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Capítol VII 

 

Anàlisi de les alternatives 
 

 

Després de l’anàlisi de la situació actual en què es troben les platges Olímpiques de 

Barcelona i compresa la seva problemàtica, s’han analitzat una sèrie de possibles 

alternatives d’actuació, a fi d’obtenir una solució que aconsegueixi l’estabilitat de les 

platges. 

 

VII.1 Alternatives d’actuació 
 

Després de l’anàlisi de la situació actual en què es troben les platges Olímpiques de 

Barcelona i una vegada compresa la seva problemàtica, s’han plantejat una sèrie de 

possibles alternatives d’actuació susceptibles de ser dutes a terme, a fi d’obtenir un resultat 

adient que aconsegueixi l’estabilitat de les platges i que satisfaci la demanda social i 

turística existent. 

 

Si es consideren el nombre d’actuacions que implica cada alternativa, es pot parlar de les 

següents alternatives d’actuació, ordenades per la seva simplicitat i cost, de menor a major: 
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• Alternativa “zero”: No actuar sobre les platges.  

 

Aquesta alternativa no contempla cap tipus d’actuació pel que fa a reparació i 

protecció de les obres marítimes de defensa de la costa, així com la possible 

regeneració del perfil de platja (veure Figura VII.1). 

 

• Alternativa 1: Procedir exclusivament a la reparació dels espigons avariats. 

 

Aquesta alternativa contempla la reparació dels extrems dels espigons malmesos en 

el tram de costa de les platges Olímpiques, i corresponent al de Ginebra, al del 

Bogatell i al del Ferrocarril  (veure Figura VII.2). 

 

L’objectiu d’aquesta actuació és evitar un deteriorament progressiu de les obres 

actuals de defensa de la costa, i per tant una recuperació d’aquestes per tal de donar 

una millor resposta en futurs esdeveniments extrems, augmentant així la seva 

protecció i la de la costa. 

 

• Alternativa 2: Reparació i protecció d’obres existents i regeneració de platges. 

 

Aquesta alternativa contempla la reparació i protecció dels extrems dels espigons 

malmesos en el tram de costa objecte d’actuació, això és el de Ginebra, el del 

Bogatell i el del Ferrocarril; la prolongació dels actuals braços de defensa existents 

en el cap del desguàs de Bac de Roda; així com el reforçament del morro del braç 

oblic que protegeix la platja de la Nova Icària, que arranca de l’espigó de ponent 

del diapasó del desguàs de Bogatell amb orientació Sud. També es contempla 

reparar i reforçar el petit espigó emergit de la Nova Icària, que arranca 

perpendicularment al moll de Gregal del Port Olímpic (veure Figura VII.3).  

 

L’objectiu d’aquesta actuació és evitar un deteriorament progressiu de les obres 

actuals de defensa de la costa, així com dotar d’obres de defensa que proporcionin 

un millor recer per tal de donar una millor resposta en futurs esdeveniments 

extrems, augmentant així la seva protecció i la de la costa, i minimitzant l’erosió de 

les platges, i per tant la pèrdua de sorra. 
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Cal remarcar, que en l’actualitat les platges de Barcelona tenen un perfil d’equilibri 

característic amb la posició en la que es troben morfològicament encaixades entre 

els  sortints d’origen antròpic, i que en presència de temporals provoca un 

basculament de la platja i una modificació del seu perfil d’equilibri, i per tant la 

disminució del seu ample de platja emergit.  

 

Aquestes es caracteritzen per ser unes platges bastant dinàmiques, i amb una 

important inestabilitat pel que fa al seu perfil, amb fluctuacions del perfil 

d’equilibri d’hivern a estiu molt notables i apreciables visualment (veure Capítol 

III.3). El fet que aquestes platges tinguin un origen artificial i no natural, fa que per 

tal de regenerar les platges als seus perfils d’equilibri natural, calgui una 

alimentació d’aproximadament uns 720.000 m3 de sorra; a la Taula VII.1 es mostra 

l’aportació de sorra per a cada una de les platges objecte d'actuació. 

 

 

PLATJA VOLUM D’APORTACIÓ (m3) 

Platja de La Barceloneta 222.500 
Platja de Nova Icària 118.600 

Platja de Bogatell 172.000 
Platja de La Mar Bella 109.400 

Platja de La Nova Mar Bella 98.500 
TOTAL 721.000 

Taula VII.1. Distribució per  platges del volum de sorra a aportar. 

 
 

D'aquesta manera, les platges veuen augmentada la seva superfície de platja útil, la 

qual cosa no sols respon a la demanda existent i beneficia els usuaris de les platges, 

sinó que permet augmentar la protecció oferta a totes aquelles instal·lacions, 

estructures i construccions existents en l'extradós de la platja, resguardant-les de 

l'aigua en moments de temporal en augmentar l'ample de platja mitjà, almenys en 

determinats trams de les platges. 
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• Alternativa 3: Reparació i protecció d’obres existents, regeneració de platges i 

implantació de noves obres de defensa de costes. 

