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3 Patologies a les Obres de Recer 

3.1 Típiques lesions al Dic vertical 
 
Descripció 
 
Un dic és una paret artificial construïda en els casos dels ports, per reduir 
l’energia provinent de les onades. Existeixen diferents tipus, com per exemple: 
 

• En talús: consisteix en la formació del dic mitjançant la superposició de 
capes d’elements amb diferents granulometries i materials. Està format 
per un nucli impermeable i la resta de capes van augmentant la seva 
granulometria, separades per capes de filtre. La capa més exterior 
normalment està formada per blocs de formigó en massa de grans 
dimensions i diverses formes (cubs, dolos, tetràpodes, etc.) que 
substitueixen l’escullera. El funcionament d’aquest tipus de dics es basa 
en el trencament de la ona. 

 

 
Fig. 6: Esquema de les principals parts d’un dic de terra amb nucli impermeable. [Original de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dique, (2007)] 
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• Vertical: aquest tipus de dic està format per calaixos de formigó armat 
que es transporten flotant fins a la zona determinada, on s’omplen amb 
àrids i així s’enfonsen, formant una estructura rígida. El funcionament 
d’aquest tipus de dics es basa en reflectir l’ona. 
 
Les principals avantatges d’aquest sistema més modern que el dic en 
talús són: 
 

o Requereixen menys material (la seva rendibilitat és a partir dels 
10-15 m de profunditat). 

 
o Es poden prefabricar i es requereix menys temps de construcció, 

per tant, existeix un risc menor de ruptura durant la seva etapa de 
construcció. 

 
o Permet en general millors acabats i s’adapta millor a un major 

número d’usos, com per exemple l’ús com a moll del seu 
extradós, que és gairebé directe. 

 
Però també presenten desavantatges, com per exemple: 
 

o Degut a que concentren tot el seu pes en una superfície menor, 
el sol ha de ser més resistent 

 
o Reflecteixen la major part de l’onatge que incideix sobre ells, no 

com en el cas dels dics en talús. Això provoca un augment dels 
esforços sobre l’estructura i la dificultat de navegació en les 
proximitats d’aquest. 

 

 
Fig. 7: Exemple de dic vertical al Port Olímpic de Barcelona. Aquest incorpora esglaons que 

actuen com a trencaones, per tal de disminuir l’efecte de reflexió de les grans onades. 
[Original de Solís, J. (2007)] 
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Fig. 8: Parts d’un dic vertical convencional. 

1. Banqueta de cimentació amb el seu corresponent enrasament de 
grava 

2. Berma de protecció del dic 
3. Bloc de guarda anti-soscavació que pot estar embebit a la berma 

davantera de protecció 
4. Monòlit (calaix o tipologia especial) 
5. Mur emergent, amb les seves múltiples solucions estructurals, 

funcionals i hidràuliques per a minimitzar el revessament quan la 
funció és de dic-moll 

[Original de Galmés, J. (2005)] 
 

• Flotant: format normalment per una plataforma horitzontal i una 
agrupació de flotadors, susceptibles de ser submergits i posteriorment 
elevats. 

 
El dic ha d’estar dissenyat per un cert període de retorn en funció de la 
importància que tingui el port en qüestió. En el cas de ports esportius el període 
de vida útil està comprès entre els 25 i 50 anys. 
 
Cal remarcar que els dics verticals són obres difícilment reparables, perquè si 
el seu disseny no és l’adequat al tipus d’onatge real, llavors això implica que el 
seu sistema de fallida és instantani. Per tant, és sempre necessari fer assajos 
en canals 2D i piscines 3D per tal de comprovar que el trencament de l’ona no 
es produeix al dic en cas de temporal, ja que aquest és un dels principals 
problemes junt amb el fet d’una incorrecta estimació del clima marítim i les 
seves accions. 
 
A continuació passem estudiar les típiques avaries dels dics verticals per 
posteriorment, tractar les dels dics d’escullera. 
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3.1.1 Lliscament 
 
És una de les avaries més típiques en el cas de dics verticals i es produeix en 
el cas que la força horitzontal total provocada per l’onatge (Força Pertorbadora) 
sigui superior a la força de fregament (Força Restauradora), és a dir, la força 
normal del dic multiplicada pel coeficient de fregament entre el contacte del 
calaix de formigó i la base d’escullera.  
 
El valor d’aquest coeficient de fregament acostuma a estar al voltant de 0,6 (per 
al cas de calaix de formigó sobre base d’escullera); tot i això, al principi 
acostuma a ser menor, però amb el pas del temps augmenta fins a 0,7-0,9 
segons Nagai, extret dels apunts de Gironella. És per això que la majoria de 
desplaçaments de dics acostumen a ser durant la seva construcció o als pocs 
anys, que és quan el seu coeficient de fregament és menor. 
 
En el cas de la normal del dic vertical, cal tenir en compte el pes de l’estructura 
del calaix, descomptant la flotació i la subpressió. Pel càlcul de la subpressió 
existeixen diferents mètodes entre els quals tenim el de Goda o el de 
Takahashi, que ofereixen diferents fórmules que no detallarem en aquí per la 
seva extensió i complexitat. 
 
