 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para remate de muelles 0,80000 €

BV1DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

89,45000 €

BV1F4105 u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 71,88000 €

BV1F8101 u Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936 104,77000 €

BV1FC10C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una pedra,
segons la norma UNE-EN 1367-2

94,37000 €

BV1FD100 u Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra 99,54000 €

BV21120S u Determinació de la consistència pel mètode del consistòmetre VeBe modificat d'una mostra de
formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-3

54,14000 €

BV21230F u Determinació de la densitat d'una mostra de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-7 21,49000 €

BV219K0P u Extracció i assaig a compressió de 6 provetes testimoni de formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

785,84000 €

BV21J202 u Determinació de pes per m3 d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE 7286 96,48000 €

BV21K10R u Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la
norma UNE-EN 12390-8

467,30000 €

BV21K201 u Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-7

81,00000 €

BV21N10L u Determinació del contingut de ciment d'un formigó endurit, segons la norma ASTM C 1084 702,13000 €

BV21Q20K u Determinació de la resistència superficial als agents agressius d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma ASTM C 672/C 672M

352,02000 €

BV21R906 u Elaboració, cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm addicional a la
sèrie, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

47,73000 €

BV21SA09 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-5, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

116,03000 €

BV2LU001 u Determinació de la resistència al lliscament / relliscament de paviments polits i no polits, mitjançant
el péndol de fricció in situ, segons la norma UNE-ENV 12633

460,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D938127K m3 Conglomerat de grava-ciment GC25 sense additius,
amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a l'obra en
planta de 60 m3/h

Rend.: 1,000 36,42000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 19,03000 = 4,75750

Subtotal: 4,75750 4,75750

Maquinària

C1311120 h Pala cargadora sobre neumáticos, de tamaño mediana 0,025 /R x 44,17000 = 1,10425

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,017 /R x 90,77000 = 1,54309

Subtotal: 2,64734 2,64734

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,110      x 1,01000 = 0,11110

B0512302 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel

0,108      x 92,41000 = 9,98028

B0391230 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC25 1,000      x 18,88000 = 18,88000

Subtotal: 28,97138 28,97138

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04758

COST DIRECTE 36,42380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,42380
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PARTIDES D'OBRA

P-1 G214U071 m3 Retirada material de mantell i transport de material
fins a zona d'acopi

Rend.: 1,000 11,66 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 G214U072 m3 Retirada material de filtre i transport fins a zona
d'acopi

Rend.: 1,000 9,66 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 G305P025 m3 Formigó en molls, HM-30/B/20/I+Qb inclou la part
proporcional d'encofrat, suministre i posta en obra
amb bomba de formigonatge

Rend.: 1,000 115,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0111000 h Encargado de obra 0,100 /R x 25,74000 = 2,57400

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,025 /R x 23,02000 = 0,57550

A012S000 h Submarinista 0,050 /R x 104,90000 = 5,24500

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 10,23350 10,23350

Maquinària

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
600t*m

0,010 /R x 102,99000 = 1,02990

C200U010 h Màquina taladradora 0,200 /R x 2,34000 = 0,46800

C1701100 h Camión con bomba de hormigonar 0,050 /R x 156,75000 = 7,83750

C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 0,050 /R x 45,82000 = 2,29100

Subtotal: 11,62640 11,62640

Materials

B0640150 m3 Formigó HM-30/B/20/I+Qb de consistència tova,
tamany màxim de l'àrid 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+Qb

1,020      x 86,20000 = 87,92400

B0DFU240 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para
estructura de muelles

1,000      x 5,37000 = 5,37000

B0DFU250 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para
remate de muelles

1,000      x 0,80000 = 0,80000

Subtotal: 94,09400 94,09400

COST DIRECTE 115,95390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,95390

P-4 G305P042 m3 Espatller de formigó armat HA-35 per a coronació de
dic en talús

Rend.: 1,000 146,01 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-5 G305P043 m2 Enrase espatller de formigó armat HA-35 per a
coronació de dic en talús