 

Aquesta alternativa contempla les actuacions proposades a l’Alternativa 2, obres de 

reparació i protecció de les obres existents, i regeneració de les platges; amb la 

implantació de noves obres de defensa per tal de millorar els resultats obtinguts 

amb anterioritat. Les alternatives que es presenten són les següents:  

 

• Alternativa 3.1: Actuacions combinades amb obra “Mixta”, on es concep la 

construcció d’uns espigons amb una important aportació de sorra. 

 

Aquesta alternativa contempla l’aportació d’aproximadament uns 3.700.000 m3 de 

sorra més (a la Taula VII.2 es mostra l’aportació de sorra per a cada una de les 

platges objecte d'actuació), amb la prolongació dels espigons actuals per tal d’evitar 

que el sediment s’escapi lateralment (veure Figura VII.4). Aquesta aportació 

sedimentària provindria de jaciments externs als de Barcelona, ja fossin marins o de 

cantera, sotmès a una tramitació ambiental, i que presentés una formulació de 

Declaració d'Impacte Ambiental positiva per part de la Secretaria General de Medi 

Ambient.  

 

PLATJA VOLUM D’APORTACIÓ (m3) 

Platja de La Barceloneta 1.850.000 
Platja de Nova Icària 170.700 

Platja de Bogatell 606.300 
Platja de La Mar Bella 510.800 

Platja de La Nova Mar Bella 516.700 
TOTAL 3.654.500 

Taula VII.2. Distribució per  platges del volum de sorra a aportar. 

 
L’objectiu d’aquesta actuació, és l’aportació d’un volum de sorra el suficientment 

important per tal de modificar l’actual perfil de platja a un perfil d’equilibri més 

estable i menys dinàmic, evitant així les fluctuacions entre hivern i estiu, així com 

les importants pèrdues de superfície de platja emergida. Aquesta actuació no es 

concep sense la prolongació dels espigons actuals, per tal d’evitar les pèrdues 
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laterals de sediment que es produirien si no es disposés d’aquest sustentament. El 

fet d’assolir un nou perfil d’equilibri més adient amb les característiques i 

problemàtiques de la zona fa que es disposi de major protecció davant 

d’esdeveniments extrems, i per tant d’afectacions menors en la costa i en les obres. 

 

• Alternativa 3.2: Actuacions combinades amb obra “Rígida”, on es concep la 

construcció d’obres noves de defensa. 

 

Aquesta alternativa contempla l’actuació d’un gran nombre d’obres; des de la 

prolongació de l’espigó submergit de la Nova Bocana del Port de Barcelona (al Sud 

de la platja de la Barceloneta); a la construcció d’un dic exempt emergit front la 

platja de la Barceloneta; a la construcció dels braços oblics dels diapasons , i que es 

tracta d’una sèrie d’espigons d’escullera que arranquen dels extrems de cada un 

dels espigons corresponents als desguassos de Ginebra, el Bogatell, el Ferrocarril i 

Bac de Roda (excepte per al cas de l’espigó sud de Bogatell, per al que el braç oblic 

ja està construït). I finalment la construcció de l’espigó emergit de la Nova Mar 

Bella, espigó perpendicular a la costa que compartimenta la platja de la Nova Mar 

Bella, separant-la de la nova platja creada després de demolir l’esplanada 

actualment existent (veure Figura VII.5). 

 

L’objectiu d’aquesta actuació, és que l’actual perfil de platja pugui consolidar-se en 

un perfil d’equilibri estable i poc dinàmic, evitant així les fluctuacions entre hivern 

i estiu, així com les importants pèrdues de superfície de platja emergida. El fet 

d’assolir la consolidació d’aquest perfil d’equilibri fa que es disposi de major 

protecció davant d’esdeveniments extrems, i per tant d’afectacions menors en la 

costa i en les obres. 
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VII.2 Anàlisi multicriteri 

 
Després de presentar les descripcions de les diverses alternatives d’actuació i els diversos 

escenaris futurs considerats, és precís realitzar una anàlisi comparativa multicriteri que 

serveixi d’eina d’ajut a la presa de decisió. 