A continuació es presenta la fórmula del càlcul del coeficient de seguretat: 
 

Fórmula 1: ( )
P

UWSFD
−

=
μ  

 
Sent SFD el valor del coeficient de seguretat, que acostuma a 
estar entre 1,2 i 2, amb valors propers a 1,5. 
Sent µ el valor del coeficient de fregament, de 0,6 per al cas de 
calaix de formigó sobre base d’escullera (cas més desfavorable). 
Sent W el pes de l’estructura per metre lineal respecte al nivell del 
mar, descomptant la força hidrostàtica. 
Sent U la força vertical total de l’onatge (subpressió dinàmica). 
Sent P la força horitzontal total de l’onatge. 
[Original de Gironella, X. (2007)] 

 

 
Fig. 9: Esquema de les forces bàsiques actuants sobre un calaix. [Original de Gracia, V. 

(2007)] 
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Fig. 10: Esquema de les càrregues actuants sobre un calaix. [Original de Gracia, V. (2007)] 
 

• Solució de disseny: en la fase de disseny cal tenir molt en compte 
aquest tipus d’avaria, ja que com hem comentat inicialment, les fallides 
en els dics acostumen a ser de difícil reparació. Per tant, una bona 
inversió en un disseny adequat (amb models en 2D i 3D, càlculs el més 
acurats possibles, factors de seguretat elevats etc.) pot estalviar molts 
maldecaps posteriors. També és important remarcar que és durant la 
seva construcció el moment més crític per produir-se desplaçament. Un 
disseny de dics cilíndrics pot ajudar a que les forces d’impacte siguin 
inferiors, amb una menor ressonància i agitació, i per tant, disminueixin 
el risc de lliscament d’aquests. 

 
• Solució preventiva: quan es comença a detectar un lleuger 

desplaçament del dic, això és indicador normalment de que la força de 
l’onatge real és superior a la estimada en els càlculs realitzats, ja que 
aquesta estimació és difícil de realitzar. També es pot donar el cas en 
que el coeficient de fregament real del sòl sigui inferior a l’utilitzat en seu 
disseny, tot i això, les solucions són les mateixes, ja que actuar sobre el 
coeficient de fregament del sol per intentar augmentar-lo resulta 
inviable. Per tant, una de les possibles solucions és aconseguir rebaixar 
l’energia d’aquest onatge que impacta l’estructura, i això es pot 
aconseguir col·locant una barrera d’escullera semisubmergida en talús 
que absorbeixi l’energia extra causant d’aquest desplaçament. Una altra 
possible solució és la col·locació d’un dic d’escullera submergit a una 
determinada distància del dic vertical. Els efectes d’aquesta mesura són 
similars a la solució anteriorment esmentada. En el cas que el dic ja 
disposi d’escullera o dic submergit, aquests s’haurien de 
sobredimensionar. Cal destacar igualment que en el cas que l’avaria es 
trobi ja en estat inicial pot haver causat fissures en elements estructurals 
que caldrà reparar i segellar per evitar mals majors. 
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La taula següent intenta donar uns valors de referència per tal de poder saber 
en quins casos ens trobem davant d’un desplaçament crític o no. 
 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Distància del 
desplaçament 

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

Taula 1: Lliscament del dic vertical.  
 

El valor correctiu s’ha extret de la tesina de Manuel Jiménez Velasco (2005) 
Vulnerabilidad de diques verticales bajo simulación de Monte Carlo, UPC, on es 
considera que a partir d’aquest valor el dic vertical ha fallat. A partir d’aquest 
valor doncs, s’ha considerat que un desplaçament superior al 40% sobre el 
valor correctiu és suficient per fer un control més exhaustiu d’aquesta avaria i la 
seva evolució per tal de poder anticipar-se a que l’avaria adquireixi dimensions 
més importants 
 
Una de les maneres de mesurar el desplaçament del dic és clavant claus a 
determinat punts d’aquest i respecte a un vèrtex geodèsic situat a terra ferma, 
es pot mesurar amb un teodolit el desplaçament que pateix el dic amb el temps, 
especialment després de forts temporals. 
 

• Solució correctiva: en el cas que l’estructura del dic ja s’hagi desplaçat 
considerablement, això haurà provocat fissures/trencaments en 
l’estructura d’unió del dic amb la resta d’elements del port, reducció de 
l’espai interior del port… En aquests casos, degut a la seva 
excepcionalitat, cal fer un estudi detallat de les variants de les diferents 
possibles solucions aplicables, considerant també l’opció d’una 
reconstrucció sobredimensionada total del dic depenent del seu estat. 

 

 
Fig. 11: Esquema de lliscament del calaix. [Modificada de Jiménez, M. (2005)] 
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3.1.2 Esfondrament 
 
Com s’ha comentat amb anterioritat, el fet d’utilitzar el sistema de dics verticals 
implica una alta concentració de pressions sobre el sòl, ja que el pes es 
concentra en una menor superfície. La base de cimentació està formada per 
una banqueta d’escullera i té la missió de repartir sobre el sòl marí aquests 
esforços concentrats que li transmet el calaix. També té la funció d’enrasar i 
elevar la superfície d’assentament del calaix. Però a més, el sòl inicial que està 
per sota d’aquesta banqueta també ha de ser resistent. 
 
Normalment, aquest tipus de lesió va associada també a un lliscament i 
inclinació del dic, tal i com es pot veure en les següents figures. 
 

 
Fig. 12: Esquema de les càrregues aplicades en el cas que es consideri perill per 

esfondrament. [Original de Galmés, J. (2005)] 
 
A continuació es detallen algunes de les recomanacions per tal d’evitar aquest 
tipus de lesió.  
 