Rend.: 1,000 33,21 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-6 G3J41610 m3 Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de
100 a 400 kg de pes, inclou transport i col·locació
amb pala carregadora

Rend.: 0,614 24,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 21,99000 = 0,60884

Subtotal: 0,60884 0,60884

Maquinària

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,017 /R x 41,80000 = 1,15733

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,017 /R x 174,93000 = 4,84334

Subtotal: 6,00067 6,00067

Materials

B0441600 m3 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 100 a 400 kg de pes

1,000      x 18,35000 = 18,35000

Subtotal: 18,35000 18,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00913

COST DIRECTE 24,96864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,96864

P-7 G3J41920 m3 Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de
1200 a 4000 kg de pes, inclou transport i col·locació
amb grua

Rend.: 1,000 39,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 21,99000 = 0,72567

Subtotal: 0,72567 0,72567

Maquinària

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,033 /R x 41,80000 = 1,37940

C1315031 h Retroexcavadora gran, equipada amb urpa prensora 0,033 /R x 409,56000 = 13,51548

Subtotal: 14,89488 14,89488

Materials

B0441900 m3 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 1200 a 4000 kg de pes

1,000      x 23,65000 = 23,65000

Subtotal: 23,65000 23,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01089

COST DIRECTE 39,28144
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,28144
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PARTIDES D'OBRA

P-8 G3J42710 m3 Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de
400 a 800 kg de pes, inclou transport i col·locació
amb pala carregadora

Rend.: 1,000 24,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 21,99000 = 0,43980

Subtotal: 0,43980 0,43980

Maquinària

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,020 /R x 41,80000 = 0,83600

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,020 /R x 174,93000 = 3,49860

Subtotal: 4,33460 4,33460

Materials

B0442700 m3 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 400 a 800 kg de pes

1,000      x 19,97000 = 19,97000

Subtotal: 19,97000 19,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00660

COST DIRECTE 24,75100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,75100

P-9 G3J42A20 m3 Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de
4000 a 6000 kg de pes, inclou transport i col·locació
amb grua

Rend.: 1,000 49,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 21,99000 = 0,87960

Subtotal: 0,87960 0,87960

Maquinària

C1315031 h Retroexcavadora gran, equipada amb urpa prensora 0,040 /R x 409,56000 = 16,38240

Subtotal: 16,38240 16,38240

Materials

B0442A00 m3 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 4000 a 6000 kg de pes

1,000      x 32,27000 = 32,27000

Subtotal: 32,27000 32,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01319

COST DIRECTE 49,54519
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,54519

P-10 G3J42G10 m3 Escullera marítima amb blocs de pedra calcària sense
classificar, inclou transport i col·locació amb pala
carregadora

Rend.: 1,000 25,08 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,011 /R x 21,99000 = 0,24189

Subtotal: 0,24189 0,24189

Maquinària

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,033 /R x 41,80000 = 1,37940

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,033 /R x 174,93000 = 5,77269

Subtotal: 7,15209 7,15209

Materials

B0442G00 m3 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària sense classificar

1,000      x 17,68000 = 17,68000

Subtotal: 17,68000 17,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00363

COST DIRECTE 25,07761
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,07761

P-11 G3J4P005 m3 Enrase d'escullera en fonamentacions de molls Rend.: 1,000 30,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 21,99000 = 1,09950

Subtotal: 2,01900 2,01900

Maquinària

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,050 /R x 41,80000 = 2,09000

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
600t*m

0,0125 /R x 102,99000 = 1,28738

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,0125 /R x 174,93000 = 2,18663

Subtotal: 5,56401 5,56401

Materials

B033U110 m3 Graveta de pedrera de pedra granítica, de 15 a 25 mm 1,000      x 22,60000 = 22,60000

Subtotal: 22,60000 22,60000

COST DIRECTE 30,18301
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,18301

P-12 G3J4P042 m3 Espatller de formigó armat HA-35 per a coronació de
dic en talús

Rend.: 1,000 146,01 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-13 G3J6001 m3 Formigonat en massa HM-30/B/20/I+Qb per a la
formació de blocs cúbics d'escullera artificial de 15 a
20 tn, inclòs encofrat, transport amb camió fins a punt
d'abocament i disposició en talús