 

Els criteris que s’han utilitzat per a comparar les diferents alternatives es descriuen a 

continuació: 

 

Rendibilitat econòmica, entesa com la relació entre el pressupost d’actuació i 

la superfície de platja obtinguda. La superfície de platja s’ha calculat tenint en 

compte el volum de sediment aportat i el guany de platja emergida, tenint en 

compte les actuacions realitzades de manteniment i sosteniment. Mentre que el 

pressupost d’actuació s’ha calculat a partir del cost de les aportacions 

sedimentàries realitzades (preu unitari per m3 de sediment aportat [5]) i el cost 

de les actuacions proposades de reparació i/o protecció d’obres existents i 

construcció d’obres noves (preu aproximat per obra realitzada [5]). S’ha valorat 

una rendibilitat d’entre 10 i 15 si el guany de platja és petit amb relació a un 

cost important, un valor de 15 si no s’escomet cap aportació ni cap cost, i un 

valor d’entre 20 i 30 si s’arriba a un guany de platja important amb un cost 

raonable. 

 
 

Alternatives Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3.1 Alt 3.2 

Valoració Rendibilitat (30) 15 11 20 26 13 
 

Taula VII.3. Valoració rendibilitat econòmica. 

Valoració de la màxima rendibilitat = 30 i de la mínima rendibilitat = 0 
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Vulnerabilitat, valorada com la magnitud dels problemes ocasionats en cada 

alternativa, principalment a causa de la incidència de temporals, considerant la 

superfície de la platja, la duració d’aquests problemes i l’estabilització o no del 

procés erosiu. S’ha valorat una vulnerabilitat d’entre 0 i 5 si aquestes actuacions 

redueixen molt poc la vulnerabilitat o fins i tot fan d’aquesta vulnerabilitat un 

problema crònic, un valor de 10 si les actuacions proposades redueixen en algun 

aspecte la vulnerabilitat de les platges, i un valor d’entre 10 i 20 si les actuacions 

proposades redueixen la vulnerabilitat de forma considerable. 

 

Alternatives Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3.1 Alt 3.2 

Valoració Vulnerabilitat (20) 2 6 9 12 17 

Taula VII.4. Valoració vulnerabilitat.  

Valoració de la màxima vulnerabilitat = 0 i de la mínima vulnerabilitat = 20 

 

 
 

Impacte ambiental, entesa com l’afectació de l’estat actual dels fons i de les 

comunitats naturals marines presents en les zones d’actuació (zona de dragat i zona 

d’abocament i execució de les obres). S’ha valorat un impacte d’entre 0 i 5 si 

aquestes actuacions tenen una incidència important en el medi i poden ocasionar en 

alguns casos problemes crònics de difícil solució un valor de 10 si les actuacions 

proposades tenen una incidència ambiental considerables però en alguns casos, i 

amb el pas del temps, es poden recuperar les zones malmeses, i un valor d’entre 15 

i 20 si les actuacions proposades no tenen incidència i no l’afavoreixen. 

 

Alternatives Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3.1 Alt 3.2 

Valoració Impacte (20) 20 19 14 3 13 

Taula VII.5. Valoració impacte ambiental.  

Valoració del màxim impacte = 0 i del mínim impacte = 20 
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Adequació de les platges a la demanda d’ús, entesa com la demanda d'ús de la 

zona, tant actual com en un futur, per al seu ús i plaer per part dels seus habitants 

com visitants de la ciutat. S’ha valorat una adequació d’entre 0 i 10 si aquest espai 

es redueix considerablement, i aquesta pèrdua en algunes situacions arriba a ser 

molt important, un valor de 10 si l’espai de les platges a la demanda es manté 

constant, i un valor d’entre 15 i 20 si el guany d’aquesta superfície és superior a 

l’actual. 

 

Alternatives Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3.1 Alt 3.2 

Valoració Adequació (20) 5 5 9 19 18 
Taula VII.6. Valoració adequació de les platges a la demanda d’ús. 

Valoració de la màxima adequació = 20 i de la mínima adequació = 0 

 

 
Flexibilitat, entesa com la possibilitat d’adaptació a l’evolució experimentada amb 

el temps, alterant les ubicacions de les recarregues o els moviments locals del 

sediment. S’ha valorat una flexibilitat d’ entre 0 i 5 si la possibilitat d’adaptació i 

flexibilitat és mínima i en alguns casos inexistent, un valor de 5 si aquesta 

adaptació a situacions futures és suficient per recuperar l’estat previ, i un valor 

d’entre 5 i 10 si aquesta adaptació ha permès recuperar l’estat previ, compensar 

ubicacions i redistribuir els moviments local. 

 

Alternatives Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3.1 Alt 3.2 

Valoració Flexibilitat (10) 3 3 4 5 9 
Taula VII.7. Valoració flexibilitat. 