• Solució de disseny: existeixen diferents dissenys de la base de 
cimentació que depenen bàsicament de tres factors: pes del gra i 
naturalesa d’aquest, i profunditat de la base de cimentació. El pes del 
gra pot començar en els 5 kg de tipus grava fins als 1.000 kg de pedra 
d’escullera. Per tal d’evitar un esfondrament de la cimentació del dic 
vertical, es recomana fer un estudi per tal de determinar un disseny 
adequat a les necessitats. Respecte al sòl inicial que suportarà aquesta 
base de cimentació, degut a l’alta concentració de pressions que 
suportarà, de vegades cal actuar sobre aquest de tal manera que 
s’incrementi la seva capacitat portant. Diferents mètodes són 
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precarregar, columnes de grava, substitució del terreny, dragat, 
vibroflotació, etc. 

 

 
 
Fig. 13: Ambdues il·lustracions mostren el resultat d’esfondrament, lliscament i inclinació del 

dic. En el primer cas, la inclinació és cap el mar; en el segon, la inclinació és cap a la 
costa. [Original de Galmés, J. (2005)] 

 
• Solució preventiva: si posteriorment a la seva execució es detecta que la 

base s’ha deformat o col·lapsat lleugerament en sentit vertical cal 
comprovar si aquest desplaçament continuarà o ha estat un petit 
assentament controlat. En aquest últim cas no caldria actuar, però en el 
cas que l’esfondrament pugui continuar, llavors es recomana reforçar el 
sòl original amb formigó injectat per tal de millorar la capacitat portant 
d’aquest.  

 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Desplaçament 
vertical 

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

Taula 2: Esfondrament del dic vertical. 
 
Com en el cas anterior, el valor correctiu s’ha extret de la mateixa tesina de 
Jiménez. I el valor preventiu s’ha tornat a considerar el 40% del valor correctiu. 
 
Igualment, per tal de poder fer un seguiment periòdic, especialment en els 
primers anys després de la seva construcció, es pot aprofitar el mateix mètode 
que en el cas anterior: claus de referència col·locats en punts estratègics del 
dic. 
 

• Solució correctiva: un cop el dic ha sofert un procés d’esfondrament de 
caràcter important, això haurà provocat fissures que poden afectar la 
capacitat estructural i permeabilitat d’aquest. Així doncs, les mesures a 
prendre seran específiques de cada cas. 
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Fig. 14: Pèrdua de capacitat portant i posterior trencament recte de la banqueta cap el costat 

port. [Original de Jiménez, M. (2005)] 
 

 
Fig. 15: Pèrdua de capacitat portant i posterior trencament circular de la banqueta cap el 

costat port. [Original de Jiménez, M. (2005)] 
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3.1.3 Lesions en el mur emergent 
 
El mur emergent, tal com s’ha comentat en apartats anteriors és l’encarregat 
d’evitar que quan l’onatge és fort, l’ultrapassament afecti a les activitats sobre la 
llosa de coronació. Degut a aquesta acció, ha se suportar forts impactes de 
curta durada però molta intensitat i és per això que és susceptible de patir 
lliscament. 
 
Per tal d’evitar-ho, a continuació s’adjunten algunes recomanacions: 
 

• Solució de disseny: un correcte disseny ajudarà a obtenir una major 
estabilitat però també un baix factor alçada/base per tal d’aconseguir un 
centre de gravetat més baix i dificulti el seu lliscament. Igualment, una 
densitat elevada dificultarà el seu lliscament i a la vegada la bolcada. 
Normalment sobre el coeficient de lliscament no s’hi actua i aquest 
roman al voltant del 0,6, però la col·locació d’esperes en el dic faciliten la 
instal·lació del mur emergent de tal manera que quedi soldat a aquest. 

 
• Solució preventiva: si es detecta que el mur emergent s’ha desplaçat o 

que fins i tot aquest té indicis de bolcament, llavors una possible solució 
podria ser reconstruir la part frontal desplaçada del mur de tal manera 
que augmentem el pes del mur emergent, evitant que aquest pugui ser 
desplaçat amb facilitat. A més, aquesta reconstrucció del mur es 
recomana fer-la introduint unes esperes al dic i al mur emergent, de tal 
manera que aquesta reconstrucció quedi soldada a ambdós elements.  

 
Fig. 16: Esquema de lliscament del mur emergent, indicant amb color vermell la part 

reconstruïda del frontal del mur emergent, soldat amb esperes al dic i al mur 
emergent desplaçat. [Modificada de Jiménez, M. (2005)] 

 
A continuació es presenta una taula amb valors de referència per ambdues 
avaries, extretes de la tesina de Manuel Jiménez Velasco. En aquí es 
considera que a partir dels 20 cm de desplaçament horitzontal del mur 
emergent, aquest ha fallat. Així doncs, el valor preventiu s’ha considerat un cop 
es supera el 25% d’aquest valor. En aquest cas s’ha considerat un valor inferior 
al 40% del desplaçament horitzontal del dic ja que el mur emergent, un cop 
s’hagi desplaçat, és molt més sensible que el dic a continuar sent desplaçat per 
forts temporals. 
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Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Desplaçament horitzontal cm 5 20  

Taula 3: Lesions en el mur emergent del dic vertical. 
 
Com en casos de desplaçament del dic, es poden col·locar claus també al mur 
emergent que permetin mesurar el seu desplaçament relatiu respecte al dic 
després de forts temporals. 
 