Rend.: 1,000 80,76 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-14 G9351725 m3 Base de grava-ciment GC25 elaborada a l'obra, amb
ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora
i piconatge del material al 98% del PM

Rend.: 1,000 41,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 18,39000 = 1,47120

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,015 /R x 21,99000 = 0,32985

Subtotal: 1,80105 1,80105

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,016 /R x 66,20000 = 1,05920

C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 39,62000 = 0,59430

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 42,60000 = 0,08520

Subtotal: 1,73870 1,73870

Materials

D938127K m3 Conglomerat de grava-ciment GC25 sense additius,
amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a l'obra en
planta de 60 m3/h

1,050      x 36,42380 = 38,24499

B0111000 m3 Aigua 0,025      x 1,01000 = 0,02525

Subtotal: 38,27024 38,27024

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02702

COST DIRECTE 41,83701
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,83701

P-15 G9GA5U84 m3 Paviment de formigó vibrat HM-30/B/20/I+E, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge
amb estenedora, reglejat

Rend.: 1,000 105,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,190 /R x 18,39000 = 3,49410

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,065 /R x 21,99000 = 1,42935

Subtotal: 4,92345 4,92345

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 75,91000 = 2,50503

C1701100 h Camión con bomba de hormigonar 0,067 /R x 156,75000 = 10,50225

Subtotal: 13,00728 13,00728

Materials

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050      x 82,93000 = 87,07650

Subtotal: 87,07650 87,07650
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07385

COST DIRECTE 105,08108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,08108

P-16 GAMB4001 u Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües
del medi marí

Rend.: 1,000 150,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-17 GAMB4002 mes Tècnic titulat superior qualificat per a les actuacions
relacionades amb la vigilància i seguiment ambiental

Rend.: 1,000 1.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-18 GBC1001 h Col·locació balissa en posició final segons plànols,
inclou retirada prèvia i trasllat a acopi

Rend.: 1,000 40,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501900 h Camión para transporte de 20 t 1,000 /R x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000

COST DIRECTE 40,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,00000

P-19 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant
la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl
granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

Rend.: 1,000 89,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV1DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant
la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl
granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

1,000      x 89,45000 = 89,45000

Subtotal: 89,45000 89,45000

COST DIRECTE 89,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,45000

P-20 J0434105 u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una
pedra, segons la norma UNE-EN 1925

Rend.: 1,000 71,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV1F4105 u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una
pedra, segons la norma UNE-EN 1925

1,000      x 71,88000 = 71,88000

Subtotal: 71,88000 71,88000
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COST DIRECTE 71,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,88000

P-21 J0438101 u Determinació del pes específic d'una pedra, segons la
norma UNE-EN 1936

Rend.: 1,000 104,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV1F8101 u Determinació del pes específic d'una pedra, segons la
norma UNE-EN 1936

1,000      x 104,77000 = 104,77000

Subtotal: 104,77000 104,77000

COST DIRECTE 104,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,77000

P-22 J043C10C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions
de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una pedra, segons
la norma UNE-EN 1367-2

Rend.: 1,000 94,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV1FC10C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions
de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una pedra, segons
la norma UNE-EN 1367-2

1,000      x 94,37000 = 94,37000

Subtotal: 94,37000 94,37000

COST DIRECTE 94,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,37000

P-23 J043D100 u Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra Rend.: 1,000 99,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV1FD100 u Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra 1,000      x 99,54000 = 99,54000

Subtotal: 99,54000 99,54000

COST DIRECTE 99,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,54000

P-24 J060120S u Determinació de la consistència pel mètode del
consistòmetre VeBe modificat d'una mostra de
formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-3

Rend.: 1,000 54,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
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BV21120S u Determinació de la consistència pel mètode del
consistòmetre VeBe modificat d'una mostra de
formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-3