Valoració de la màxima flexibilitat = 10 i de la mínima flexibilitat = 0 
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Alternatives Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3.1 Alt 3.2 

Rendibilitat (30) 15 11 20 26 13 

Vulnerabilitat (20) 2 6 9 12 17 

Impacte ambiental (20) 20 19 14 3 13 

Adequació a demanda (20) 5 5 9 19 18 

Flexibilitat (10) 3 3 4 5 9 

TOTAL 45 44 56 65 70 

Taula VII.8. Resultat anàlisi multicriteri alternatives analitzades. 

 
 
Un cop realitzat l’anàlisi multicriteri de les diferents alternatives proposades, es pot 

apreciar com les solucions que s’aproximen a un millor resultat amb les problemàtiques 

que s’an comentat en el transcurs d’aquesta tesina i amb els criteris que s’han definit per 

aquest tipus d’anàlisi, són l’Alternativa 3.1 i la 3.2. Aquestes alternatives contemplen les 

millores que es presenten en les altres alternatives, amb l’afegit de la implantació de noves 

actuacions que tendeixin a dotar de més equilibri i estabilitat a les platges. 
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VII.3 Discussió de les alternatives 

 

• Alternativa “zero”: No actuar sobre les platges. 

 

Aquesta possibilitat queda completament descartada atès que, en l’estat actual, hi ha 

obres que, com a mínim, necessiten ser reparades. A més, l’estudi de la problemàtica 

actual ha posat de manifest la necessitat d’escometre obres que ajudin a aconseguir 

l’estabilitat de les platges. 

 

 

• Alternativa 1: Procedir exclusivament a la reparació dels espigons avariats. 

 

Evidentment, aquesta és una mesura necessària, però atès que aquests danys es 

repeteixen sempre després de la incidència de temporals, s’entén que és necessari 

procedir a la recerca de solucions que previnguin aquestes avaries. A més, la pèrdua 

continuada de sorra en les platges, exigeix dur a terme operacions de realimentació de 

les mateixes. 

 

 
• Alternativa 2: Reparació i protecció d’obres existents i regeneració de platges. 

 

Aquesta seria una solució que permetria satisfer la demanda existent de forma 

temporal, però la necessitat de dur a terme operacions de regeneració tornaria a fer-se 

patent en un període de temps relativament curt, ja que la situació, almenys pel que fa a 

la dinàmica litoral, continuaria sent igual que en l’actualitat [21] [22] [23] [24] [25]. 
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• Alternativa 3: Reparació i protecció d’obres existents, regeneració de platges i 

implantació de noves obres de defensa de costes. 

 

 

• Alternativa 3.1: Actuacions combinades amb obra “Mixta” 

 

Aquesta seria una solució que permetria satisfer la demanda existent de forma temporal 

i llarg termini, ja que la situació, almenys pel que fa a la línia de costa, garantiria la 

protecció del passeig Marítim, construccions, instal·lacions, mobiliari urbà, i la resta 

d’elements existents en l’extradós de la platja.  

 

També suposaria un guany important en superfície de platja emergida durant un 

període de temps relativament llarg. Tot i que, l’estabilitat i comportament de les 

platges davant de situacions de temporal no seria definitiva, i cada certs anys serien 

necessàries recarregues periòdiques de sorra (majoritàriament procedent de jaciments 

externs a Barcelona), per seguir protegint l’extradós de les platges i l’estabilitat 

d’aquestes. 

 

A diferència d’altres països, aquest tipus d’actuacions no són les més convencionals en 

la nostra costa, i s’acostuma a tendir més a solucions combinades amb obra ‘Rígida’. 

Aquest fet, el fet de que no s’assegura una estabilitat relativament definitiva, i l’afegit 

de la incidència ambiental que pot tenir un dragat d’aquestes dimensions en el fons 

marí, provoca una certa desconfiança per part de les administracions en actuacions 

d’aquest tipus. 
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• Alternativa 3.2: Actuacions combinades amb obra “Rígida” 

 

Per entendre que el conjunt d’actuacions que comprèn aquesta alternativa és el 

necessari per a millorar de forma global l’estat de les platges i de les estructures 

actualment existents, així com la seva estabilitat i comportament davant de situacions 

de temporal amb obres que garanteixin la protecció de les mateixes i, en conseqüència, 

la del passeig Marítim, construccions, instal·lacions, mobiliari urbà, i la resta 

d’elements existents en l’extradós de la platja. 

 

En aquest cas s’aconseguiria una estabilitat de les platges per un període llarg de 

temps, sense necessitat de grans aportacions de sorra, equilibrant certs basculaments 

interns amb certs moviments locals de sorra on s’hagin ubicat les recarregues.   

 

 

Un cop discutides les diferents alternatives i amb el resultat obtingut en l’anàlisi 

multicriteri, es pot afirmar que l’Alternativa 3.2 és la que de forma conjunta ens dona una 

millor solució a la problemàtica de l’estabilitat de les platges Olímpiques de Barcelona. 

 

 