 

 
Fig. 17: Bolcada del mur emergent. [Original de Jiménez, M. (2005)] 
 

• Solució correctiva: un cop el mur emergent ha sofert un desplaçament, 
es recomana la substitució d’aquest per un disseny més adequat ja que 
si no es fa, aquest podria arribar a ser desplaçat o bolcat i provocar 
danys importants a la llosa de coronació i les seves activitats. 
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3.1.4 Ultrapassament 
 
Com a mesura de protecció per a l’ultrapassament s’utilitzen esculleres, per 
disminuir l’alçada de l’onatge, combinat amb una cota de coronació adequada o 
amb conques esmorteïdores. Tot i això, el mur emergent és l’element que es 
col·loca sobre el calaix amb la finalitat de proporcionar resguard a les activitats 
que puguin portar-se a terme sobre la llosa de coronació o extradós. La 
geometria però d’aquest element varia en la literatura i d’un projecte a un altre, 
no havent-se establert un òptim. 
 

 
Fig. 18: Ultrapassament sofert al port de Mataró degut al temporal de novembre del 2001. 

[Original del Full informatiu de les activitats del Consorci Port Mataró (2002)] 
 
A continuació s’ofereixen diferents solucions per a reduir l’ultrapassament. 
 

• Solució de disseny: segons Jiménez, depenent del procediment 
constructiu seguit el mur emergent pot proporcionar una resistència 
diferent, com per exemple, si està realitzat in situ es considerarà que la 
junta entre el mur emergent i calaix és impermeable, i per tant, no 
existiran subpressions entre la cara exposada al mar i la resguardada. 
Com a dissenys bàsics podem trobar per exemple: el mur emergent 
danès (de forma triangular), trapezoïdal, rectangular, corb, etc. Llavors, 
depenent de les necessitats específiques de cada port, cal escollir el 
disseny més adequat. 

 
• Solució preventiva: quan es detecta que puntualment existeix 

ultrapassament, això pot provocar destrosses i accidents a l’interior del 
port, per tant es recomana instal·lar uns trencaones a la part superior per 
tal d’aconseguir disminuir l’ultrapassament. 
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Fig. 19: Exemple de col·locació de trencaones semicircular al mur emergent per tal de reduir 

l’ultrapassament al Port Olímpic de Barcelona. [Original de Solís, J. (2007)] 
 
A partir de l’esquema que es presenta a continuació dels criteris de descàrrega 
crítica, cal diferenciar primer de tot si el dic té activitat en el seu extradós o no, 
ja que els nivells de seguretat en el cas de tenir activitat són superiors. 
 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Ultrapassament 
mig Q 

l/s/m 
d’ample 

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

Ultrapassament 
mig Q 

l/s/m 
d’ample 

2 50 Dic sense activitat al 
seu extradós 

Taula 4: Ultrapassament del dic vertical. 
 

  

  
Fig. 20: Imatges del temporal del novembre del 2001 al Port Olímpic de Barcelona i algunes 

de les seves conseqüències. [Fotogrames del temporal de Novembre del 2001 al Port 
Olímpic de Barcelona] 
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Fig. 21: Valors crítics de cabals d’ultrapassament depenent de diferents condicions. [Original 

del Comité de Estudios Marítimos (2003)] 
 
També es pot mesurar el volum d’ultrapassament (m3/m d’ample) per 
representar el nivell de perill relacionat amb el revessament. Llavors, per a dics 
verticals recomanem 0,04 m3/m d’ample com a seguretat funcional i 0,1 m3/m 
d’ample per a seguretat estructural. 
 
Aquests valors referencials s’han extret del Comité de Estudios Marítimos, 
2003, interpretant la figura anterior. 
 
Aquests amidaments es poden fer amb dipòsits recol·lectors d’aigua situats al 
costat interior del dic. Però com usualment aquests dipòsits no s’instal·len, una 
manera alternativa de mesurar les conseqüències de l’ultrapassament en dics 
amb activitat en el seu extradós és controlar les hores/dies d’inactivitat. 
Aquestes però depenen fortament de l’interès que tinguin dites activitats pel 
port. 
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• Solució correctiva: si l’ultrapassament adquireix un caràcter important, és 

a dir, superior als recomanats anteriorment, llavors és millor substituir el 
mur emergent inicial per un de més adient. Per tant, s’hauria de realitzar 
un nou estudi per tal de garantir que la nova opció escollida fos l’adient.  

 

 
Fig. 22: Dic de recer al port de Calafat ultrapassat degut a un fort temporal. [Original de Ruiz 

J. i Romero, D. (2007)] 
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3.1.5 Soscavació de la banqueta 
 

 
Fig. 23: Soscavació del fons i erosió del peu d’escullera. [Original de Galmés, J. (2005)] 
 
La soscavació de la banqueta és bàsicament un procés erosiu que es produeix 
principalment per l’efecte reflexiu de les estructures verticals comentat 
anteriorment. La distància de la paret vertical a la que apareix aquesta 
soscavació és aproximadament de L/2 segons Jiménez, sent L la longitud d’ona 
a peu d’estructura, lloc que coincideix amb els antinodes produïts per un onatge 
estacionari regular degut a una reflexió perfecta. Tot i això, l’onatge en general 
no és regular, i per tant, el punt on es produeixen les majors forces tangencials 
i la conseqüent erosió varia d’una ona a una altra. Per tant, sempre s’ha de 
considerar la profunditat de soscavació a diversos punts, com poden ser a peu 
d’escullera i a diverses distàncies d’aquest, sempre cap a l’interior del mar, per 
exemple cada 10 metres. 
 
El pendent del talús de l’escullera de protecció no té per què coincidir amb 
l’angle intern de fregament del material. En general el talús executat és menys 
inclinat que el produït pel suposat procés erosiu. 
 
