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RESUM 
En els darrers anys, i més recentment a partir de l’aparició de la nova Llei de Costes, s’ha posat 
en manifest la vulnerabilitat de la zona costanera. Els temporals dels darrers anys han provocat 
grans danys materials que han arribat al coneixement públic i han donat l’alarma sobre l’estat 
del litoral. 

La política ambiental ha girat  la vista cap a aquests  fenòmens produïts d’una banda per una 
mala  gestió  de  la  zona  costanera,  i  d’altra  per  les  actuacions  poc  adients  en  aquest  fràgil 
entorn en els darrers 50 anys. 

La recerca de mètodes per a pal∙liar els efectes negatius d’aquestes actuacions és un repte per 
a  l’administració actual.  La  falta de  coneixement de  la dinàmica  litoral  i dels processos que 
intervenen  en  la  formació  i  desenvolupament  de  les  platges  és  la  principal  causa  dels 
problemes que generen les infraestructures en el sistema costaner. 

La present tesina recull l’anàlisi de la dinàmica de l’onatge, del transport i de la morfodinàmica 
de  la  zona  costanera  de  la  província  de  Barcelona  tot  comparant‐lo  amb  l’estat  actual 
d’aquesta. 

El document s’estructura en tres parts.  

En una primera part  s’introdueixen  les motivacions de  l’estudi,  els objectius del mateix  i  la 
metodologia per a assolir‐los. 

En una segona part s’especifica el marc teòric sobre el qual s’ha definit el treball i que inclou la 
teoria  lineal de  l’onatge, de propagació  i corrents, els models de  transport de sediments  i  la 
morfologia de la costa. 

En  una  tercera  part  s’inclou  l’anàlisi  realitzada  i  les  conclusions  per  a  la  caracterització  de 
l’onatge i de la dinàmica litoral de la província de Barcelona. 

La zona d’estudi s’ha dividit en 25 cel∙les sedimentàries que van des de La Tordera fins a Cunit. 

El clima d’onatge s’ha definit a través de l’estudi estadístic de les dades d’onatge de les boies i 
nodes Wana proporcionades per Puertos del Estado al llarg de 12 anys. 

L’estudi  de  la  propagació  i  la  ruptura  de  l’onatge  s’ha  realitzat  a  través  de  les  dades 
batimètriques disponibles per a  tota  la  zona d’estudi  i per mitjà de  la  formulació del CERC. 
L’anàlisi del  transport de sediments s’ha  realitzat a  través de diverses  formulacions que han 
portat a la discussió i determinació del paràmetre K més adient per a cada cel∙la sedimentària. 

A  partir  de  l’ús  dels  índexs  morfodinàmics  s’ha  caracteritzat  l’estat  morfodinàmic  de  les 
diferents cel∙les  sedimentàries. 

La intersecció d’aquestes anàlisis amb l’estudi de la morfologia actual permet conèixer l’estat 
actual de les platges de la província de Barcelona i els processos hi esdevenen. 

El treball conclou amb la caracterització de l’onatge i la morfodinàmica de la costa així com la 
interpretació de les causes de l’estat actual de les platges i dels diferents mètodes emprats per 
a la millora de la seva situació. 

Les futures línies d’investigació apunten cap a l’ús de models per a la solució de la propagació 
de l’onatge a més de les solucions analítiques i molt especialment a un calibratge específic de 
la costa catalana pel que fa al transport de sediments i al paràmetre K. 
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ABSTRACT 
Latest times, and specially with the incoming of the new Coastal Law, instability of nearshore 
system  came  to  light.  Latest  storms  have  produced many materials  damage,  having  been 
noticed to public aware and raising the alarm over littoral status. 

Environmental  policy  has  revolved  to  this  phenomenon  due  to  incorrect  management  of 
nearshore zone and many coastal actuations over this delicate system the latest 50th years. 

Researching method  to  alleviate  the  negative  effects  of  actuations  is  a  challenge  to  actual 
administration. Lack of knowledge of  littoral dynamics and processes that  interfere on beach 
forming and developing  is  the main cause of problems generated by  infrastructures  into  the 
coastal system. 

This  work  covers  wave  dynamics  analysis,  transport  and morphodynamics  of  the  coast  of 
Barcelona Province, comparing with the real condition of this. 

This document is structured in three parts. 

The first one is an introduction to the motivations of the analysis, its objectives and the way to 
get to them. 

The  second  part  specifies  the  theoretical  framework  that  is  the  definition  of  the work.  It 
includes  the wave  lineal,  propagation  and  currents  theory,  sediment  transport models  and 
coastal morphology.  

The third part includes analysis and conclusions about the description of seawave climate and 
littoral dynamics of Barcelona province. 

The research zone has been divided into 25 sedimentary  cells from La Tordera to Cunit. 

Seawave climate is defined by means of statistical studies of 12 years wave data from Puertos 
del Estado buoys an Wana nodes.   

Propagation  and breakers  studies  are  achieved  to  the  available bathymetric data  and CERC 
formula. Sediment transport analysis has been calculated from different formulations that lead 
to  the  best‐fitted  parameter  K.  This  has  been  discussed  and  then  determined  in  each 
sedimentary cell. 

By means of morphodynamical  index  the description of morphodynamics states  is achieved. 
The cross analysis with morphology studies provides the real state of the beaches of Barcelona 
province as well as all the processes that occur. 

This work concludes with the description of seawave climate and coastal morphology and the 
explanation of actual beaches status causes also the different methods to improve its state. 

Future investigation lines point to the use of numerical models for wave propagation solution 
as well as analytic equations solutions and specially point to a specific calibration of Catalonian 
coast around sediment transport and K parameter. 
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GLOSSARI MATEMÀTIC 
α0    Angle d’aproximació de l’onatge en aigües profundes [graus]   

αb    Angle d’aproximació de l’onatge en ruptura [graus]     

β  Pendent  mitjà  del  front  de  la  platja  des  de  la  línia  de  la  costa  fins  a  la 
profunditat activa del perfil [graus] 

γ    Índex de ruptura Hb/hb [adimensional]   

η    Desplaçament de la superfície lliure de l’aigua respecte al nivell mig [longitud] 

μ    Viscositat estàtica 

ν    Viscositat cinemàtica 

ξb    Nº d’Iribarren o Paràmetre de similitud de surf [adimensional]     

ρ  Densitat  de  l’aigua  (aigua  salada  =  1.025  kg/m3;  aigua  dolça  =  1.000  kg/m3) 
[força‐temps2/longitud4] 

ρs  Densitat dels grans de sediment (2.650 kg/m3 per a sorres quarsítiques) [força‐
temps2/longitud4] 

ω    Velocitat angular o freqüència (=2π/T) [ temps‐1]   

Ωb    Índex d’alçada en ruptura [adimensional] 

dC    Profunditat de tancament [longitud] 

C    Celeritat d’ona [longitud/temps] 

Cg    Celeritat de grup [longitud/temps] 

E  Energia total d’onatge per unitat de  longitud d’ona  i unitat d’ample de cresta 
[longitud – força/longitud2] 

Eb  Energia  d’ona  a  la  línia  de  ruptura  per  unitat  d’ample  de  cresta  [longitud  – 
força/longitud] 

g  Acceleració de la gravetat (9’81 m/s2) [longitud/temps2] 

h    Profunditat de l’aigua [longitud] 

H    Alçada d’ona [longitud] 

Hb    Alçada d’ona en ruptura [longitud] 

Hrms    Alçada d’ona mitja quadràtica [longitud] 

Hs    Alçada d’ona mitja significant [longitud] 

Il    Taxa de transport en pes submergit [força/temps] 

K    Coeficient empíric de proporcionalitat [adimensional]   

KR    Coeficient de Refracció [adimensional] 

KS    Coeficient de Somerament  [adimensional] 

L    Longitud d’ona [longitud] 

m  Pendent  mitjà  del  front  de  la  platja  des  de  la  línia  de  la  costa  fins  a  la 
profunditat activa del perfil [adimensional] 

n    Porositat del sediment (≈4) [adimensional] 
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Pl    Taxa potencial de transport longitudinal de sediments [força/temps] 

Ql  Taxa  volumètrica  potencial  de  transport  longitudinal  de  sediments 
[longitud3/temps] 

T    Període d’ona  [temps]  

Sxx  Component  transversal  del  Tensor  de  Radiació  normal  a  la  costa 
[força/longitud] 

Sxy  Component del tensor de radiació [força/longitud] 

umb    Màxima velocitat horitzontal oscil∙latòria [longitud/temps] 

V    Velocitat del corrent longitudinal [longitud/temps] 

wf    Velocitat de caiguda de sediment [longitud/temps] 

‐0    Sufix  0 denota condicions d’aigües profundes 

‐b    Sufix b denota condicions en ruptura 
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CAPÍTOL I. 
INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I METODOLOGIA. 

 

1. INTRODUCCIÓ 

La costa és un sistema viu que evoluciona al llarg del temps molt sensible a les variacions dels 
factors que la modelen, i és necessari conèixer‐la per predir la seva resposta. 

En els darrers anys, degut a la nova Llei de Costes, així com dels efectes del temporals sobre el 
litoral, ha sortit a la llum la seva vulnerabilitat. 

La degeneració que pateix aquest medi és deguda, d’una banda, per una mala gestió de la zona 
costanera,  i d’altra per  les actuacions poc adients en aquest  fràgil entorn en els darrers 50 
anys. 

Un  bon  coneixement  de  les  accions  i  processos  que  esdevenen  en  la  zona  costanera  és 
essencial per a evitar els efectes negatius de les actuacions antròpiques sobre aquest sistema. 

2. OBJECTIUS 

El  present  estudi  pretén  caracteritzar  la  dinàmica  litoral  de  la  costa  de  la  província  de 
Barcelona a través de l’estudi dels processos que hi esdevenen i de la seva morfologia. 

Aquesta caracterització és el resultat de l’anàlisi de diferents aspectes que reunits conformen 
aquesta visió global. Aquets són: 

‐ El clima d’onatge, que representa l’acció predominant sobre la costa. 
‐ La morfologia de  la platja, tant en planta com a perfil, que representa  la resposta del 

litoral a les accions de l’onatge. 
‐ El transport de sediments, que és el procés resultant dels dos punts anteriors. 

L’estudi  d’aquestes  tres  variables  permet  avaluar  el  comportament  i  evolució  del  sistema 
costaner. 

3. METODOLOGIA 

Per a  la  realització de  les diferents anàlisis  s’han  seguit diferents passos, a  través dels quals 
s’obtenen els resultats per a poder realitzar la síntesi  conjunta. 

Per a cada part de l’anàlisi el passos a seguir són: 

Clima d’onatge: 
‐ Tractament de les dades del clima d’onatge dels diferents sectors d’onatge. 
‐ Determinació del Clima Mig per a cada sector. 
‐ Determinació de l’onatge mig efectiu i la seva direcció per a cada cel∙la sedimentària. 

 
Morfologia: 

‐ Delimitació de les cel∙les sedimentàries. 
‐ Anàlisi de la morfologia en planta. 
‐ Anàlisi de la morfologia en perfil. 

 
Dinàmica litoral: 

‐ Estudi i càlcul de la propagació de l’onatge cap  a la costa. 
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‐ Anàlisi i càlcul de l’onatge en ruptura. 
‐ Anàlisi i càlcul del transport de sediments.  
‐ Determinació  de  la  taxa  potencial  de  transport  de  sediment  i  caracterització  del 

paràmetre K per a cada cel∙la sedimentària. 
 
Morfodinàmica: 

‐ Anàlisi  conjunta de  la morfologia  i de  la dinàmica  litoral. Anàlisi  causa – efecte dels 
processos que es donen en la zona costanera. 

‐ Descripció morfodinàmica a través de l’estudi dels diferents índexs morfodinàmics. 
‐ Determinació de l’estat de les platges. Problemes i solucions. 
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CAPÍTOL II. 
CEL∙LES SEDIMENTÀRIES. 

1. INTRODUCCIÓ 

  La  zona  costanera  és  l’espai  en  el  qual  els  ambients  terrígens  influeixen  sobre  els 
ambients marins  (o  lacustres)  i a  la  inversa. La zona costanera  té una amplada variable  i pot 
canviar al llarg del temps. La delimitació dels contorns de la zona generalment no és possible, 
la majoria dels seus  límits estan marcats per ambients de transició. qualsevol  lloc de  la zona 
costanera pot  ser  caracteritzada  d’acord  amb  criteris  físics, biològics o  culturals,  i  aquestos 
criteris no han de coincidir, i de fet no hi acostumen. 

La  complexitat  de  la  majoria  de  les  zones  costaneres  indica  canvis.  La  comprensió  dels 
processos i dels productes de la interacció dels ambients costaners no es simple, i acostuma a 
ser millor adoptar sistemes aproximats per a resoldre els seus problemes. 

2. LA CEL∙LA SEDIMENTÀRIA 

Les  unitats  que  conformen  els  sistemes  hidrològics  o  lacustres  són  fàcils  de  definir.  Les 
entrades  i  sortides  del  sistema  estan  estretament  controlades  i  poden  ser monitoritzades. 
Resulta relativament senzill   fer un comptatge dels nutrients,  l’energia,  la massa o sediments 
d’aquests sistemes, i modelar‐los de manera molt propera a la realitat. 

La  zona  costanera, però, no està beneïda amb unitats morfològiques  tan  simples. Potser és 
aquesta la raó per la qual els estudis costaners, sobretot pel que fa  a la geomorfologia, no son 
gaire  senzills.  El  sistema  costaner  acostuma  a  ser  un  sistema  obert  amb  límits  no  gaire 
reconeixibles. 

Així i tot, en els darrers 20 anys hi ha hagut diversos intents per a compartimentar la costa en 
diferents unitats. En alguns casos, en els quals el sediment està  restringit a badies, estuaris, 
deltes, resulta un exercici relativament senzill.  