1,000      x 54,14000 = 54,14000

Subtotal: 54,14000 54,14000

COST DIRECTE 54,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,14000

P-25 J060230F u Determinació de la densitat d'una mostra de formigó
endurit, segons la norma UNE-EN 12390-7

Rend.: 1,000 21,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV21230F u Determinació de la densitat d'una mostra de formigó
endurit, segons la norma UNE-EN 12390-7

1,000      x 21,49000 = 21,49000

Subtotal: 21,49000 21,49000

COST DIRECTE 21,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,49000

P-26 J0609K0P u Extracció i assaig a compressió de 6 provetes
testimoni de formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

Rend.: 1,000 785,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV219K0P u Extracció i assaig a compressió de 6 provetes
testimoni de formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

1,000      x 785,84000 = 785,84000

Subtotal: 785,84000 785,84000

COST DIRECTE 785,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 785,84000

P-27 J060J202 u Determinació de pes per m3 d'una mostra de formigó
fresc, segons la norma UNE 7286

Rend.: 1,000 96,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV21J202 u Determinació de pes per m3 d'una mostra de formigó
fresc, segons la norma UNE 7286

1,000      x 96,48000 = 96,48000

Subtotal: 96,48000 96,48000
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COST DIRECTE 96,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,48000

P-28 J060K10R u Determinació de la profunditat de penetració d'aigua
sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-8

Rend.: 1,000 467,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV21K10R u Determinació de la profunditat de penetració d'aigua
sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-8

1,000      x 467,30000 = 467,30000

Subtotal: 467,30000 467,30000

COST DIRECTE 467,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 467,30000

P-29 J060K201 u Determinació del contingut d'aire pel mètode de
pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-7

Rend.: 1,000 81,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV21K201 u Determinació del contingut d'aire pel mètode de
pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-7

1,000      x 81,00000 = 81,00000

Subtotal: 81,00000 81,00000

COST DIRECTE 81,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,00000

P-30 J060N10L u Determinació del contingut de ciment d'un formigó
endurit, segons la norma ASTM C 1084

Rend.: 1,000 702,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV21N10L u Determinació del contingut de ciment d'un formigó
endurit, segons la norma ASTM C 1084

1,000      x 702,13000 = 702,13000

Subtotal: 702,13000 702,13000

COST DIRECTE 702,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 702,13000
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P-31 J060Q20K u Determinació de la resistència superficial als agents
agressius d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma ASTM C 672/C 672M

Rend.: 1,000 352,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV21Q20K u Determinació de la resistència superficial als agents
agressius d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma ASTM C 672/C 672M

1,000      x 352,02000 = 352,02000

Subtotal: 352,02000 352,02000

COST DIRECTE 352,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 352,02000

P-32 J060R906 u Elaboració, cura i assaig a flexotracció d'una proveta
prismàtica de 15x15x60 cm addicional a la sèrie,
segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-5

Rend.: 1,000 47,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV21R906 u Elaboració, cura i assaig a flexotracció d'una proveta
prismàtica de 15x15x60 cm addicional a la sèrie,
segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-5

1,000      x 47,73000 = 47,73000

Subtotal: 47,73000 47,73000

COST DIRECTE 47,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,73000

P-33 J060SA09 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de
tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons
la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-5, UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2

Rend.: 1,000 116,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV21SA09 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de
tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons
la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-5, UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2

1,000      x 116,03000 = 116,03000

Subtotal: 116,03000 116,03000
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COST DIRECTE 116,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,03000

P-34 J9C1U001 u Determinació del valor de la resistència al lliscament /
relliscament de paviments polits i no polits mitjançant
el pèndol de friccio in situ, segons la norma UNE-ENV
12633

Rend.: 1,000 460,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2LU001 u Determinació de la resistència al lliscament /
relliscament de paviments polits i no polits, mitjançant
el péndol de fricció in situ, segons la norma UNE-ENV
12633

1,000      x 460,00000 = 460,00000

Subtotal: 460,00000 460,00000

COST DIRECTE 460,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 460,00000

P-35 PPA000SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 46.591,11 €

______________________________________________________________________________________________________________
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