Cal destacar que el fet que es produeixi soscavació en la banqueta de 
cimentació, en molts casos facilita que l’estructura tingui tendència a girar cap 
al costat mar degut a una disminució de la resistència passiva d’aquesta. 
 

 
Fig. 24: Consideracions sobre el procés erosiu en el peu de l’escullera de protecció. La 

primera fase del procés erosiu augmenta la inclinació del talús provocant una Smin, 
soscavació mínima. A partir d’aquí el procés erosiu provoca una soscavació S que a 
la vegada també erosiona la resta de secció de la banqueta, Θsoil amb un angle φrub 
constant. [Original de Jiménez, M. (2005)] 
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Per tal d’evitar que la soscavació de la banqueta tingui efectes negatius sobre 
l’estabilitat del dic, a continuació es comenten algunes recomanacions. 
 

• Solució de disseny: durant la projecció del dic, cal prestar especial 
atenció a un correcte dimensionament de la seva banqueta de 
cimentació. Això consisteix en donar-li un ample suficient de tal manera 
que la soscavació no ocasioni problemes d’estabilitat, és a dir, com a 
mínim L/2. I també, per tal d’evitar el procés erosiu de soscavació cal 
efectuar una correcta distribució de capes de diferents dimensions i 
pesos, començant pels diàmetres més petits, grava de 5 kg normalment, 
a l’interior i acabant per pedres d’escullera de superiors dimensions a la 
part més exterior. Aquestes últimes seran les encarregades d’evitar que 
el material interior no sigui rentat per l’efecte de l’onatge sumat al de 
reflexió. 

 
• Solució preventiva: quan es detecta que la soscavació s’està produint i 

aquesta pot tenir efectes negatius en un futur, però de valor inferior a 
Smin, llavors es recomana la col·locació d’una capa d’escullera de 
superiors dimensions a l’existent, variable en cada cas, de tal manera 
que eviti l’erosió del material de la banqueta de cimentació. 

 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Número de blocs 
extrets 

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

Eliminació de la 
primera capa de 
blocs 

-  En un àrea 
mínima de 
3x3 blocs  

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

Desplaçament 
vertical del dic 

m 0,20 0,50  

Taula 5: Soscavació de la banqueta del dic vertical. 
 
En aquest cas, els paràmetre preventius i correctius que es recomanen són els 
mateixos que els utilitzats per l’escullera (veure apartat de Típiques lesions al 
dic d’Escullera), ja que el comportament de la banqueta es pot assimilar a 
aquest. 
 
Mesurant el desplaçament vertical del dic també es pot detectar, de manera 
indirecta, si s’està produint soscavació, ja que com s’ha comentat anteriorment, 
quan es produeix un desplaçament vertical del dic per la part exterior aquesta 
acostuma a ser deguda a problemes de soscavació. També en aquest cas 
s’usen els mateixos valors preventius i correctius que en el cas d’esfondrament 
del dic. 
 

• Solució correctiva: un cop el procés de soscavació es troba en un estat 
avançat, és a dir, que la soscavació mínima esmentada anteriorment ja 
s’ha produït i aquesta avança cap al dic, llavors s’hauria de col·locar 
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material de diferents característiques per tal de recuperar l’estat inicial 
de la banqueta, però en aquest cas, amb material més adient ja que està 
clar que el disseny inicial era insuficient. 

 

 
Fig. 25: Inestabilitat dels elements individuals de l’escullera de protecció. [Original de Jiménez, 

M. (2005)] 
 

 
Fig. 26: Pèrdua de capacitat portant de la banqueta i com a conseqüència, gir del calaix cap a 

costat mar. [Original de Jiménez, M. (2005)] 
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3.1.6 Reflexió 
 
La reflexió és el fenomen que es dóna quan un tren d’ones propagant-se per un 
fluid de fons horitzontal (regió I de la següent figura) es troba una estructura 
porosa (regió II) i llavors és parcialment reflectit cap a l’exterior i parcialment 
transmès al seu interior. El moviment d’ona a l’interior de l’estructura porosa va 
esmortint-se a mesura que es produeix la propagació a través dels porus o 
buits. 
 

 
Fig. 27: Esquema de definició del problema de reflexió en els dics verticals. [Original de 

Losada, M., Medina, R. i Losada, I. (1990)] 
 
Un cop que el tren transmès arriba a la superfície de separació entre les 
regions II i III, a sotavent del dic, es produeix la seva reflexió, en aquest cas cap 
a l’interior del medi porós, i la seva transmissió o propagació cap a la regió III. 
Aquesta ona transmesa és la que provoca l’agitació del dic i pot originar 
problemes a la zona protegida per l’obra. La part reflectida es propaga cap a 
l’interior del medi porós fins arribar de nou a la superfície de separació entre les 
regions I i II. Allà la ona es transmet parcialment cap a la regió I mentre que 
l’altra part es reflecteix de nou, en aquest cas cap a l’interior del dic. D’aquesta 
forma cada ona que arriba al medi porós es reflectida i transmesa, una i altra 
vegada, a las superfícies que limiten l’estructura porosa amb les dues regions 
del medi fluid. Està clar que cada cop que l’ona és reflectida i transmesa en una 
de les cares del dic, l’amplitud d’aquestes és menor que l’anterior. D’aquesta 
manera les ones “internes del dic” van perdent amplitud. 
 