2.1. DEFINICIÓ DE CEL∙LA SEDIMENTÀRIA 

La major part dels sistemes costaners estan controlats per l’efecte de les onades. Aquestes són 
refractades  a mesura  que  s’apropen  a  la  costa  en  zones  de  convergència  i/o  divergència 
d’energia (Figura II.1.). Aquesta propagació no uniforme d’energia a la costa genera zones amb 
ones petites i curtes que poden ser fàcilment reconeixibles observant‐les en el camp d’onades 
a la costa.  

Els corrents longitudinals flueixen de les zones amb onades més altes a les zones amb onades 
mes baixes. Aquests corrents estan controlats per la obliqüitat d’aproximació dels trens d’ona. 
El  total d’energia de  l’onatge per unitat de  cresta d’ona  i per unitat de  temps  (ECn) es pot 
dividir en dues components, en la direcció normal a la costa i en la direcció paral∙lela a aquesta 
del flux d’ones (PN i PL), així doncs: 

             EQ. II. 1 

El valor de PL depèn de l’angle de ruptura (αB). La distribució espacial dels valor de PL al llarg de 
la costa es pot fer servir per avaluar l’estructura de la cel∙la costanera. Els valors de PL és poden 
obtenir a través de mesures de camp, o, d’una manera més pràctica, a través de diagrames de 
refracció presses per fotos aèries, gràfiques o models.  
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2.2. CONTORNS DE LA CEL∙LA 

La naturalesa dels contorns de  la cel∙la sedimentària és  important. Lowry  i Carter  (1982) van 
definir  dos  tipus  de  contorn  –  fixes  i  lliures  –  que  composen  tres  configuracions  diferents: 
divisors a/a, connectors e/e i intermedis (a/e o e/a). 

Els  contorns  fixes  són  estructures  morfològiques  (naturals  o  antròpiques,  com  caps  o 
espigons), que a més   de  realitzar un major control sobre el patró de  refracció  inhibeixen el 
transport  longitudinal.  Els  contorns  lliures  són molt més  difícils  de  localitzar,  ja  que  són  el 
resultat dels canvis en el camp d’onades pel que fa a la variació de l’energia (ECn) i l’angle de 
ruptura  (αB). 

Els  contorns  divisors  a/a  poden  marcar  el  límit  superior  d’erosió  costanera  o  zones  amb 
platges  relativament minses.  Per  altra  banda,  els  contorns  connectors  e/e  es  troben  en  els 
límits inferiors de deposició o en les zones amb platges amples. 

Els  límits  intermedis  a/e  o  e/a    serveixen  per  la  transmissió  de  material  entre  cel∙les. 
L’estabilitat d’aquesta  transferència depèn de  l’eficiència  relativa  i  la magnitud de  les cel∙les 
adjacents. Quan δPl/δx a  la cel∙la  i‐1 és superior al δPl/δx de  la cel∙la  i, hi ha una  tendència 
neta d’acumulació,  i el  límit es desplaça. Si el  límit  lliure és més actiu té tendència a moure’s 
cap al límit fix. 

2.3. TRANSFERÈNCIA DE SEDIMENTS ENTRE CEL∙LES 

Cada  combinació d’alçades d’ona  en  aigües profundes, període d’ona  i  angle d’aproximació 
genera un estructura de cel∙la. Tot canvi i moviment dels límits d’una cel∙la amb el canvi de les 
onades permet que el sediment  travessi de manera  longitudinal els  límits de  les cel∙les sigui 
per transport o sigui per canvis en els límits de la pròpia cel∙la sedimentària. 

La  transferència  de  sediments més  important  és  la  deguda  al  transport  de  sediments  pels 
corrents que es generen a la zona propera a la costa. 

3. DELIMITACIÓ DE CEL∙LES SEDIMENTÀRIES 

Per tal de realitzar una caracterització hidrodinàmica i sedimentològica del litoral és necessària 
la delimitació dels diferents sectors sobre els quals actuen l’onatge i el transport de sediments, 
ja que aquestos no actuen de forma homogènia al llarg del tot el litoral. 

Per a realitzar aquesta discretització es consideren una sèrie de condicionants, que es poden 
considerar com a “condicions de contorn”, i que es relacionen estretament amb les accions de 
l’onatge i del transport. 

Aquestes “condicions de  contorn” són: 

‐ La direcció de la línia de la costa, que està lligada a la forma en la qual l’onatge actua 
sobre aquesta. 

‐ La presència de punts que es  consideren  condicions de  contorn  impermeables, que 
condicionen  l’anàlisi del balanç sedimentari  i  la  transferència de  sediments entre  les 
diferents cel∙les. 

Aquesta discretització es pot realitzar a diferents escales en funció de  la  importància relativa 
d’aquells punts que per la seva naturalesa es poden considerar condicions de contorn per a les 
cel∙les sedimentàries. 

La presència d’estructures antròpiques, com dics, ports i esculleres, els diferents accidents de 
relleu  i  la diferència de  la direcció de  la  línia de  la costa  (a petita  i gran escala), suposen un 
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canvi del litoral en front als agents dinàmics que l’afecten en cada punt de la costa. Són, doncs, 
indicadors dels possibles límits de cel∙les sedimentàries. 

Una  anàlisi  d’aquests  i  del  comportament  del  litoral  determinarà  la  seva  naturalesa 
impermeable o permeable. 
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CAPÍTOL III. 
ÀREES FONT. 

1. INTRODUCCIÓ 

La majoria dels canvis que pateix la zona costanera estan associats al moviment de sediments. 
Per a la caracterització d’aquests canvis és necessari un bon coneixement de les aportacions de 
sediments a la zona d’estudi, tant pel que fa a la seva naturalesa com al seu volum. 

2. FONTS I “PÈRDUES” DE SEDIMENTS COSTANERS 

En ocasions els  sediments costaners es poden  identificar  segons  la  seva  font de provinença, 
però  generalment  els  sediments  són mescles  que  pertanyen  a  diferents  fonts  que  no  els 
subministren simultàniament.  

En  la majoria  dels  casos,  aquests  sediments  estan  retreballats,  i moltes  vegades  han  estat 
incorporats i extrets dels ambients costaners repetides vegades. Quan major sigui el temps de 
“mescla”, més difícil resulta la identificació de la seva font. 

La majoria dels dipòsits costaners son de caràcter transitori, tot  i que en poc temps geològic 
(<< 10000 anys) aquestos son capaços  de acceptar, emmagatzemar i perdre el sediment. 

Les fonts de sediments es poden classificar en dos tipus principals: primàries i secundàries. Les 
fonts primàries inclouen els sediments que son producte de l’erosió de penya‐segats per acció 
de  l’onatge.  La  taxa  de  producció  d’aquests  sediments  és molt  baixa,  però,  amb  el  temps, 
poden donar lloc a importants acumulacions. 

Les  fonts  secundàries  conformen  les  conques  fluvials  que  arriben  a  la  costa.  Aquestes 
representen la principal font de sediments que arriben a la zona costanera. 

2.1. TRANSPORT DE SEDIMENTS FLUVIALS 

El  flux  que  es  dona  en  un  sistema  fluvial  erosiona  la  superfície.  La  xarxa  de  rius  porta  el 
producte erosionat des de les conques de drenatge fins a la desembocadura d’aquestes.  

El  desenvolupament  d’aquest  transport  de  sediments  es  pot  dividir  en  tres  part:  erosió  o 
producció de sediment, transport i deposició (Schumm, 1977). El canal del riu es pot assimilar a 
una cinta transportadora (Kondolf, 1994), que transporta els productes de l’erosió aigües avall 
fins als punts de deposició més llunyans per sota del nivell del mar. 

Les variacions de la mida de gra al llarg de la conca reflecteixen una classificació de l’aigua que 
hi circula i els efectes del temps i de l’abrasió. 

El  transport  de  sediment  des  de  la  zona  de  captació  i  al  llarg  del  curs  fluvial  és  un  procés 
continu. El riu és sistema dinàmic que constitueix,  juntament amb  la seva plana d’inundació, 
una  unitat  hidrològica  i  geomorfològica  única  caracteritzada  per  freqüents  transferències 
d’aigua i sediments al llarg d’aquesta. La manca d’apreciació de la interconnexió existent entre 
totes  les  parts  del  sistema,  des  de  l’aigua  i  el  sediments,  com  des  de  capçalera  fins  a  la 
desembocadura  (un  delta,  per  exemple)  comporta  la  major  part  del  problemes 
mediambientals en el tractament i administració dels rius avui en dia (Kondolf, 1997). 
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2.2. PÈRDUA D’APORTACIONS DE SEDIMENTS: RESERVORIS I MINERIA DE GRAVES 

L’arribada de sediments  fluvials a  la costa és essencial per al manteniment d’aquesta. Sense 
ells,  les  platges  queden  desnodrides  i  tendeixen  a  desaparèixer  a  causa  de  la  dinàmica  de 
transport litoral. 

Són diversos els factors que afecten a  les fonts de sediment minvant  la quantitat d’aquests o 
retenint‐los. 

Els reservoris i la mineria de graves són, potser, el més importants. 

2.2.1.1. Reservoris 

Els  reservoris atrapen  tot el  sediment de  fons  (el  sediment més groller, que és desplaça en 
contacte amb el fons del riu per rotació, saltació i arrossegament de fons), i una part important 
de  la càrrega de sediment en suspensió (els sediments més fins que es troben suspesos en la 
columna d’aigua per turbulència). 

La sedimentació en reservoris provoca una progressiva disminució de la capacitat de la presa i 
produeix seriosos problemes en l’administració de l’aigua en la sortida d’aquestos. La qualitat 
de  l’aigua  emmagatzemada  es  pot  veure  degradada,  a  part  de  l’aparició  del  fenomen 
d’eutrofització. 

Les preses són també responsables dels canvis en la morfologia i ecologia dels rius aigües avall; 
la naturalesa dels quals depèn de les característiques inicials del sistema i es veu alterada pels 
nous  règims  i  càrregues  de  sediments.  Les  preses  interrompen  la  continuïtat  del  sistema 
fluvial,  i  especialment,  la  seva  càrrega  de  sediment,  tallant  la  “cinta  transportadora”  de 
sediment. 

A més, els reservoris disminueixen la magnitud de les avingudes, que transporten la major part 
del  sediment,  reduint  així  l’aportació  de  sediments  a  la  zona  costanera.  Sota  aquestes 
condicions,  les platges esdevenen desnodrides de  sediment  i  l’erosió de  la  zona  costanera  i 
dels deltes s’accelera  (Inman, 1976). En  les  regions deltaiques,  l’equilibri entre els processos 
fluvials i els processos marins es veu pertorbat. 

L’erosió  del  delta  del  Nil  (150 m/any),  1000  km  aigües  avall  de  la  presa  de  Aswam  és  un 
exemple  que  demostra  la  importància  de  la  càrrega  de  sediments  des  de  les  zones  de 
capçalera. 

2.2.1.2. Mineria de graves 

La mineria de graves és, juntament amb la presència de preses, la principal causa del dèficit de 
sediment als rius. La sorra i les graves s’empren com a àrids per a la construcció. Són derivats 
directes  dels  dipòsits  al∙luvials,  i  moltes  vegades  extrets  directament  del  llit  dels  rius.  La 
mineria de graves en el llit del riu afecta directament a la geometria el canal, amés de parar el 
transport continu de sediments. La majoria dels efectes es generen in situ, però també aigües 
avall: 

‐ Incisió del canal. 

‐ Soscavament  d’estructures,  com  a  efecte  immediat  de  la  incisió  del  canal  en  la 
inestabilitat de les lleres. 

‐ Manca de sediment a la línia de la costa i els deltes. 
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CAPÍTOL  IV. 
ACCIONS HIDRODINÀMIQUES A LA ZONA 

COSTANERA. L’ONATGE. 
1. INTRODUCCIÓ 

La  zona  costanera  es  veu  afectada  per  un  conjunt  d’accions  naturals  i  antròpiques  que  en 
condicionen la seva dinàmica i morfologia. Es molt sensible a les variacions d’aquestes accions. 

L’energia que adquireixen grans extensions de la superfície lliure del mar es dissipa en una àrea 
relativament estreta de la zona costanera.  

La major part de l’energia de l’onatge es dissipa en la ruptura, i és la més important en quant a 
aportació energètica a la zona litoral i és la responsable de la generació d’un augment del nivell 
del mar, d’oscil∙lacions gravitatòries i de corrents, així com de transport de sediments i de canvis 
en la morfologia de les platges.  

 
Figura IV. 1. Nivell energètic de les diferents accions que es desenvolupen a la zona costanera. (Font: 

Document Temàtic de Regeneració de platges – GIOC‐UC). 

És molt important doncs un bon coneixement dels processos que actuen sobre aquesta franja i 
un enteniment a fons de l’onatge i els corrents que s’hi donen per tal d’entendre els processos 
que hi tenen lloc. 

En  aquest  capítol  s’introdueixen de  forma breu  les  accions hidrodinàmiques que  afecten  a  la 
zona costanera. 

2. GENERALITATS 

Abans de tractar els processos de generació  i transformació de  l’onatge és necessari establir  la 
notació adequada, tal i com mostra la Figura IV.2. 

Les ones presenten una  forma convexa en  la superfície que s’alça sobre el nivell en  repòs del 
mar  i que  s’anomena cresta. Aquesta és  seguida per una concavitat, per  sota del nivell mitjà, 
anomenada sinus, vall o solc. 

La distància entre dues crestes s’anomena longitud d’ona i es representa per L. 
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El  desnivell  o  diferència  d’alçada  entre  la  cresta    i  el  sinus  precedent  o  posterior  s’anomena 
alçada d’ona, amb la notació H. 

