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1 Introducció 

1.1 Antecedents 
 
Fins fa poc anys, la política en general a l’Estat espanyol era de solucionar els 
problemes un cop aquests són patents. Això moltes vegades implica un cost 
afegit que es podria haver estalviat si s’hagués portat a terme un manteniment 
periòdic. 
 
En els últims anys aquesta tendència està canviant, però costa perquè 
políticament venen més les reparacions vistoses d’estructures obsoletes que ja 
no donen servei als ciutadans que el manteniment continu i en silenci 
d’aquestes mateixes obres, que continuen donant un servei adequat als 
ciutadans. 
 
Això aplicat als ports esportius es tradueix en avançats deterioraments en molts 
d’aquests degut a una falta d’inversió en manteniment preventiu, i per tant, 
disminueixen el seu servei. Fins i tot, de vegades la seguretat dels seus usuaris 
es veu mermada per un avançat mal estat de les estructures. 
 
Finalment, el manteniment continu d’aquestes obres marítimes es fa necessari 
perquè presenta unes particularitats molt importants, ateses les 
característiques pròpies de les obres marítimes, entre les quals destaquen les 
següents: 

• Existència d’un medi natural agressiu com el mar que produeix 
indefectiblement uns processos de degradació en el temps sobre els 
materials de construcció de les estructures. 

• Actuació de càrregues ambientals aleatòries i de difícil caracterització 
en la seva definició. 

• Disseny en planta i en secció ajustat en cada cas a les condicions 
singulars del medi, la qual cosa impedeix l’aplicació fiable d’actuacions 
normalitzades. 

• Procediments constructius d’elevat cost i molt influïts per les condicions 
ambientals durant la fase constructiva. 

• Dificultat per a emprendre actuacions d’inspecció, de manteniment o de 
reparació donada la complexitat de l’accés a l’obra executada. 

• Necessitat d’inspeccions periòdiques de les instal·lacions a causa de les 
pròpies característiques de les infraestructures portuàries, atès que els 
deterioraments no són perceptibles a simple vista en trobar-se aquestes 
la major part del temps submergides. 

• Elevat import de les reparacions generalment. 
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1.2 Objectiu 
 
L’objectiu d’aquesta tesina doncs és: 

1. Analitzar els elements bàsics d’un port esportiu amb les seves avaries 
més freqüents.  

2. Determinar els paràmetres i la periodicitat amb que és necessari 
avaluar-los per tal de determinar l’estat d’aquests elements. 

3. Crear un programa d’inspeccions tipus. 
4. Aplicar aquests coneixements a un cas pràctic: el Port Olímpic de 

Barcelona (veure Annex 1) 
 

1.3 Metodologia 
 
Primer de tot s’analitzen ràpidament uns quants ports esportius de Catalunya 
per tal de poder determinar quins són els elements bàsics de tot port esportiu. 
Aquests elements bàsics es classifiquen segons siguin Obres de Recer u 
Obres d’Amarrament. 
 
En la segona part d’aquesta tesina es fa una petita descripció de l’element a 
estudiar, enumerant posteriorment les seves patologies o avaries més 
comunes. També es tracten algunes de les seves possibles solucions i 
finalment, s’adjunta un quadre resum amb els paràmetres a valorar per tal de 
detectar dites patologies/avaries, unitats i valors corresponents per tal de 
discernir en quin estat d’actuació ens trobem, juntament amb les observacions 
pertinents.  
 
Aquestes solucions recomanades han estat dividides en tres tipus: 
 

1. Solucions de disseny 
2. Solucions preventives 
3. Solucions correctives 

 
Sent les del primer tipus les aplicables durant la redacció i execució del 
projecte. Les de segon tipus s’apliquen quan la patologia comença a actuar i 
l’avaria encara està en un estat inicial. I finalment, en el cas que l’avaria estigui 
en un estat avançat s’aplicaran les solucions correctives. 
 
Tota aquesta informació ve completada amb arxius fotogràfics de diferents 
orígens per tal de facilitar la comprensió i detecció de les diferents 
patologies/avaries i les seves corresponents solucions. 
 
Posteriorment es crea un programa de manteniment tipus a seguir a partir dels 
paràmetres a analitzar i la seva periodicitat per cada element estudiat. 
 
Finalment, s’apliquen tots aquests coneixements a un cas pràctic: el Port 
Olímpic de Barcelona. 
 