Però el problema està que degut a la reflexió, es genera una ona estacionaria, 
superposició de la incident amb la reflectida, l’alçada de la qual és 
aproximadament el doble de la incident, per la qual cosa aquesta pot adquirir 
valors considerables. Aquest fet pot provocar l’aparició d’una agitació important 
que dificulta les maniobres d’aproximació i varada de les embarcacions segons 
Losada. 
 
Seguidament s’esmenten algunes de les possibles millores aplicables als dics 
verticals per tal de disminuir aquest efecte. 
 

• Solució de disseny: podem trobar de diferents tipus, com poden ser dics 
verticals amb mantell de protecció, amb conca esmorteïdora, amb 
càmeres o amb pantalles múltiples poroses. 
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Fig. 28: Secció tipus i detall de la solució de disseny amb conca esmorteïdora de 35 m 

d’ample mitjançant calaixos de baixa cota de coronació paral·lels al dic original, pel 
port de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta solució també és vàlida per a reduir 
l’ultrapassament, ja que els canals entre calaixos permeten l’evacuació de l’aigua 
acumulada durant el procés de revessament de l’onatge. [Modificada de Ametller, S., 
Nieto, J., Vila, P et al (2002)] 

 
• Solució preventiva: quan es dóna el cas que es detecten efectes de 

reflexió que dificulten les maniobres dels vaixells a l’interior del port, 
llavors es pot optar per reforçar o redissenyar el mantell de protecció o 
incloure una conca esmorteïdora a una certa distància del dic original, tal 
com es pot veure a l’anterior figura. 

 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions
Plànol amb corbes 
d’isoagitació i 
coeficient d’agitació 
mig per zones (Ki) 

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

 

Taula 6: Reflexió del dic vertical. 
 
Sovint, la manera més comuna de detectar aquesta patologia és a través de 
comentaris o queixes dels propis usuaris, els quals tenen dificultats per realitzar 
les maniobres d’accés i varada a l’interior del port. 
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Fig. 29: Plànol amb les corbes d’isoagitació i corresponent gràfica amb els coeficients 

d’agitació mig per zones depenent de la direcció de l’onatge. Port exterior de Ferrol. 
[Originals de Gutiérrez, M., Lozano, J. i Atienza, R. (2003)] 

 
Si un cop construït el port, s’aprecia que l’agitació interna és excessiva llavors 
es pot considerar la possibilitat de realitzar els càlculs proposats de plànol de 
corbes d’isoagitació i coeficients d’agitació mig per zones. A partir d’aquí es pot 
calcular l’índex d’excedència puntual: les hores o dies per any que es supera 
una alçada d’ona límit per a l’operativitat del vaixell, i obtenir una taula amb les 
excedències obtingudes. 
 

 
Fig. 30: Taula indicadora de les excedències obtingudes per les diferents zones del port. Port 

exterior de Ferrol. [Original de Gutiérrez, M., Lozano, J. i Atienza, R. (2003)] 
 
En canvi, si visualment no s’aprecia una agitació important, es desestima 
l’execució d’aquests càlculs ja que no es consideren necessaris i són d’un 
elevat cost econòmic. 
 

• Solució correctiva: en els casos on l’efecte de la reflexió a més d’afectar 
les maniobres internes del port, també ha afectat l’estructura del dic en si 
mateixa, es recomana fer un estudi més detallat de les causes, ja que 
està clar que a l’hora de dissenyar el dic una o més variables s’han 
infravalorat.  
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3.2 Típiques lesions al dic d’Escullera 
 
Descripció  
 
L’escullera és un element sempre present en tots els ports i és aquesta una de 
les principals mesures de protecció costera contra l’acció erosiva del mar. El 
principal objectiu de l’escullera és reduir la intensitat de l’onatge abans de que 
aquest impacti contra el dic o entri a les aigües interiors del port. Això 
s’aconsegueix a través de l’impacte directe de l’onada contra l’escullera, i a 
través dels buits formats entre els grans blocs de pedra o formigó, s’absorbeix 
l’energia. Després, el nucli d’aquesta estructura, format per grava o sorra, 
s’encarrega de que l’energia de l’ona no continuï.  
 

 
Fig. 31: En el Port de Premià de Mar es pot veure com tot el dic i contradic està format per 

una línia d’escullera semisubmergida en talús. [Original de Ruiz J. i Romero, D. 
(2007)] 

 

 
Fig. 32: Exemple d’una secció tipus d’escullera protectora del dic, formada pel nucli, capa 

inferior i capa principal de protecció. [Original de Sciortino, J.A. (1996)] 
 
Així doncs, un trencaones està format de tres parts segons Sciortino: 
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• Nucli: normalment aquest està format per desfets de cantera sense les 

partícules fines (pols i sorra) amb pesos compresos entre 1 i 500 kg 
col·locats al mar mitjançant un camió bolquet. Per facilitar la seva 
col·locació amb camió el nucli ha de tenir preferiblement una amplada de 
4 a 5 m al seu extrem superior i trobar-se a una alçada aproximada de 
0,5 m per sobre del nivell del mar. Aquest tindrà una pendent 1:1. En el 
cas de tractar-se d’un dic submergit la seva col·locació és impossible per 
via terra, així doncs es farà utilitzant vaixells adequats per la tasca. 

 

 
Fig. 33: Secció tipus del nucli d’escullera i esquema de la seva col·locació. [Original de 

Sciortino, J.A. (1996)] 
 

• Capa inferior: aquesta capa protegeix el nucli d’escullera per impedir que 
aquest sigui arrastrat i normalment està format per peces soltes de 
pedra amb pesos compresos entre 500 i 1.000 kg. Aquestes peces es 
dipositen en dues capes amb una pendent menys acusada que la del 
nucli, 2,5/1 a la pendent exterior i 1,5/1 a la interior.  