 
Figura IV. 2. Esquema d’ona. (Font: UCSB, 2008). 

El  temps  transcorregut  entre  el  pas  de  dues  crestes  (o  dos  sinus)  s’anomena  període  i  es 
representa per T. 

La  relació entre  la  longitud d’ona  i el període, és a dir,  la velocitat de propagació de  l’ona, es 
denomina  celeritat  i  es  representa  per  una  C,  i  que  no  s’ha  de  confondre  amb  el  terme  de 
celeritat d’un grup d’ones (velocitat a la que es desplaça l’energia d’una ona) Cg. 

La distància entre el fons i la superfície del mar en repòs es denomina profunditat i es representa 
per h. 

La relació entre l’alçada d’ona i la longitud d’ona es denomina peralt (H/L). 

3. GENERACIÓ DE L’ONATGE 

La superfície del mar està afectada per moviments de diferent naturalesa. El vent, les variacions 
de  temperatura,  salinitat,  densitat,..  són  una  incompleta  i  heterogènia mostra  d’alguns  dels 
agents que provoquen aquests moviments. 

Segons els tipus de moviments, aquests es poden classificar en : 

‐ Ones, com a pertorbacions de la superfície lliure. 

‐ Corrents,  que  consisteixen  essencialment  en  translacions  o  desplaçaments  de masses 
líquides. 

De  la  radiació  solar  que  incideix  sobre  la  superfície  de  la  Terra,  una  fracció  intervé  en 
l’escalfament  desigual  d’aquesta.  Aquesta  diferència  de  temperatures  genera  zones  d’altes  i 
baixes pressions en l’atmosfera, generant desplaçaments de l’aire (vent). 

L’onatge és conseqüència directa del  fregament del vent sobre  la superfície del mar. Es  tracta 
doncs d’una cessió d’energia del vent al mar, i la resposta d’aquesta cessió d’energia és l’onatge.  

L’aspecte de l’onatge sobre la superfície del mar és molt divers. 

Mentre que les onades es mantenen en la zona de generació, aquestes presenten una disposició 
i moviment  caòtic.  Es  poden  observar  ones  de  diferents  alçades  que  es mouen  en  diferents 
direccions, passant les més ràpides sobre les crestes de les més lentes, absents de ritme i ordre. 
Es  tracta  d’ones  tipus  sea,  i  la  seva  tipologia  presenta  períodes  curts,  diferents  direccions  i 
peralts grans. 
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En  tant  que  arriben  a  la  zona  fora de  la  influència del  vent que  les  genera,  es produeix una 
ordenació  progressiva  amb  l’aparició  de  crestes  llargues,  amb  un  ritme  marcat,  podent 
desplaçar‐se, aquestes, al llarg de milers de kilòmetres. Es tracta de l’onatge tipus swell. 

 
Figura IV. 3. Onatge tipus sea i tipus swell. (Font:  adaptat de MetEd – UCAR, 2008). 

En arribar a la zona costanera, en profunditats finites, l’energia es dissipa, sigui internament, per 
interacció amb el vent, o bé en “sentir” fons. 

3.1. TEORIA LINEAL DE L’ONATGE 

La  descripció  matemàtica  de  l’onatge  presenta  moltes  dificultats  degut  a  la  seva  marcada 
aleatorietat  (a part de  tractar‐se d’un  fenomen  tridimensional). Tot  i això, existeixen diverses 
teories que han anat evolucionant en els darrers dos segles. 

La  més  clàssica,  desenvolupada  per  Airy  el  1845,  és  l’anomenada  Teoria  d’ones  de  petita 
amplitud  o  Teoria  Lineal.  Aquesta  teoria  s’ajusta molt  bé  per  al  cas  d’ones  en  profunditats 
indefinides. A més és de fàcil aplicació, ja que és la única que admet el principi de superposició 
lineal. 

La teoria trocoïdal, desenvolupada per Gerstner el 1802, fou la primera teoria d’ones d’amplitud 
finita.  Tot  i  que  la  seva  predicció  dels  perfils  d’ona  és molt  acceptable,  el moviment  de  les 
partícules que suposa no es correspon amb la realitat. 

Per a profunditats  reduïdes, però, cap de  les  teories anteriors és vàlida. La  influència del  fons 
sobre  el perfil de  l’onatge  i  el moviment  de partícules  sota  aquest no  es  veu  contemplat  en 
aquestes teories. 

De  les teories que s’han desenvolupat val  la pena esmentar  la teoria d’ona cnoïdal (Korteweg  i 
De Vries, 1895). La dificultat és d’ordre pràctic, degut a que  la  formulació matemàtica és molt 
complexa. 

Al límit de la teoria cnoïdal, i aproximant‐se en la ruptura de l’onatge, la teoria de l’ona solitària 
és la més acceptable. 

3.2. TEORIA D’AIRY: SOLUCIÓ LINEAL DE LES EQUACIONS D’ONES  

La propagació d’onatge en un fluid és un procés no  lineal. A partir de certes hipòtesis, però, es 
pot simplificar l’estudi matemàtic d’aquest fenomen. Aquestes consideracions són les següents: 



CARACTERITZACIÓ DE L’ONATGE I DE LA MORFODINÀMICA DEL LITORAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA   

    26 

‐ Les forces principals a considerar són les gravitatòries i les produïdes per les diferències 
de  pressió,  suposant  que  el  fluid  és  no  viscós  µ=0  i  que  es  poden menysprear  les 
tensions tangencials. 

‐ Es suposa que l’aigua és un fluid incompressible ρ=0. 

‐ S’accepta  que  el moviment,  en  realitat  tridimensional,  es  redueix  a  una  component 
horitzontal u i una altra vertical w. 

‐ El moviment és irrotacional  0. Es pot definir per tant, un potencial de velocitats 
tal que  . En un moviment  irrotacional  la pressió dins el  flux és manté constant. 
(veure Figura IV.4) 

 

 
Figura IV. 4. Flux rotacional i flux irrotacional. (Font: Hoerner, 1965). 

‐ El fons és fix i és una condició de contorn impermeable. 

‐ Es suposa l’ona periòdica i regular i que la única força exterior que actua sobre el fluid és 
la gravetat. Tampoc es considera la tensió superficial. 

‐ L’efecte de Coriolis i les pèrdues d’energia per ruptura de l’ona són menyspreables. 

Partint de les hipòtesis anteriors i prenent l’equació de la conservació de momentum per a fluids 
no viscosos (Equació d’Euler): 

          EQ. IV. 1 

on   és el  camp escalar de  velocitats del  fluid, P és  la pressió hidrostàtica  (que depèn de  les 
coordenades x i z),   és el vector de la constant de l’acceleració de la gravetat i   és la densitat 
del  fluid.   representa  l’operador  vectorial  nabla.  (El  sistema  de  referència  considerat  és  un 
plànol xy tangencial a la superfície terrestre, i l’eix z un eix paral∙lel a un radi terrestre; d’aquesta 
manera,  les  ones  es  mouen  en  un  plànol  xy,  en  les  quals  s’associa  una  funció  d’ona 
bidimensional). 

La interpretació física de l’equació és simple. El polinomi de l’esquerra és el desenvolupament de 
la derivada total del camp de velocitats  ; el polinomi de la dreta és la suma de les acceleracions 
degudes al gradient de pressions i la força de la gravetat. 

Per a obtenir una funció d’ona congruent amb l’equació de moviment, es recorre a l’equació de 
continuïtat o de conservació de massa. Aquesta estableix que en el flux d’un fluid, en cas de no 
existir vessaments o deus, la massa ha de conservar‐se: 

a) Flux rotacional: la pressió total varia en cada línea de corrent (fluids viscosos) 

b) Flux irrotacional: la pressió total es constant en les línies de corrent (fluids no viscosos) 
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0            EQ. IV. 2 

Un cas particular és dona quan el fluid és incompressible, és a dir,   no varia en el temps. 

D’aquesta manera: 

0                EQ. IV. 3 

Així  doncs,  un  fluid  incompressible  flueix  de  tal manera  que  les  seves  línies  de  corrent  són 
sempre paral∙leles, és a dir, no divergeixen ni convergeixen. 

Les equacions i condicions de contorn que governen la propagació de l’onatge en un fluid ideal 
són: 

‐ Equació de Laplace: complida pels fluxos  irrotacionals  i  incompressibles, considera que 
no hi ha variació de massa ni de volum en el temps (incompressibilitat i conservació de 
massa). 

0             EQ. IV. 4 

‐ 1a Condició de contorn en  la superfície  lliure: es considera que  les partícules de  l’aigua 
en la superfície lliure η(x,t) es mantenen en aquesta: 

   
.
             EQ. IV. 5 

on η(x,t) és el desplaçament de l’aigua en la superfície lliure en referència amb el nivell mitjà de 
l’aigua (z=0) i w és la component vertical de la velocitat. 

‐ 2a Condició de contorn en la superfície lliure: Equació de Bernoulli: 

0          EQ. IV. 6 

‐ Condició  de  contorn  de  fons;  la  component  vertical  de  la  velocitat  és  nul∙la  en  les 
partícules del fons. La funció que delimita el fons és  . 

0               EQ. IV. 7 

‐ Condició  de  contorn  lateral;  suposant  l’onatge  regular  i  periòdic,  aquesta  condició 
expressa la periodicitat de longitud d’ona L i de període T. 

, ,            EQ. IV. 8 

          , ,   

Aquest  conjunt  d’equacions  i  condicions  de  contorn  representen  un  sistema  no  lineal 
d’equacions  diferencials.  La  Teoria  Lineal  d’Airy  simplifica  l’estructura  física   matemàtica  del 
fenomen per a la obtenció d’aproximacions en la solució. 
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Figura IV. 5. Condicions de contorn sobre el moviment d’ona. 

En primer  lloc, Airy suposa el potencial de velocitat com un producte de termes  independents 
(separació de variables): 

, ,                EQ. IV. 9 

Considera que l’amplitud d’ona respecte a la seva longitud és petita, i es simplifica la 1a Condició 
de Contorn de la Superfície Lliure: 

|                              EQ. IV. 10 

Prenent la pressió en la superfície lliure com nul∙la i considerant u i w petites, l’equació Eq.IV.6 
queda: 

0 per z=0                EQ. IV. 11 

El fons es considera una superfície horitzontal, així doncs la condició de contorn de fons queda: 

0 per z=‐h               EQ. IV. 12 

Amb la simplificació d’Airy és possible obtenir la solució del sistema d’equacions. 

El potencial de velocitat Ø(x,z,t), periòdic en x, ha de ser solució de l’equació de Laplace. Per tal 
de complir aquest criteri és possible escriure el terme R(t) segons: 

R t sin σt , amb σ
T
  (freqüència angular).       EQ. IV. 13 

D’aquesta manera  l’equació de Laplace es pot  reescriure com Ø(x,z,t)=X(x)∙Z(z)∙sin(σ∙t)  i queda 
de la següent forma: 

0            EQ. IV. 14 

Es tracta de l’equació en derivades parcials a resoldre pel mètode de separació de variables. 

La seva solució única és: 

, , cos sin sin  

                    EQ. IV. 15 

La solució a les constants de la funció es determina a partir de la imposició de les condicions de 
contorn. 
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D’aquesta manera la solució a l’equació del potencial de velocitat queda definida: 

           EQ. IV. 16 

Mitjançant la segona condició de contorn de la superfície lliure s’obté el desplaçament del nivell 
de l’aigua: 

           EQ. IV. 17 

La  primera  condició  de  contorn  sobre  la  superfície  lliure  porta  a  l’expressió  que  relaciona  la 
freqüència angular amb el número d’ona. Directament porta a la funció de la longitud d’ona en 
funció del període i del calat: 

            EQ. IV. 18 

Val a dir que  la teoria  lineal d’ones pot predir  les característiques del moviment que segueixen 
les partícules del líquid per a diferents profunditats. 

L’onatge, a mesura que s’apropa a la costa rep la influència del fons (“sent” fons) i varia la seva 
forma. 

La  classificació dels diferents  tipus d’ones és pot  fer atenent als diferents paràmetres que  les 
caracteritzen. 

Segons Del Moral i Berenguer (1980), el moviment de les partícules del líquid pot descriure tres 
trajectòries diferents: 

‐ Oscil∙latòries: si el moviment de la partícula descriu òrbites tancades (trocoïdal). 

‐ Quasi‐oscil∙latòries: si les òrbites descrites no són totalment tancades havent‐hi un cert 
desplaçament cap a alguna direcció. 

‐ Translacionals:  si el moviment net de  la partícula  consisteix en una  translació  (ona en 
ruptura, o la teoria de l’ona solitària). 

Aquests  tres  moviments  diferents  és  donen  en  condicions  de  contorn  que  depenen  de  la 
profunditat del  fons. D’aquesta manera,  l’onatge es pot dividir en  funció de  tres dominis  físics 
diferents: 

‐ Aigües  profundes:  en  aquest  domini  l’onatge  es  dispersiu.  El  fons  no  té  efecte  sobre 
l’onatge  i  la  seva  propagació  no  depèn  del  calat.  Les  partícules  del  fluid  segueixen 
trajectòries  circulars,  el  diàmetre  de  les  quals  disminueix  exponencialment  amb  la 
profunditat. 

‐ Aigües  intermèdies:  en  aquest  domini  es  dona  una  transformació  gradual  del  perfil 
superficial  degut  a  l’acció del  fons.  Les  trajectòries  són  el∙líptiques  i  els  eixos major  i 
menor disminueixen exponencialment amb  la profunditat, essent  l’eix major paral∙lel a 
la superfície. 

‐ Aigües somes: l’onatge ja no és dispersiu. Es produeix una transformació brusca de l’ona 
fins  al  seu  trencament.  Les  trajectòries  són  com  les  d’aigües  intermèdies,  però  l’eix 
major  és  independent  de  la  profunditat.  És  en  la  ruptura  en  la  qual  es  generen  els 
diferents tipus de sistemes de corrents costaners i la dissipació de l’energia. 



CARACTERITZACIÓ DE L’ONATGE I DE LA MORFODINÀMICA DEL LITORAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA   

    30 

 
a) Esquema del moviment orbital de les partícules en l’ona i perfil d’ona. 

 
b) Trajectòries de les partícules d’aigua en funció del domini de desenvolupament  

Figura IV. 6. Moviments orbitals de les partícules. (Font: Peñas, J.M., 2007). 

En  funció  d’aquestes  condicions  de  fons,  i  emparats  per  la  teoria  lineal  d’Airy,  s’obtenen 
diferents definicions del moviment d’ona en  funció del  seu domini de desenvolupament. A  la 
Taula IV. 1. es defineixen les diferents equacions d’ona en funció del medi en el qual es troba. 

Quan la profunditat és tal que  , el fons comença a modificar l’onatge, produint diversos 

efectes entre els que destaquen el shoaling o somerament i la refracció. 

3.3. TEORIA DE L’ONA SOLITÀRIA 

La característica principal de  l’ona descrita mitjançant aquesta  teoria és que  la seva superfície 
està, per a cada instant, per sobre del nivell normal del mar en la zona considerada. 

El perfil d’ona ve donat pel desplaçament vertical y per a cada posició x  i temps t, de  la forma 
següent: 
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 , per  1     EQ. IV. 19 

Taula IV. 1. Equacions d’ona per a diferents medis en funció de la profunditat. (Font: Coastal Engineering 
Research Center, 2008). 

 

 
Figura IV. 7. Esquema d’ona per a la teoria d’ona solitària. (UCSB, 2008).  
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3.4. MODIFICACIONS DE L’ONATGE EN APROPAR‐SE A LA ZONA COSTANERA 

La major part de  l’energia que arriba a  la costa és portada per  l’onatge. La  interacció entre  les 
ones i la morfologia modifica, transforma i filtra l’onatge incident.  

A continuació es relaten els principals processos produïts per aquesta interacció. 

3.4.1. SHOALING 

El fenomen de shoaling o somerament és una transformació de l’alçada de la ona, (la forma de 
superfície lliure), degut a les variacions que registra la celeritat de grup, Cg, amb la disminució de 
la profunditat del  fons. Aquesta  velocitat  està  relacionada  amb  la  velocitat de propagació de 
l’ona C i és la que transmet l’energia d’un sistema d’onatge. 

En  arribar  a  aigües menys profundes,  la  celeritat  i  la  longitud  dona disminueixen,  així  doncs, 
l’energia per unitat d’àrea augmenta amb  l’alçada d’ona. El període d’ona es manté durant el 
shoaling. 

L’alçada de  l’onatge està  limitada  físicament per  la profunditat, no pot créixer  indefinidament, 
sinó que es fa inestable i trenca. 

 

 
Figura IV. 8. Esquema del fenomen de shoaling. (Font: adaptat de MetEd‐UCAR, 2008) 

A partir de l’expressió de la densitat d’energia de l’onatge: 

              EQ. IV. 20 

s’obté  la  raó de  l’altura d’ona H en un punt amb profunditat h    respecte de  l’alçada d’ona en 
aigües  profundes Ho. D’aquesta manera,  s’imposa  que  el  flux  d’energia  a  dos  punts,  sigui  el 
mateix. S’obté: 

         EQ. IV. 21 

que queda: 

⁄
            EQ. IV. 22 
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De la relació s’obté el coeficient de shoaling Ks: 

⁄
             EQ. IV. 23 

on   és  la celeritat de grup en aigües profundes, ρ  la densitat de  l’aigua  i Ks el coeficient de 
shoaling.  

El procés de shoaling és lineal en termes d’alçada d’ona (Sorensen, 1978). En variar l’alçada de la 
ona i la longitud, també varia el peralt de l’onatge. 

El  coeficient  de  shoaling  pren  el  valor  d’1  a  grans  profunditats.  A  profunditats  intermèdies 
disminueix fins a 0’91 (per a  0 15), essent el mínim de la funció. Augmenta fins a l’infinit per 

a h=0, tot  i que a  la pràctica s’assoleix un  límit en el punt de ruptura de  l’ona (H augmenta  i L 
disminueix (angle crític d’estabilitat). 

3.4.2. REFRACCIÓ 

La  refracció  és un procés que provoca un  canvi en  la direcció de propagació de  l’onatge  (les 
crestes tendeixen a posar‐se paral∙leles a les isòbates). 

Aquest  fenomen  esdevé  quan  el  front  d’ones  avança  amb  diferents  celeritats,  ja  sigui  per  la 
presència de corrents o, generalment, per irregularitats de fons. 

Quan un front d’ones viatja per una zona amb diferents profunditats d’aigua, les diferents parts 
del front variaran la seva celeritat en front a les profunditats en la que es trobin, és a dir, hi ha 
un gradient de celeritat de l’ona al llarg de la línia de crestes, i aquestes roten per tal d’alinear‐se 
als  contorns  de  fons.  Aquest  fenomen  provoca  un  canvi  de  direcció  de  les  crestes  fins  que 
aquestes s’alineen a les isòbates. 

a)   b)  

Figura IV. 9. Refracció. a) Esquema de Refracció. (Font: UCSB, 2008).  b) Refracció d’onatge dins d’una 
badia. (Font: Barcelona Field Studies Centre, 2008). 

Definint   com  la distància entre dues  línies de corrent (ortogonals als fronts d’ona) en aigües 
profundes  i   com  la  distància  entre  dues  línies  de  corrent  a  una  determinada  profunditat, 
s’obté: 

     EQ. IV. 24 

on P és el flux d’energia, E és l’energia de l’onatge, C és la celeritat i n un factor que relaciona la 
celeritat de grup amb la celeritat. 

De la mateixa manera amb la qual s’obté el coeficient de shoaling, de la relació entre les alçades 
d’ona en aigües profundes i en qualsevol punt amb profunditat h, s’obté: 
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  ⁄ ⁄
           EQ. IV. 25 

Aquesta  expressió  determina  l’alçada  d’ona  en  qualsevol  punt  a  partir  de  l’alçada  d’ona  en 
aigües profundes en cas de poder determinar la distància entre dues ortogonals. 

El coeficient de refracció KR és defineix com una relació entre    i   : 

⁄
                EQ. IV. 26 

La  refracció de  l’onatge és anàloga a  la  Llei d’Snell per a  la  refracció de  la  llum, en  la qual  la 
velocitat de propagació varia amb la variació de l’índex de refracció del medi a través del qual es 
propaga. En el cas de l’onatge la refracció és deu a canvis en la celeritat de fase. 

La refracció de l’onatge depèn de la relació h/L i la representació gràfica de les trajectòries i dels 
fronts d’ona, derivant en una malla que constitueix el diagrama de refracció. 

L’estudi d’aquest fenomen permet obtenir  l’alçada d’ona en un determinat punt per a un front 
d’ones que arriba i que té característiques conegudes (direcció, període, alçada, celeritat). 

També permet obtenir el canvi de direcció d’avanç de cadascun dels punts del front i, per tant, la 
convergència o divergència de l’energia d’ona en apropar‐se a la costa. 

 
Figura IV. 10. Canvi de direcció del front d’ones incident. (Font: Van Dorn, 1974).  

L’alçada d’ona, per tant és una funció que depèn dels fenòmens de shoaling i de refracció: 

                EQ. IV. 27 

El  coneixement  d’aquests  fenòmens  és molt  important  per  la  seva  rellevància  en  els  canvis 
morfològics de la platja, pel que fa a l’erosió i al transport. 

3.4.3. DIFRACCIÓ 

La  difracció  essencialment  és  un  fenomen  de  transferència  lateral  d’energia  d’unes  zones  a 
altres. Esdevé quan l’alçada d’ona en un punt és superior als valors dels punts adjacents en una 
mateixa  cresta.  Es  genera  un  flux  d’energia  cap  a  les  zones  de menor  alçada  d’ona  que  les 
reajusta. 

Aquest  fenomen  es  dona  quan  l’onatge  es  troba  algun  obstacle.  Es  genera  doncs  una 
pertorbació en el moviment oscil∙latori que provoca aquesta transferència lateral d’energia. 

Les ones que es generen darrera de l’obstacle són les ones difractades. 
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Segons el principi de Huygens: “cada front d’ona pot esdevenir font d’un nou conjunt d’ones”. 
En arribar el front d’ones a un obstacle, degut a la transferència d’energia, és genera un nou set 
d’ones amb una direcció perpendicular al front d’ones original (cada punt d’un front d’ones és el 
centre del seu propi front d’ones circulars).  

a) b)  

Figura IV. 11. a) Esquema de difracció d’onatge en front a un obstacle. (Font: Komar, 1970).  b) Difracció 
d’onatge. (Font: Barcelona Field Studies Centre, 2008). 

El  coneixement d’aquest  comportament de  l’onatge és molt  important en  front a  l’explotació 
d’obres o instal∙lacions marítimes, (condicions d’entrades de ports, colmataments i variacions en 
les platges adjacents), les quals es troben afectades per aquest fenomen. 

3.4.4. REFLEXIÓ 

En trobar un obstacle, ja sigui una illa, un dic, una platja o la pròpia costa, el comportament de 
les ones pot ser molt diferent. L’energia de l’onatge pot patir les següents variacions: 

‐ Dissipació, per exemple, en front d’un fons rugós o una estructura porosa. 

‐ Transmetre’s parcialment a través de  l’obstacle, com és el cas de dics d’escullera o els 
dics flotants. 

‐ Reflexió en una direcció diferent a la d’incidència en l’obstacle. 

En la teoria és possible que l’energia es transformi únicament en una de les tres formes, però a 
la pràctica la reflexió és mixta. En alguns casos, com en el cas de dics, es pot donar una reflexió 
pura, o com en el cas de platges molt planes la reflexió és gairebé nul∙la. 

L’estudi de la reflexió té un gran interès sobre les tècniques en ports i costes. 

Es basa essencialment en un canvi brusc en la direcció de propagació. 

 
Figura IV. 12. Reflexió de l’onatge. (Font: Van Dorn, 1974). 
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Obstacles emergents  (naturals o artificials), pendents elevades del  fons  i  canvis bruscos en el 
calat, són elements que generen aquest tipus de fenomen. 

La reflexió depèn de les característiques de la superfície i del peralt de les ones. 

El coeficient de  reflexió Kref es defineix, doncs, com  la  relació de  l’alçada d’ona  reflectida, Href, 
amb l’alçada de l’ona incident, Hi: 

             EQ. IV. 28 

Si  el  tren  d’ones  es  prou  regular,  la  suma  d’ones  incidents  i  reflectides  origina  una  ona 
estacionària en la qual s’anul∙len mútuament els moviment horitzontals de les partícules, restant 
només un moviment vertical d’alçada doble, i l’energia incident és, aleshores, el doble. 

Tenint en compte la teoria lineal, el perfil de la superfície lliure de la ona incident és: 

            EQ. IV. 29 

Si la reflexió és perfecta, el perfil de la ona reflectida és: 

            EQ. IV. 30 

El perfil resultant és la superposició de les dues ones: 

         EQ. IV. 31 

on Hr és l’alçada de l’ona estacionària resultant. 

 
Figura IV. 13. Esquema vertical de reflexió perfecta de l’onatge. (Font: UCSB, 2008). 

4. RUPTURA DE L’ONATGE 

La major part de l’energia de l’onatge es dissipada en la zona de ruptura o zona de surf. Aquesta 
és l’aportació d’energia més gran en la zona costanera i és la responsable de l’augment del nivell 
mig del mar o setup, d’oscil∙lacions  infragravitatòries  i corrents en  la zona propera a  la costa, a 
més del transport de sediments i dels canvis en la morfologia de les platges. 

4.1. CAUSES DE LA RUPTURA DE L’ONATGE 

Existeixen  diferents  definicions  del  criteri  físic  de  la  ruptura.  Segons  Le Méhauté  (1976),  el 
fenomen esdevé quan es presenta una de les condicions següents: 

‐ La velocitat de les partícules de la cresta sobrepassa la celeritat de la ona. 
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‐ La pressió de la superfície lliure, donada per l’equació de Bernoulli, és incompatible amb 
la Pressió atmosfèrica. 

‐ L’acceleració de  les partícules en  la  cresta  tendeix a  separar‐les de  la  superfície de  la 
massa d’aigua. 

‐ La superfície lliure tendeix a posar‐se vertical. 

Segons Mei (1983), en una platja plana, els paràmetres que governen la ruptura de l’onatge són 
el peralt de  l’onada  i el pendent de  la platja m. Per a valors prou alts de m o amplituds prou 
baixes,  una  onada  incident  no  trenca,  sinó  que  es  reflexa  completament.  Quan  m  i/o  k∙a 
disminueixen, (essent k el número d’ona i a l’amplitud), s’arriba al llindar en el qual comença la 
ruptura. 

4.2. TIPUS DE ROMPENTS 

Fonamentalment existeixen tres tipus de ruptura d’onatge: spilling, plunging i surging, tot i que 
alguns  autors  accepten  una  quarta  forma  de  ruptura  anomenada  collapsing,  que  és  una  cas 
intermedi entre ruptura plunging i surging. 

Cada tipus de ruptura es pot associar a un tipus de platja i d’onatge. 

A. Ruptura tipus Spilling 

El  rompent  tipus  spilling,  o  descrestament,  s’observa  quan  onades  de  gran  peralt  incideixen 
sobre una platja amb pendent suau. Les partícules d’aigua properes a la cresta vessen endavant. 
La cresta esdevé amb una forma esmolada a mesura que disminueix la profunditat. La dissipació 
d’energia  és molt  gradual,  i  la  zona  de  rompent molt  ampla  (fins  a  4  ones  en  la  zona  de 
rompents). Aquest tipus de ruptura transforma de manera molt eficient l’energia del moviment 
oscil∙latori en el set‐up, en corrents i en ones llargues. El coeficient de reflexió és mínim. 