 
• Capa principal de protecció: és la defensa principal del trencaones 

contra les envestides del onatge. En aquest cas, l’existència de 
qualsevol tipus de defecte en la qualitat de la roca, graduació 
(dimensions massa petites) o col·locació (pendent desnivellada o massa 
acusada) posaria en perill a tot el trencaones. El pendent és el mateix 
que el de la capa inferior i el pes ha de ser superior al d’una tona, podent 
ser de fins a 10 tones en els casos que estigui formada per escullera. Si 
els blocs són de formigó, aquests poden arribar a ser de desenes de 
tones. 
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Fig. 34: Secció tipus de la capa inferior i esquema de la seva col·locació. [Original de 

Sciortino, J.A. (1996)] 
 

 
Fig. 35:  Esquema de la col·locació de la capa principal de protecció. [Original de Sciortino, 

J.A. (1996)] 
 
La localització d’aquesta escullera pot ser a una determinada distància del dic 
vertical (normalment escullera submergida) i/o en contacte directe amb aquest 
(escullera semisubmergida). Però també molt sovint forma per ella mateixa un 
dic atalussat. 
 
També es pot instal·lar al contradic o de manera perpendicular a la línia costera 
per tal de protegir l’entrada al port i disminuir l’energia de les ones que entren a 
les aigües interiors del port.  
 
L’ús d’escullera és relativament barat en aigües poc profundes, però s’encareix 
a mesura que augmenta la profunditat degut a un ús massiu de material. 
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Fig. 36: Seccions del dic i contradic d’escullera al port de Torredembarra. [Original de Ruiz, J. 

i Romero, D. (2007)] 
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3.2.1 Desplaçament 
 
L’avaria més comuna en les barreres d’escullera és el seu desplaçament. 
Degut al seu mecanisme reductor de l’energia de les ones mitjançant contacte 
directe amb aquestes, aquest element és sensible a ser desplaçat de la seva 
localització inicial i perdre la seva funció.  
 
Cal prestar especial atenció al morro del dic, ja que aquest és més susceptible 
de ser afectat per l’onatge i tenir blocs d’escullera desplaçats del seu lloc 
original. És importat saber que els blocs desallotjats de la seva posició inicial ja 
no formen berma, i per tant, aquesta perd efecte reductor de l’energia de les 
onades. 
 

 

 
Fig. 37: La primera imatge mostra la zona més crítica en un morro d’escullera. La segona 

imatge mostra com un canvi en la geometria pot millorar l’estabilitat del morro. 
[Original de Gironella, X. (2007)] 
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• Solució de disseny: s’ha de tenir en compte l’energia amb que impactarà 
l’ona contra els blocs d’escullera i dimensionar aquests. A majors 
dimensions, tindran major pes i per tant, major resistència a ser 
desplaçats. A partir d’estudis s’ha constatat que la part més dèbil d’una 
escullera és el seu morro, i l’avaria s’acostuma a presentar en el sector 
30º posterior al punt de tangència dels raigs amb les línies de nivell del 
morro i per sota del nivell mig segons Vidal, C., Losada, M. i Medina, R. 
Tot i això, també és freqüent veure blocs d’escullera desplaçats en altres 
parts del dic. 

 

  
Fig. 38: A l’esquerra es veuen blocs d’escullera desplaçats al port de Cala Canyelles. A la 

dreta el desplaçament d’escullera del port de Premià de Mar s’ha produït al nivell mig 
del mar. [Original de Ruiz J. i Romero, D. (2007)] 

 
• Solució preventiva: es recomana fer un control amb certa periodicitat per 

tal d’assegurar-ne la seva correcta funció, molt especialment després de 
fortes tempestes que són la principal causa d’aquests desplaçaments. 

 
A continuació es presenta una taula amb valors de referència per tal de 
discernir quan estem en estat preventiu i quan en correctiu. 
 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions 
Número de 
blocs extrets 

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

Eliminació de 
la primera 
capa de blocs 

-  En un àrea 
mínima de 
3x3 blocs  

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

Taula 7: Desplaçament de l’escullera. 
 
La consideració preventiva s’ha extret de la consideració d’avaria tradicional 
definida com el percentatge de blocs desplaçats respecte a una faixa d’una 
determinada amplada al voltant del nivell mig del mar (Van de Kreeke, 1969, 
Ouellet, 1972, Günbak, 1978). En canvi, el valor correctiu es basa en la 
definició d’Iribarren (1965) d’avaria d’un dic. Totes aquestes consideracions 
extretes resumidas d’un article de Vidal, C., Losada, M. i Medina, R. 
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Cal prestar especial atenció a aquest tipus d’avaria, ja que un cop s’han extret 
uns quants blocs, l’avaria és de ràpid avenç i de seguida més blocs són extrets 
i l’escullera es va fent més fràgil contra noves tempestes. Això és degut a què 
les peces desplaçades del morro formen una “fletxa” per sota del nivell mig que 
no protegeix en absolut la zona d’avaria. 
 

 
Fig. 39: Secció d’una avaria tipus en una escullera, on els blocs al nivell mig del mar són 

desplaçats cap a una part més baixa del talús degut a les trajectòries en descens de 
l’onatge. [Original de Vidal, C., Losada, M. i Medina, R. (1989)] 

 
Un cop es produeixi l’extracció del primer bloc de la segona capa, es 
considerarà que estem a la fase d’inici de destrucció. 
 