B. Ruptura tipus Plunging 

La  ruptura  tipus  plunging,  o  amb  voluta,  s’observa  en  platges  de  pendent  relativament 
pronunciada. Les onades presenten crestes asimètriques amb un front quasi vertical. Les onades 
s’ensorren cap endavant atrapant‐hi una gran quantitat d’aire.  

La deformació de l’onada és més ràpida que en el cas anterior. La cresta que cau sobre  la base 
de  la ona hi penetra violentament, aixecant una altra ona per davant de  la original  i generant 
turbulència fins al fons. Es genera una forta rotació del flux i l’aire atrapat surt a la superfície de 
manera  explosiva. Aquest  conjunt de  fenòmens dissipa una  considerable quantitat  d’energia. 
Posteriorment,  l’ona  trencada  continua  formant  un  bore,  o  ressalt  hidràulic,  fins  a  la  zona 
d’ascens  ‐ descens  (run‐up), pel  tal∙lus de  la platja, que és molt menor que en altres  tipus de 
ruptura. El número d’ones en  la zona de rompents oscil∙la des d’1 a prop del punt de col∙lapse 
fins  a  3  o  4.  El  coeficient  de  reflexió  és menor  en  aquest  tipus  de  ruptura  que  en  el  tipus 
collapsing. 

C. Ruptura tipus Surging 

Aquest tipus de ruptura es dona en platges amb pendents pronunciades i onatge amb pendent 
suau. Presenta una asimetria similar a la ruptura tipus plunging. Aquest onatge esdevé com si les 
ones entrebanquessin  i caiguessin sobre el flux de   retorn de  l’onada precedent. La reflexió és 
molt elevada. 

Galvin (1972) proposa un quart tipus de ruptura, anomenat collapsing, que es considera com un 
estat intermedi entre els casos de ruptura plunging i surging. 

Miller  va  concloure que  la  ruptura  tipus plunging  i  la  ruptura  tipus  spilling estan  subjectes al 
mateix procés, però que es diferencien en  la magnitud de  l’onada. També va observar que  les 
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ones  de  poc  peralt  en  platges  de  pendents  suaus  no  trenquen,  sinó  que  es  reflecteixen 
perfectament, generant ones estacionaries. 

a)      b)     

c)  

Figura IV. 14. Tipus de ruptura: a) Spilling; b) Plunging; c) Surging .(Font: Bruce Perry) 

Les platges es classifiquen en un espectre que va des de  l’estat dissipatiu al reflectiu. La platja 
dissipativa  té una morfologia pràcticament bidimensional,  amb un perfil molt  estès  (pendent 
molt  suau  i una  zona de  rompents molt ampla), afí al perfil de  temporal o d’hivern  (perfil de 
platja erosiu) que es descriu a les platges amb variació estacional.  

4.2.1. EL NÚMERO D’IRIBARREN 

El número d’Iribarren, o paràmetre de  similitud de  surf  (segons Battjes  (1974)), està acceptat 
universalment  com  a un  controlador del  tipus de  ruptura. Aquest  relaciona  el pendent  de  la 
platja amb el peralt de l’onada en aigües profundes, i ve donat per l’expressió: 

·
·

             EQ. IV. 32 

on H és l’alçada d’ona i L0 la longitud d’onada en aigües profundes. 

Aquest paràmetre permet una classificació més “quantitativa” dels tipus de rompents. 

La ruptura tipus spilling, es dona per a valors del número de Iribarren menors a 0’4. La ruptura 
tipus plunging esdevé per a valors compresos entre 0’4 i 2’5. Per a números superiors a 3 esdevé 
la ruptura tipus surging. 

4.3. CRITERIS DE RUPTURA 

Un criteri de ruptura és una relació límit entre els paràmetres de l’onatge i del fons que no pot 
ser superada sense que l’ona trenqui.  

El criteri bàsic que estableix el límit d’estabilitat de l’onatge és que la velocitat de les partícules 
d’aigua  situades  a  la  cresta  de  l’onada Ucr  sigui  superior  a  la  celeritat  de  grup  de  l’ona  Cgb, 
representat  pel  criteri  d’inestabilitat M=Ucr/Cgb>1,  anomenat Wave Mach  Number  (Banner  i 
Philips, 1974). Desafortunadament, Ucr és un paràmetre difícil de determinar. 
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Figura IV. 15. Relació del tipus de ruptura d’onatge amb el número d’Iribarren Ir. (Font: Battjes, 1974). 

El  criteri  de  ruptura més  comú  és  la  relació  entre  l’alçada  d’ona  i  la  profunditat  (índex  de 
ruptura): 

               EQ. IV. 33 

Existeixen bàsicament dos tipus de criteris de ruptura (Sánchez ‐ Arcilla i Lemos, 1990): 

A. Criteris que expressen les condicions de ruptura en funció de paràmetres locals de l’ona, 
com el període i l’alçada d’ona, i la profunditat d’aigua en la ruptura. 

B. Criteris que relacionen les condicions en aigües profundes i les condicions en el punt de 
ruptura. 

4.3.1. CRITERIS QUE TENEN EN COMPTE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ONA  

Miche (1944) va deduir que el límit d’estabilitat per onades progressives a qualsevol velocitat ve 
donat per: 

 

Ir > 3 Tipus Surging

2.5 < Ir < 3 Tipus Collapsing

0.4 < Ir < 2.5 Tipus Plunging

Ir < 0.4 Tipus Spilling
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0 142 2           EQ. IV. 34 

Aquesta formulació utilitza la teoria lineal, assumint que l’angle de la superfície lliure a la cresta 
no pot superar el valor límit de 120º. 

Aquesta equació, però, no té en compte l’efecte del pendent de la platja.  

Un altre criteri molt estès per la seva simplicitat s’obté assumint que la ruptura de l’onatge sobre 
platges de pendent molt suau (MacCowan, 1894) és: 

0 78              EQ. IV. 35 

Un altre criteri que relaciona el paràmetre de  Iribarren o de similitud de surf  ξ amb  l’índex de 
ruptura γ és el proposat per Günbak (1977) amb la següent relació: 

0 8       0 2 

0 87 0 63      0 2 0 66 

1 2      0 00 2 22 

4.3.2. CRITERIS QUE TENEN EN COMPTE LES CARACTERÍSTIQUES DEL PENDENT DE LA PLATJA  

Goda (1970) va recopilar i analitzar les dades obtingudes per altres investigadors. Aquest criteri 
de ruptura permet alçades d’ona relatives a  la profunditat superiors que  les solucions donades 
per altres autors. L’expressió que aproxima Goda és de la forma: 

0 17 1
/

       EQ. IV. 36 

amb β el pendent de la platja. 

Altre  criteri  de  ruptura  d’aquest  tipus  és  el  presentat  per  Ostendorf  i Madsen  (1979),  que 
s’expressa per: 

0 14 ; 0 1     EQ. IV. 37 

 

0 14 ; 0 1        EQ. IV. 38 

on  la  longitud d’ona en el punt de ruptura Lb es calcula a partir de  la relació de dispersió de  la 
teoria lineal, utilitzant el període d’ona i la profunditat de ruptura. 

El criteri de Sunamura, que  relaciona  linealment  les dades  i emparant‐se amb  les  relacions de 
Battjes és del tipus: 

1 1 /
/

           EQ. IV. 39 

A la figura següent es comparen els criteris de ruptura de Goda, Ostendorf i Madsen i Sunamura. 
Es pot observar que el criteri de Sunamura es separa dels altres dos en la major part del rang. 
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Figura IV. 16. Comparació dels criteris de ruptura de Goda, Ostendorf i Madsen i Sunamura. Relació entre 

⁄  i  ⁄ .  (Font: Carter: 1988). 

Mitjançant  la combinació de  les formulacions per al shoaling  i un criteri de ruptura és possible 
determinar les condicions d’alçada d’ona, profunditat i situació del punt de ruptura, conegudes 
les condicions de l’onatge en profunditats indefinides i el pendent de la platja. 

4.3.3. ALTRES CRITERIS 

CRITERIS DE RUPTURA PER A FONS HORITZONTALS O QUASI‐HORITZONTALS 

Existeixen  nombroses  evidències  experimentals  de  que  en  fons  horitzontals  l’alçada  d’ona 
compatible amb el fons és inferior als valors límit expressats per les aproximacions anteriors. El 
valor límit per a fons horitzontal és: 

0 55            EQ. IV. 40 

Nelson (1997) va confirmar, per mitjà de nombrosos experiments de laboratori i de camp, amb 
onatge  regular  i  irregular,  que  l’índex  de  ruptura  sobre  fons  quasi‐horitzontals  té  un  límit 
superior que és pot expressar per mitjà de l’expressió: 

0 55 0 88 0 012 ; 0 0 01 EQ. IV. 41 

 

CRITERIS DE RUPTURA PER A ONATGE IRREGULAR 

Tots  els  casos  informats de  ruptura d’onatge  irregular  indiquen que  es produeix  amb peralts 
menors que en cas d’onatge regular.  Investigacions més en detall basades en observacions de 
camp de Hotta et al.  (1984),  indiquen que  les ones grans  trenquen amb menors peralts,  i  les 
petites amb més grans que els que prediuen els criteris de ruptura per a onatge regular. Goda 
(1975)  suggereix  la  utilització  d’un  coeficient  per  al  seu  criteri  de  ruptura  (0’17  en  l’equació 
Eq.IV.36) variables entre 0’12 i 0’18, i el tractament probabilístic de la ruptura. 
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Kamphuis  (1991)  proposa  un  criteri  de  ruptura  per  a  l’onatge  irregular  segons  la  següent 
expressió: 

0 095          EQ. IV. 42 

on, en aquest cas, el pendent de la platja que s’utilitza és la mitjana en la zona de rompents i els 
subíndex s, p i b es refereixen a l’alçada d’ona significant, període pic i ruptura, respectivament. 

Per altra banda, quan  l’onatge  irregular es troba a  les proximitats de  la saturació (la qual cosa 
succeeix en  la  zona de generació),    l’aproximació a profunditats  reduïdes provoca una  ràpida 
saturació  i  la  ruptura,  amb  la  qual  cosa  la  dissipació  d’energia  en  la  zona  de  propagació 
augmenta. 

La distribució d’alçades d’ona es modifica en  la zona de ruptura degut a que una determinada 
proporció de  les ones haurà  trencat  i  estaran  en  procés de dissipació.  La determinació de  la 
distribució d’alçades d’ona, coneguda  la distribució de  les alçades d’ona mar endins de  la zona 
de  ruptura,  es pot  realitzar  a  través de distribucions  teòriques,  (Méndez,  2004) o mitjançant 
simulacions numèriques  tipus Montecarlo.  Les ones generades per Montecarlo, es propaguen 
fins  la  ruptura  tenint en  compte  somerament  i  refracció. A partir de  la  ruptura es propaguen 
segons  la  pèrdua  d’alçada  per  dissipació  d’energia.  Propagada  tota  la  sèrie,  es  recomposa  la 
distribució en el punt desitjat. 

Altres models propaguen directament paràmetres mitjans, per exemple el mètode de Battjes  i 
Jansen  (1978),  que  propaga  Hrms  (alçada  d’ona  mitja  quadràtica),  o  propaguen  l’espectre 
d’energia.  Aquests  darrers  requereixen  un  criteri  de  ruptura  similar  al  de  Kamphuis  que 
s’estableix amb el paràmetre de l’estat de mar. 

4.4. EVOLUCIÓ DE L’ONATGE DESPRÉS DE LA RUPTURA 

La  transformació de  l’onatge en  la zona de surf és un  factor dominant de  la hidrodinàmica de 
molts processos costaners: circulació, set‐up  i set‐down, transport de sediments,... Així  i tot, el 
desenvolupament dels models racionals que descriuen  les ones després de  la ruptura es troba 
“en bolquers”. 

A mesura que l’onatge comença a trencar la seva alçada disminueix ràpidament, mentre que es 
manté una relació constant entre  l’alçada d’ona  i  la profunditat. La dissipació d’energia cessa a 
una certa distància del punt de  ruptura,  i  les ones es  tornen a  formar. El perfil de  les onades 
reformades  és  similar  al  de  les  onades  d’amplitud  finita.  La  relació  entre  l’alçada  d’ona  i  la 
profunditat  d’aigua  de  les  ones  reformades  està  entre  0’4  i  0’5  (Horikawa  i  Kuo,  1966; 
Mizuguchi, Tsujioka i Horikawa, 1978). 

4.4.1. MODELS DE TRANSFORMACIÓ DE L’ONA EN LA ZONA SURF  

Existeix  un mètode  que  es  pot  utilitzar  per  a  predir  la  transformació  de  l’onatge  resolvent 
l’equació  de  continuïtat  i  l’equació  del moviment,  per  a  ones  llargues  d’amplitud  finita,  que 
inclou l’efecte de la ruptura de l’ona: 

0           EQ. IV. 43 

0           EQ. IV. 44 

Molts autors consideren aquestes equacions per a calcular les característiques de l’onatge en la 
zona de surf, assumint que les condicions de contorn es satisfan al front d’ones en la ruptura. La 
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conservació  de  massa  i  del  moment  en  un  contorn  tipus  front  d’ona  proporciona  aquesta 
condició de contorn. 

En aquest mètode, el perfil de superfície de  l’aigua,  , és desconegut  i és necessari calcular‐lo. 
Els  resultats,  però,  d’aquest  mètode  indiquen  que  l’alçada  d’ona  difereix  molt  de  les 
observacions fetes. 

Per estimar únicament  l’alçada d’ona és més convenient utilitzar  l’equació d’energia d’ona. La 
variació  de  l’alçada  d’ona  dins  de  la  zona  de  surf  es  defineix  segons  l’equació  del  balanç 
d’energia: 

             EQ. IV. 45 

on D(x) representa la dissipació d’energia per unitat d’àrea i per unitat de temps i    és el flux 
d’energia. 

En  general,  els  models  de  propagació  de  les  ones  trencades  es  poden  separar  en  les  tres 
categories següents: 

 

1. Concepte de l’alçada de ruptura límit. 

Són models molt simples, que lliguen l’alçada d’ona en cada punt amb la profunditat de l’aigua. 
D’aquesta manera, la alçada límit en cada punt s’expressa per H=γh, essent γ una constant entre 
0’5 i 0’8. 

 

2. Models de propagació del bore  o de dissipació de l’energia de l’onatge.  

Aquests models  combinen  les  equacions  de  l’energia  i  de  la  conservació  de  la  quantitat  de 
moviment en  la  zona de  rompents amb una  relació de dissipació d’energia basada en el bore 
(ressalt) turbulent. S’obtenen les alçades d’ona i la variació del nivell mitjà a través de la zona de 
rompents. Aquest model es combina amb una distribució de  les alçades d’ona corresponent a 
una distribució Rayleigh truncada. Els models de Battjes i Jansen (1978) o de Massel (1996) són 
d’aquest tipus.  

Per  exemple, Massel  proposa  la  següent  expressió  per  a  la  dissipació  de  l’energia  per  unitat 
d’àrea deguda al bore dins de la zona de rompents: 

,amb   1      EQ. IV. 46 

on el terme α té en compte la reducció de l’alçada d’ona deguda a la turbulència i a la presència 
d’escuma en el front del bore. 

Battjes i Jansen (1978), proposen una expressió similar per a la dissipació: 

             EQ. IV. 47 

on α0 és un coeficient. 

 

3. Models basats en el flux d’energia límit. 

Aquest  tipus de models es basen en  l’evidència experimental de que quan  les ones  trenquen 
sobre  un  fons  horitzontal,  la  ruptura  s’atura  quan  l’alçada  d’ona  és  una  certa  fracció  de  la 
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profunditat. D’aquesta manera es proposen models que assumeixen una variació d’alçada d’ona 
durant  la  ruptura  que  és  proporcional  a  l’excés  de  flux  d’energia  existent  entre  el  real  i  el 
d’equilibri. A aquest tipus de models pertany el model de Daily, Dean i Dalrymple (1985).   

4.4.1.1. Model de la diferència de flux de Daily, Dean i Dalrymple 

Les dades de  laboratori  i  les observacions de  camp  indiquen que quan  les ones  trencades es 
propaguen en profunditat constant, h, l’alçada d’ona, s’estabilitza (deixa de trencar) en un valor 
determinat que es pot definir per: 

               EQ. IV. 48 

Un model per a D, dissipació d’energia, molt utilitzat (Daily et al., 1985), és el que assumeix que 
la dissipació d’energia en  la zona de rompents és proporcional a la diferència del flux d’energia 
en un punt  i el  flux d’energia corresponent a  l’alçada   d’ona estable en aquella profunditat ve 
donat per: 

           EQ. IV. 49 

on ECg és el  flux d’energia associat a  la ona estable  reformada en  la profunditat h,  i K és un 
coeficient adimensional de pèrdua d’energia. Utilitzant  la teoria  lineal de ones en profunditats 
reduïdes per a la definició de E i Cg, es pot reescriure com: 

         EQ. IV. 50 

on G(x) = H2(x)h1/2(x) 

Derivant G(x), queda: 

⁄ ⁄
         EQ. IV. 51 

l’equació anterior queda: 

2           EQ. IV. 52 

Aquesta  equació  es  resol  sobre  fons  reals mitjançant  un  esquema  de  diferències  finites. Un 
esquema senzill per a la resolució de la iteració i+1, coneguda l’alçada d’ona en i pot ser: 

2         EQ. IV. 53 

La solució per a Hi+1 és: 

  ,        EQ. IV. 54 

Per a que l’esquema numèric explícit s’aproximi a la solució real, els increments d’x han d’estar 
en correspondència amb  l’evolució de  la profunditat. Una  regla senzilla és  la  realització de  les 
iteracions amb increments d’x de l’ordre de la profunditat. 
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L’equació  Eq.IV.54  té  una  limitació  física,  però,  que  es  produeix  quan,  degut  a  un  pendent 
negatiu, el terme del segon membre de C queda negatiu. En aquest cas, el flux d’energia  local 
seria menor que  l’estable,  la qual cosa significa que  l’ona deixa de  trencar  i s’inicia de nou un 
procés de propagació normal. 

En el cas de platges amb formes senzilles, existeixen solucions exactes per a  l’equació Eq.IV.52, 
Dally et al. (1985).: 

CAS 1: Profunditat constant després de la ruptura: h= constant. 

⁄
essent   en x=0 EQ. IV. 55 

CAS 2: Pendent constant després de la ruptura: si h(x)=hb‐x∙tanβ, la solució queda: 

1
⁄
         EQ. IV. 56 

on : 

  ;         EQ. IV. 57 

En el cas especial de K/tan β = 5/2, l’equació queda: 

1
/
;        EQ. IV. 58 

El model està fortament lligat als valors de K i de γs.  

La  transformació  de  l’onatge  trencat  sobre  un  fons  de  forma  irregular  degut  al  shoaling,  la 
ruptura i reformació de l’onatge fa irresoluble analíticament l’equació, pel que es fa necessari un 
procediment numèric. En aquests models es solen incloure els efectes de segon ordre en el nivell 
mig degut a la ruptura (set‐up i set‐down). 

Una alternativa al model de Dally et al. és la utilització dels models empírics d’evolució de l’ona 
en  ruptura, basats en ajusts obtinguts amb dades mesurades. Un model molt  senzill d’aquest 
tipus, aplicable ona a ona, és el donat per Andersen i Fredse (1983): 

0 5 0 3
∆

           EQ. IV. 59 

on Δx és la distància cap a terra des del punt de ruptura, i   és la profunditat (inclòs el set‐up). 

Aquesta expressió no té en compte el pendents del fons i produeix un valor de   corresponent a 

platges de pendents suaus comprès entre 1/30 i 1/80. 

4.5. NIVELL DEL MAR ASSOCIAT A L’ONATGE. TENSOR DE RADIACIÓ, SET‐UP I SET‐DOWN 

En produir‐se la ruptura de l’onatge esdevenen una sèrie de canvis en el nivell mig del mar com a 
conseqüència  d’un  ajust  de  l’equilibri  de massa  i  d’energia  necessari  per  a  contrarestar  els 
efectes de la ruptura.   

4.5.1. SET‐UP DE L’ONATGE 

L’onatge,  en  trencar  a  les  platges,  produeix  el  fenomen  anomenat  set‐up  de  l’onatge,  un 
increment del nivell mig del mar que es produeix en la zona de rompents i que consisteix en un 
pendent ascendent de l’aigua en direcció a terra. 
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Aquest pendent és inferior al de la platja, amb la qual cosa l’aigua interseca la platja. També, en 
la zona prèvia al punt de ruptura és produeix la zona de set‐down, una depressió en la superfície 
mitja de l’aigua on l’onatge pateix transformacions ràpides de les alçades d’ona i energia. 

Les anàlisis teòriques de Longuet‐Higgins i Stewart determinen que és el flux de momentum de 
l’onatge, el tensor de radiació, el responsable d’ambdós fenòmens. Aquest fet ha estat verificat 
per nombrosos assajos de camp i sèries d’experiments en canals d’onatge (Van Dorn,1976). 

Considerant que  l’onatge  es propaga normal  a  la  costa  en  la direcció de  l’eix  x,  el  tensor de 
radiació  , associat al pas d’un tren de ones sinusoïdal (teoria d’Airy), resulta ser:  

 
0

0
 

         EQ. IV. 60 

on h és  la profunditat, el número d’ona  ,  i E és  la densitat d’energia  total definida per 

. D’aquesta manera, per a aigües profundes i somes s’obté la següent relació: 

ü      
0
         EQ. IV. 61 

ü              EQ. IV. 62 

Si  l’onatge  incident no es normal a  la costa, aleshores  la component   amb  i≠j no és nul∙la,  i 
queda: 

           EQ. IV. 63 

on Sxx és el flux de momentum en direcció x, normal al pla yz, i així consecutivament. 

La  línia de costa efectiva  formada per  la  intersecció de  la superfície de set‐up amb  la platja és 
major  com  majors  són  les  alçades  d’ona  incident,  amb  la  qual  cosa,  pot  arribar  a  valors 
importants en episodis de temporals. 

Existeixen algunes equacions per a predir el valor de la màxima elevació del set‐up que depenen 
de les condicions de l’onatge i del pendent mitjà de la platja. 

Longuet‐Higgins (1962) van estimar el set‐up a partir de la derivació de la seva teoria original del 
tensor de radiació. 

En la direcció transversal, l’equació de conservació del momentum és: 

             EQ. IV. 64 

on  ,  i   és  la diferència entre el nivell mig del mar  i el nivell 

en presència de l’onatge (set‐up i set‐down). 

Substituint en la primera equació: 

             EQ. IV. 65 
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En integrar en les dues bandes de l’equació s’obté l’expressió de Longuet‐Higgins (1964) del set‐
down fora de la zona de rompents.  

             EQ. IV. 66 

Expressa com, en augmentar l’alçada d’ona degut al shoaling, per a conservar el flux d’energia és 
necessari que hi hagi una depressió del nivell de l’aigua per tal d’equilibrar el gradient positiu de 

.  

En la zona de surf, però, l’alçada d’ona decreix ràpidament, i la disminució del flux d’energia s’ha 
de compensar amb un augment del nivell de l’aigua. 

En la zona surf, l’alçada d’ona està controlada per la profunditat, segons l’expressió: 

             EQ. IV. 67 

Sabent que el tensor de radiació en la direcció x per a aigües somes és: 

           EQ. IV. 68 

s’obté: 

0 17              EQ. IV. 69 

on   és l’alçada d’ona significant. 

Una relació, potser molt més útil i físicament descriptiva, és la relació adimensional de Holman i 
Sallenger(1985): 

0’45              EQ. IV. 70 

que inclou el número de Iribarren en la definició del set‐up. 

4.5.2. EL RUN‐UP 

El remuntament de l’onatge o run‐up és la cota a la qual arriba l’onatge en incidir sobre el talús 
de la platja. Aquest fenomen  es produeix després de que l’ona trenqui sobre la platja, produint‐
se un moviment cap a endavant de la massa d’aigua amb l’energia de l’ona, que no ha estat del 
tot dissipada per la ruptura. 

El run‐up depèn principalment del talús, la rugositat i la porositat (sigui el talús de la platja o el 
d’una  estructura),  així  com  de  l’existència  de  bermes  i  de  la  seva  geometria,  i  de  les 
característiques de l’onatge incident.  

El  problema  és  que  no  s’ha  trobat  una  llei  única  i  general  que  cobreixi  totes  les  solucions 
possibles al problema. 

En comparació amb el estudis realitzats per a estructures, els estudis sobre platges són pocs. Les 
formulacions  existents  estan  limitades  a  aproximacions  semi‐empíriques basades  en  resultats 
obtinguts d’assaigs de laboratori. 

Alguns  resultats d’aquests  estudis  són  equacions  que permeten  obtenir  el  valor del  run‐up  a 
partir de l’alçada d’ona incident o del número d’Iribarren. 
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De  la mateixa manera que per  al  set‐up,  l’estudi de Guza  i  Thornton  (1982)  va donar  com  a 
resultat una dependència de  l’alçada d’ona  incident en aigües profundes del  run‐up expressat 
com  a  run‐up  significant  Rs  (mitjana  del  terç major  dels  nivells  de  run‐up),  que  obeeix  a  la 
següent expressió: 

0 7              EQ. IV. 71 

Igualment, i de manera similar a la seva anàlisi del set‐up, l’estudi de Holma i Sallenger (1985) va 
establir que la relació  /  no és constant, sinó que depèn del número de Iribarren en aigües 
profundes  ξ0, mesurat, no  sobre el nivell mig del mar en  repòs,  sinó  sobre  la  línia de  la costa 
efectiva, és a dir, sense comptar el set‐up de l’onatge, que s’ha d’avaluar a part. Holman (1986) 
va obtenir la correlació següent: 

% 0 45              EQ. IV. 72 

Realitzant algunes operacions sobre l’expressió anterior, s’obté: 

% 0 18                 EQ. IV. 73 

que permet veure la dependència del pendent de la platja, l’alçada d’ona i el període d’ona. 

El run‐up total és  la suma de  la màxima elevació del set‐up  i del run‐up  i representa  la màxima 
elevació sobre el talús de la platja. 

5. CORRENTS 

A  la  zona costanera  s’observen un conjunt de corrents,  siguin oceàniques, mareals o corrents 
induïdes  pel  vent  i  per  l’onatge.  Les  corrents  oceàniques  són  més  o  menys  constants.  Les 
corrents mareals son oscil∙latòries i no uniformes. 

Els corrents induïts pel vent i l’onatge, però, es concentren en la zona de surf. 

El  terme  de  “corrents  propers  a  la  costa”  va  ser  introduït  per  Shepard  i  Inman  (1950).  Van 
distingir  el  sistema  de  corrents  properes  a  la  zona  costanera  d’altres  corrents  anomenats 
“corrents costaners”. 

Defineixen  el  sistema  de  corrents  propers  a  la  costa  com  una  unió  de  corrents  associats 
directament  amb  l’acció  de  l’onatge  i  que  flueix  de  forma  paral∙lela  a  la  línia  de  la  costa  a 
velocitat uniforme. 