• Solució correctiva: en el cas que l’escullera ja ha estat desplaçada, 
existeix la possibilitat de recol·locar els blocs a la seva posició inicial, 
però aquesta opció és força costosa. Per tant, si aquests no molesten 
(impediment del pas de vaixells, perill per a banyistes, etc.) la solució 
més pràctica és la de reompliment de la zona afectada amb més 
escullera, sobredimensionant el disseny inicial ja que aquest demostra 
ser insuficient. Aquest reompliment es pot fer per mètode terrestre o 
marítim depenent dels casos. 

 

 
Fig. 40: En aquest cas, l’escullera ha estat desplaçada parcialment, i per tant, ha perdut 

gairebé en la seva totalitat la seva funció reductora de l’energia de l’onatge, ja que 
fins i tot el petit onatge el rebassa sense problemes. [Original de Solís, J. (2007)] 
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Fig. 41: Secció tipus del dic d’escullera del port de Calafat. En vermell estan marcades les 

zones de l’escullera on hi ha hagut desplaçament d’aquesta. [Original de Ruiz J. i 
Romero, D. (2007)] 

 

 
Fig. 42: Esquema de la situació dels dics submergits a partir d’una batimetria del Port Olímpic 

de Barcelona on s’observa clarament com un d’aquests perd continuïtat degut a 
l’energia de l’onatge dels forts temporals. [Modificada de Solís, J. (2007)] 
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3.3 Típiques lesions a la Bocana  

3.3.1 Sedimentació 
 

També acostuma a ser una font de sedimentació la bocana d’accés, ja que 
representa una barrera física contra les partícules que el mar transporta. És per 
això que de vegades es produeix un efecte de sedimentació que implica una 
disminució del calat, i per tant, un impediment en molts casos d’accés de 
vaixells de calat superior.  
 

• Solució de disseny: en aquests casos cal tenir en compte el procés de 
sedimentació que sofrirà l’estructura i la disminució de calat que això 
comportarà sobre la bocana, i per tant, com afectarà tot això en el seu 
disseny. Tal com mostra la següent figura, hi ha tres factors bàsics que 
influeixen sobre la determinació de la profunditat d’aigua necessària per 
la navegació: 

o Factors relacionats amb el nivell d’aigua (H1). 
o Factors relacionats amb el vaixell (H2). 
o Factors relacionats amb el fons (H3). 

 

 
Fig. 43: Factors que intervenen en la determinació de les profunditats d’aigua a les àrees de 

navegació i flotació. [Original de ROM 3.1-99]  
 

En aquest cas que tractem, la sedimentació de la bocana té a veure amb 
els factors relacionats amb el fons. Així doncs, la profunditat d’aigua 
addicional que serà necessària per compensar la sedimentació que es 
pugui produir entre campanyes de dragatge dependrà de la dinàmica 
litoral i del temps que transcorri entre ambdues campanyes successives 
de dragatge. Per tal de fer un càlcul acurat es recomana fer estudis de 
dinàmica litoral o fluvial o com a mínim, basar-se en l’evolució històrica 
de les profunditats d’aigua. 
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• Solució preventiva: es recomana controlar periòdicament l’evolució dels 
sediments i en el cas que fos necessari, l’evacuació d’aquests mitjançant 
mètodes mecànics (dragatge). Cal destacar que la tolerància de 
l’execució dels dragatges és de 0,30 m per sòls tous i 0,50 m per sòls 
rocosos i que les batimetries tenen imprecisions que poden estar per 
sobre del 1% de la profunditat d’aigua. 

 
Seguidament es presenta una taula amb valors referencials per tal de 
diferenciar el cas preventiu del correctiu. Els càlculs de caràcter preventiu estan 
basats en un percentatge d’utilització de la bocana d’un 30%, calculat sobre el 
temps útil total disponible (descomptant el temps de tancament de la bocana 
per qualsevol motiu: insuficiència del nivell d’aigua, clima marítim, nocturnitat, 
etc.). En canvi, els valors correctius corresponen a un percentatge d’ús inferior 
al 20%. Aquests valors estan extrets de la ROM 3.1-99 Part 7. 
 
Paràmetre Unitat Preventiu Correctiu Observacions

h/any 10 20  
h/mes 2 4  

Temps màxim 
d’inoperativitat en 
hores h consecutives 1 2  

A l’any 1 2  
Al mes 1 2  

Temps màxim 
d’inoperativitat en 
núm. de vegades Tancaments 

successius 
ininterromputs 

2 4  

Taula 8: Sedimentació de la bocana. 
 
Complir aquests requeriments pot servir de guia sense fer un estudi econòmic 
d’optimització.  
 
Per tal de fer un control del procés de sedimentació es recomana realitzar 
batimetries amb certa periodicitat, especialment els primers anys posteriors a la 
seva construcció. 
 

• Solució correctiva: en el cas que el procés de sedimentació ja estigui en 
un estat avançat i impedeixi una correcta explotació del port, es 
recomana dragar el material sedimentat lo més aviat possible. En alguns 
casos on el procés de sedimentació és força acusat, es pot estudiar la 
possibilitat de construir barreres artificials que impedeixin que aquests 
sediments arribin a la bocana. 
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Fig. 44: Exemple d’una batimetria de la zona exterior del Port de Badalona de juny del 2006. 

[Original de Solís, J. (2006)]  
 
  
 