Aquest  sistema  inclou  els  corrents  longitudinals,  els  corrents  directes  a  la  costa  i  les  “rip 
currents”. 

Els  corrents  costaners  comprenen  els  corrents oceànics,  els  corrents mareals  i  les  induïts pel 
vent entre altres. 

Putman, Munk  i  Taylor  (1949)  van  proposar  formulacions  per  al  càlcul  de  la  velocitat  dels 
corrents  longitudinals  en  base  a  la  conservació  de  momentum.  Van  haver  igualment  altres 
aproximacions més recents amb  la mateixa base teòrica (Inman  i Quinn, 1951; Eagelson, 1965; 
Sato i Tanaka, 1966). 

Als anys seixanta, Longuet – Higgins i Stewart van introduir el concepte de tensió de radiació en 
comptes  d’analitzar  la modulació  de  l’onatge  en  front  a  la  presència  d’un  corrent  o  d’ones 
llargues. 
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El  tensor  de  radiació  es  defineix  com  l’excés  de  flux  de momentum  induït  en  la  direcció  del 
moviment de l’ona. S’utilitza per predir fenomen que pateix l’aigua de l’ona, tals com el set‐up i 
el set‐down, el surf‐beat i per a l’anàlisi del sistema de corrents propers a la costa. 

5.1. CORRENTS LONGITUDINALS 

5.1.1. GENERACIÓ DE CORRENTS LONGITUDINALS 

Els corrents longitudinals són induïts per la ruptura de l’onatge que incideix a la costa de manera 
obliqua i es troben confinats a  la zona de surf.  

La seva importància recau en el paper que juga en el transport longitudinal de sediments. 

5.1.2. ANÀLISI DE CORRENTS LONGITUDINALS. TRACTAMENT TEÒRIC DE LONGUET – HIGGINS 

S’han  proposat  diverses  fórmules  per  a  la  mesura  de  la  velocitat  del  corrent  longitudinal 
(Outman, Munk i Taylor, 1949; Inman i Quinn, 1951; Eagleson, 1965). 

A partir del concepte de tensor de radiació proposat per Longuet‐Higgins i Stewart als anys 60, la 
distribució del corrent longitudinal al llarg de la zona de surf va ser predita amb èxit. 

S’accepta que el corrent longitudinal és invariant i independent de la direcció longitudinal, i que 
el pendent de  la platja en  la seva part  inferior és uniforme. Els eixos x  i y es prenen normal  i 
paral∙lel a la línia de la riba, respectivament. 

D’aquesta manera l’equació que governa el corrent longitudinal adimensional, V, s’obté com: 

       EQ. IV. 74 

on V és la velocitat del corrent longitudinal, VB és la velocitat del corrent longitudinal a la línia de 
ruptura, XB és l’amplada de la zona de surf, Cf és el factor de fricció al fons, tan β’ és el pendent 
de  la platja modificada,  incloent el  set‐up de  l’onada,  i αB és  l’angle de  l’onada en  la  línia de 
ruptura. 

El pendent modificat prové del canvi de la alçada de la superfície deguda al set‐up.  

La distribució  transversal del  corrent  longitudinal donada per  l’equació Eq.IV.74  té una  forma 
triangular i presenta un màxim en la zona de rompents i dos mínims, un a la línia de la costa i un 
altre mar endins de la zona de rompents. La integració de la mescla lateral del corrent suavitza el 
perfil del corrent. 

 
Figura IV. 17. Perfil de corrents longitudinals (sense mescla lateral, línia continua; amb mescla lateral, 

línies discontínues).Font: (Carter, 1988). 
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Komar  i  Inman  (1979) van demostrar que el  corrent  longitudinal no depèn del pendent de  la 

platja. Explica que el terme   és una constant per diverses raons: una, perquè els grans més 

grollers  formen  platges  més  peraltades,  o  segons  Huntley  (1976),  perquè  l’augment  de  la 
turbulència    a  les  zones  de  surf més  estretes  en  platges  amb  pendents  grans  redueixen  la 
velocitat de les corrents longitudinals, així que les variacions en la fricció de fons Cf  són majors. 

D’aquesta manera l’equació Eq.IV.74 es pot reduir amb la següent expressió: 

2 7              EQ. IV. 75 

que s’assembla a l’equació trobada per Komar i Inman (1970) a partir de dades de camp. 

L’equació anterior és apropiada per a angles d’incidència de l’onatge baixos. Una expressió més 
universal és la següent: 

1 18            EQ. IV. 76 

Les variacions longitudinals en l’alçada d’ona també generen corrents degudes a un gradient de 
pressió existent entre  les onades altes  i  les onades baixes. La velocitat d’aquests corrents serà 

proporcional al gradient d’alçades en la ruptura ( ). 

És de suposar que  l’onatge esbiaixat  i el gradient d’alçades coexisteixin alhora per a generar el 
corrent longitudinal. Komar (U1975) va presentar una equació que combina els dos efectes: 

2 7 √ 1    EQ. IV. 77 

El primer  terme, que és  l’equació Eq.IV.77,  representa  l’efecte de  l’onatge esbiaixat. El  segon 
terme combina un coeficient d’arrossegament  i un factor relatiu a  la direcció d’aproximació de 
l’onatge a més del gradient d’alçades en ruptura. 

Es reconeixen tres casos: 

a. 0, 

b. 0, i 

c. 0, 

En el primer cas, quan el gradient és negatiu, ambdós corrents són complementaris; en el segon 
cas, amb gradients positius, els corrents s’oposen. En el tercer cas, únicament  l’onatge incident 
és responsable de  . 

Un  cas  especial  dins  del  grup  de  gradients  positius  és  aquell  en  el  qual  els  corrents  oposats 
s’anul∙len,  d’aquesta  manera  no  s’esdevé  cap  corrent  residual.  Aquest  fenomen  dóna  una 
explicació per a la formació dels surf cusps i de les barres transversals. 

5.1.3. ALTRES  TRACTAMENTS  DELS  CORRENTS  LONGITUDINALS 

Molts  autors  han  desenvolupat  models  de  velocitat  del  corrent  longitudinal  a  partir  del 
tractament anterior. 

Kraus i Sasaki van presentar un model analític de la velocitat del corrent modificant el model de 
Longuet  i Higgins,  incloent‐hi els efectes de  la  refracció de  l’onatge,  la mescla  lateral  i  l’angle 
d’incidència de l’onatge. 
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Liu i Dalrymple (1978) van desenvolupar un model de corrent longitudinal induït per onatge amb 
angles d’incidència grans, en el qual, per altra banda, no es va considerar  l’efecte de  la mescla 
lateral. 

S’han obtingut moltes altres solucions analítiques per a la distribució del corrent longitudinals a 
partir   del model original de Longuet  i Higgins. Per exemple, McDougal  i Hudspeth  (1983) van 

obtenir  una  solució  per  a  un  perfil  d’equilibri  de  la  forma  ,  i  Smith  i  Kraus  (1987)  van 
desenvolupar una solució per a la disminució de l’alçada d’ona en la zona de surf. 

5.2. CORRENTS TRANSVERSALS: LES RIP CURRENTS I L’UNDERTOW 

El cabal d’aigua que l’onatge llença sobre la platja ha de ser desallotjat cap al mar. Aquest retorn 
es realitza a  través d’una corrent per cel∙les de component horitzontal anomenada corrent de 
ressaca o undertow, o per una circulació d’eix vertical, que trenca  la  línia de rompents a través 
de canals  de desguàs formant corrents anomenades “rip‐currents”. 

El fenomen de generació d’aquestes “rip‐currents” no està gaire comprès. El procés i la circulació 
“nearshore”  conformen  un  factor  determinant  en  l’anàlisi  de  la  interrelació  existent  entre  la 
hidrodinàmica i la sedimentació costanera. 

5.2.1. RIP‐CURRENTS 

Els mecanismes de generació dels “rip‐currents” es classifiquen en dos  tipus: els deguts a una 
variació longitudinal de la força externa i els deguts a la inestabilitat hidrodinàmica. 

El primer mecanisme considera  la  interacció de  les ones de marge  i de  l’onatge  incident com a 
generadora del mecanisme. 

Les ones de marge es propaguen amb un angle normal a la costa, pertorbant l’onatge incident. 
En coincidir les crestes de les ones de marge i de les ones incidents, l’alçada total augmenta per 
la suma d’ambdues. Quan  la vall de  les ones de marge  i  les crestes  incidents es troben,  la ona 
disminueix. Degut a que les parts més altes de les ones trenquen més enrere que les més baixes, 
la  línia de  rompents passa  a  ser  sinuosa.  També  els  gradients de  set‐up  i  set‐down  és  veuen 
modificats. Quan  les ones de marge són permanents aquest patró es repeteix en el temps. Per 
tant, hi ha dos gradients longitudinals, un degut al set‐up a la línia de ruptura, i un altre degut al 
set‐down  fora d’aquesta  zona. Així  i  tot, el  gradient del  set‐down està oposat  al  gradient del 
tensor de radiació i no es genera cap flux de corrent. 

Dins de la zona de surf el gradient del set‐up i del tensor de radiació tenen la mateixa direcció, i 
l’aigua  flueix de  la  zona de gradients alts a  les  zones amb gradients baixos. En aquests punts 
convergeixen aquests fluxos i flueixen cap al mar com a rip‐currents. 

 
Figura IV. 18. Imatge de rip‐currents. (Font: Bruce Perry). 
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Els rip‐currents són fluxos relativament ràpids que trenquen en topar amb la zona de rompents 
incident. 

La teoria de formació de les ones de marge dóna una explicació a les cel∙les equidistants i de les 
mateixes mides, variant de pocs metres per a ones de marge gravitacionals, fins a centenars de 
metres per a ones infragravitacionals. 

Els  rip‐currents  irregulars  o  solitaris  és  donen  en  zones  de  caps,  badies,...,  on  el  corrent 
longitudinal es desvia cap al mar, o a prop de desembocadures de rius, i zones on l’alçada d’ona 
és relativament baixa.  

5.2.2. L’UNDERTOW 

L’Undertow  o  corrent  de  ressaca  és  un  corrent  gravitatori  subsuperficial  sota  els  sinus  de 
l’onatge  incident en direcció cap al mar que compensa el  transport de massa d’aigua cap a  la 
platja i la sobreelevació del set‐up que produeix la ruptura de l’onatge. 

Aquesta circulació moltes vegades es confon amb els rip‐currents‐ L’aigua que és portada cap a 
la costa pel moviment de l’onatge i per la fricció del vent sobre la superfície lliure es retorna en 
direcció offshore en un corrent continu. El flux pot a arribar a ser de 50 cm/s en temporals. 

L’undertow, però no està associat   únicament a costes amb condicions d’onatge energètiques, 
sinó que també es comú en zones on no hi ha presència de barres longitudinals. 

 
Figura IV. 19. Esquema de sistema circulatori de l’Undertow. (Font: Davis i Fitzgerald, 2004) 

En  condicions  normals  d’onatge,  són  els  rip‐currents  el  corrents  predominants  en  direcció 
offshore,  però  en  estats  de mar  energètics,  perden  la  seva  definició  i  és  aleshores  quan  el 
principal mode de circulació de retorn d’aigua cap al mar és l’undertow. 
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CAPÍTOL V. 
CLIMA D’ONATGE. 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. OBTENCIÓ DE DADES 

L’estudi  i  caracterització  del  clima  d’onatge  requereix  de  l’anàlisi  de  les  accions 
hidrodinàmiques que s’hi donen. Aquestes s’expressen en funció de l’alçada d’ona, el període i 
la direcció. El resultat de l’anàlisi depèn fonamentalment de la precisió de la presa d’aquestes 
dades. 

La presa d’aquestes prové de diferents fonts: 

• Dades instrumentals 

• Dades visuals 

• Dades procedents de simulacions numèriques 

1.1.1.  DADES INSTRUMENTALS 

Les dades  instrumentals provenen de dades  recollides per  sensors  situats generalment a  les 
boies d’onatge repartides al voltant de la costa. 

Aquestes son de dos tipus: direccionals i escalars. 

Les fonts de dades disponibles son  la xarxa de boies costaneres de  l’Estat  i  la xarxa de boies 
XIOM. 

1.1.1.1. Conjunt de Dades de la Xarxa de Ports de l’Estat  (RED COS) 

El conjunt de dades RED COS representa el conjunt de dades de la Xarxa de Boies Costaneres 
de Ports de l’Estat (www.puertos.es). 

Les  boies  que  pertanyen  a  aquesta  xarxa  es  troben  ubicades  a  les  proximitats  de  les 
instal∙lacions  portuàries,  fondejades  a menys  de  100 m.  de  profunditat.  En  la majoria  dels 
casos les dades estan pertorbades pel perfil de la costa i pels efectes del fons en l’onatge. 

L’esquema  d’obtenció  de  dades  així  com  la  seva  naturalesa  depenen  del  tipus  de  boia: 
Waverider (escalar) o de tipus Triaxys (direccional). 

Les boies Waverider mesuren només les elevacions de la superfície lliure del mar. El sensor de 
mesura, a  l’interior del casc de  la boia, és un acceleròmetre suspès. Les mesures  instantànies 
de diferència de potencial es  transformen en acceleracions. S’integren dues vegades per  tal 
d’obtenir  les elevacions que composen  la sèrie temporal de dades brutes. La transmissió a  la 
costa es  realitza mitjançant  radio. Les dades es processen a  les  instal∙lacions de Puertos del 
Estado i s’emmagatzemen de manera definitiva al Banc de Dades Oceanogràfiques. 

A diferència de les boies WaveRider, les boies Triaxys a més de no limitar les seves funcions a 
la presa de dades, mesura  la direcció de procedència de  l’onatge. Aquestes boies processen  i 
emmagatzemen les sèries de desplaçaments registrats pel sistema d’adquisició de dades. Totes 
les sèries de dades, brutes i processades, s’envien per radio a una estació receptora. Aquesta 
estació,  a  part  d’emmagatzemar  les  dades,  envia  en  temps  real  els  paràmetres  d’estat  de 
l’onatge rebuts des de la boia.  
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Figura V. 1. Boia tipus Waverider i esquema intern.(Font: EPA Queensland Government). 

A diferència de les boies WaveRider, les boies Triaxys a més de no limitar les seves funcions a 
la presa de dades, mesuren la direcció de procedència de l’onatge. Aquestes boies processen i 
emmagatzemen les sèries de desplaçaments registrats pel sistema d’adquisició de dades. Totes 
les sèries de dades, brutes i processades, s’envien per radio a una estació receptora. Aquesta 
estació,  a  part  d’emmagatzemar  les  dades,  envia  en  temps  real  els  paràmetres  d’estat  de 
l’onatge rebuts des de la boia.  

Periòdicament les dades brutes es recuperen de forma manual. Aquests registres tornen a ser 
processats a  les  instal∙lacions de Puertos del Estado. D’aquesta manera es genera un conjunt 
de paràmetres d’estat d’onatge que produeix estimacions dels paràmetres de l’onatge que no 
depenen  dels  algoritmes  de  cada  boia.  Aquest  procés  permet  també  recuperar  aquella 
informació que s’hagi pogut perdre per problemes en la transmissió en temps real. 

La  boia  Triaxys  té  una  forma  esfèrica  de  91  cm  de  diàmetre.  Disposa  d’un  sensor  de 
temperatura  d’aigua,  acceleròmetres  d’estat  sòlid,  un  giroscopi  piezoelèctric  i  un  compàs 
controlat  per microprocessador.  L’anàlisi  de  dades  es  basa  en  la  solució  numèrica  de  les 
equacions  no  lineals  del moviment  de  la  boia  respecte  a  un  sistema  de  referència  fi.  Se’n 
deriven  les diferents dades espectrals de  l’onatge  i  les dades direccionals que  caracteritzen 
l’estat de la mar. 

 
Figura V. 2. Boia tipus Triaxys.(Font: Puertos del Estado) 

Actualment les boies que composen aquesta xarxa generen dades amb cadència horària. Tot i 
això,  encara  que  cada  hora  s’obté  un  conjunt  de  paràmetres  d’estat,  aquestos  es  calculen 
sobre sèries brutes en intervals menors a una hora. 
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Per  a  les boies  tipus Waverider  el període és de 40 minuts. Per  a  les boies  tipus Triaxys el 
temps de mesura és de 24 minuts. 

1.1.1.2. Conjunt de Dades XIOM 

La Xarxa d’Instruments Oceanogràfics i Meteorològics (XIOM) és propietat de la Generalitat de 
Catalunya  i  està  composta  per  un  conjunt  d’equipaments  de  mesura  de  les  variables 
costaneres més significatives mitjançant diferents tipus de boies, estacions meteorològiques i 
mareògrafs. 

Hi ha diferents boies situades a diversos punts de la costa catalana (golf de Roses, delta de la 
Tordera, el Delta del Llobregat i cap de Tortosa) que proporcionen informació sobre l’onatge. 

Les boies mesuren de  continu  i  cada hora envien en  temps  real  les dades per  satèl∙lit a un 
ordinador  situat  al  Laboratori  d'Enginyeria  Marítima  de  la  UPC,  que  processa  aquesta 
informació i la prepara per publicar‐la a Internet, on es pot consultar obertament. 

Els equips direccionals de les quals disposa la XIOM consten d’un receptor tipus WAREC, un Pc 
amb mòdem i un sistema d’alimentació. La boia direccional dona dades en temps real i dades 
espectrals. 

Les  dades  en  temps  real  són mesures  d’acceleració  en  tres  eixos  que  es  transformen  en 
desplaçaments sobre  l’eix vertical  i en direccions. Les se`ries que se’n deriven corresponen a 
20 minuts de dades. 

Les  boies  escalars  estan  formades  per  un  receptor  tipus  DIWAR,  un  Pc  amb mòdem  i  un 
sistema d’alimentació. 

Aquestes  boies  només  envien  dades  en  temps  real,  mesures  d’acceleració  vertical 
transformades  en  desplaçaments  verticals  en  el  domini  del  temps.  Les  sèries  temporals 
d’alçades i de període d’ona que se’n deriven corresponen a sèries de dades de 20 minuts. 

1.1.2. DADES VISUALS 

Les dades visuals provenen d’observacions realitzades per vaixells en ruta al llarg de tot el mon 
(WMO). Són dades preses des dels anys 50  i recullen  informació de  l’alçada d’ona, període  i 
direcció dels dos estats de mar (Sea i  Swell). 

Aquestes dades representen un gran nombre d¡observacions i una completa caracterització de 
l’onatge, però aquesta informació pot quedar tallada en episodis de major contingut energètic, 
donat que els vaixells en ruta acostumen a evitar les accions de grans tempestes. 

1.1.3. DADES PROCEDENTS DE SIMULACIONS NUMÈRIQUES 

El conjunt de dades WANA està format per sèries temporals de vent i d’onatge provinents de 
modelacions numèriques. Es tracta doncs de dades simulades i no son mesures directes de la 
natura. 

Provenen del sistema de predicció de l’estat de la mar de Ports de l’Estat i el INM. Així i tot no 
són dades de predicció, sinó dades de diagnosi o anàlisi. Això significa que per a cada instant el 
model  proporciona  camps  de  vent  i  de  pressió  consistents  amb  l’evolució  anterior  dels 
paràmetres de modelització i alhora, consistent amb les observacions existents. 

1.1.3.1. Vent 

El model numèric emprat per generar els camps de vent és l’HIRLAM. És un model atmosfèric 
mesoescala  i  hidrostàtic  amb  una  resolució  de  0’2  graus  al Mediterrani.  Les  dades  de  vent 
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facilitades son promitjos horaris a 10 m d’alçada sobre el nivell del mar. Aquestes dades no 
reprodueixen  efectes  orogràfics  d’escala  inferior  a  15  km,  ni  processos  amb  una  escala 
temporal menor a 6 hores. Tot i això, el model reprodueix correctament vents regionals induïts 
per la topografia (Mestral, Tramuntana,...) 

1.1.3.2. Onatge 

Per tal de generar els camp d’onatge, Ports de l’Estat utilitza el model numèric WAM. Es tracta 
d’un model  numèric  que  resol  l’equació  del  balanç  d’energia  sense  establir  una  hipòtesi  a 
priori sobre la forma del espectre d’onatge. 

2. CARACTERITZACIÓ DE L’ONATGE: DESCRIPCIÓ A CURT TERMINI I A LLARG TERMINI 

Per a la realització de qualsevol estudi referent a la acció de l’onatge, sigui sedimentològic com 
estructural per a obres portuàries, és fa necessària una caracterització de  la dinàmica marina 
que s’esdevé en la zona d’estudi. 

Una  descripció  a  curt  termini  de  l’onatge  no  permet  una  representació  de  l’estat  de mar 
existent. El seu tractament en el temps dona una sèrie temporal de l’onatge o corba d’estat de 
la mar, que és només un reflex històric de les accions que s’han dut a terme en una zona de la 
costa determinada. 

La caracterització a llarg termini de l’onatge representa el tractament d’aquest registre històric 
en condicions mitges i/o extremes. 

2.1. CURT TERMINI 

En observar l’onatge en un punt de la costa generalment es nota que es tracta d’un fenomen 
irregular  i aleatori, és adir,  les alçades d’ona, els períodes  i  les direccions no són sempre  les 
mateixes. 

 
Figura V. 3. Registre de la superfície lliure obtinguda per una boia. 

Per a  la  seva caracterització es  simplifica el problema assignant un valor a cadascuna de  les 
variables esmentades. 

2.1.1. DESCRIPCIÓ GEOMÈTRIC ‐ ESTADÍSTICA 

Es planteja la caracterització general de l’alçada de la ona (Hi) i del període (Ti). 

Hi es defineix com el màxim i el mínim existent entre dos passos descendents per zero, essent 
el període Ti el temps transcorregut entre els episodis. 
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Aquesta definició permet caracteritzar els registres a partir d’un conjunt d’N alçades d’ona Hi 
en períodes Ti,  sobre el qual es pot  realitzar una anàlisi estadística que permet descriure el 
fenomen amb un únic valor. 

Els paràmetres representatius més utilitzats són: 

• L’alçada d’ona significant Hs o H1/3, definida com la mitjana aritmètica del terç 
d’ones més lates del conjunt d’N ones registrades. 

• L’alçada d’ona mitja quadràtica Hrms, definida com: 

∑
             EQ. V. 1 

• L’alçada d’ona màxima, definida com l’alçada major dins del conjunt N Hi. 

• El període mig Tz, com el període promig dels períodes definits com a passos 
descendents per zero. 

• El  període  significant  Ts,  definit  com  la  mitjana  aritmètica  dels  períodes 
associats al terç de les ones més altes. 

 
Figura V. 4. Definició d’alçada d’ona i període en un registre de boia d’onatge. 

Caracteritzats  els  estadístics  del  conjunt  n  de  registres  d’ona  és  possible  definir  qualsevol 
alçada d’ona del conjunt d’estudi en  termes probabilístics, és a dir, definir‐les a partir de  la 
probabilitat existent de que un cert valor d’H sigui superat en el temps de registre. 

Cal conèixer, doncs, la distribució de probabilitat del succés Hi. 

La  naturalesa  aleatòria  de  l’onatge  porta  a  poder  ser  descrit  a  través  d’una  distribució 
gaussiana,  que  descriu  amb  precisió  la  majoria  dels  processos  aleatoris.  Longuet‐Higgins 
(1952), assumint aquesta hipòtesi, demostren que una  funció  tipus Rayleigh és  la que millor 
defineix l’onatge. 

Aquesta funció de densitat queda definida com: 

           EQ. V. 2 

essent p(H) la probabilitat d’aparició del succés H. 

Integrant  s’obté  la  funció  de  distribució  de  probabilitat  P(H),  que  defineix  el  percentatge 
d’ones d’alçada menor o igual a H. 
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1     EQ. V. 3 

D’altra banda, des del punt de vista enginyeril és més útil parlar del percentatge d’ones que 
tenen una alçada major que un cert valor H (probabilitat d’excedència), és a dir: 

1            EQ. V. 4 

Un dels avantatges d’aquesta aproximació al problema és el fet de poder determinar qualsevol 
valor de Hq a partir d’un valor conegut de Hrms. 

2.1.2. DESCRIPCIÓ ESPECTRAL 

El registres d’onatge poden ser tractats de forma espectral, és a dir,  la senyal observada pot 
ser descomposta en un número d’ones sinusoïdals, la suma de les quals d’ona lloc a la senyal 
original  rebuda.  Es  tracta  doncs  d’un    model  matemàtic  de  la  superposició  d’harmònics 
independents. 

Aquests harmònics responen a algoritmes de la transformada ràpida de Fourier (FFT).  

Un  espectre  d’energia  S(ω),  (ω=2π/T),  representa  l’energia  associada  a  cadascuna  de  les 
freqüències d’onatge, en els quals es poden distingir dos extrems: 

• Espectres d’onatge de banda  ampla. Presenten una  ran  varietat de  freqüències  i es 
corresponen amb estat de mar tipus sea. 

• Espectre  d’onatge  de  banda  estreta.  Presenten  un  rang  de  freqüències  amb  un 
contingut energètic limitat i és característic d’estat de mar tipus swell. 

De  forma general, cada espectre d’energia representarà un tipus d’estat de mar obtenint‐ne 
estats de mar bimodals indicatius de mars tipus sea i swell simultanis. 

Per al cas d’un onatge  tipus SWELL pur  (espectre de banda ampla)  i assumint una  funció de 
densitat  de  tipus  Rayleigh  per  a  la  distribució  de  probabilitats  d’alçada  d’ona,  s’obté  que 
l’alçada d’ona significant ve donada per l’expressió: 

√2 √2 8          EQ. V. 5 

En els darrers anys els mètodes de mesura de  la superfície  lliure donen també  la component 
de direccionalitat. Aquesta nova variable es pot incorporar en l’anàlisi espectral per a obtenir 
un espectre complet. 

2.2. LLARG TERMINI 

La caracterització a curt termini de l’onatge en termes d’alçada d’ona, període i direcció estesa 
en els anys resulta en la caracterització a llarg termini de l’onatge. Es tracta d’un reflex històric 
dels estats de mar i de les accions que s’han donat a terme en un punt determinat de la costa. 

L’estudi estadístic de  l’onatge es  realitza a  través de  règims mitjos  (escalars o direccionals), 
roses d’onatge i taules de contingència. 

2.2.1. CLIMA MIG 

L’anàlisi del clima mig reprodueix  l’onatge en  les condicions més freqüents. el seu resultat és 
imprescindible pels estudis de dinàmica  litoral  i el  transport de  sediment, estretament  lligat 
amb l’onatge imperant en la zona. 
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Figura V. 5. Corba d’estats de mar.(Font: Puertos del Estado) 

Aquest estudi estadístic es  realitza mitjançant  la distribució sectorial de  l’onatge  i els  règims 
mitjons escalars i direccionals d’aquest, a més de les taules de contingència. 

2.2.1.1. Règim mig escalar 

El règim mig de l’onatge es realitza a partir de l’estudi de probabilitat en el qual un determinat 
valor d’alçada d’ona no sigui superat (no excedència) en un període de temps d’un any mig. 

Es  tracta, doncs, de buscar una distribució estadística, que determini el  temps en que no es 
superi una alçada d’ona. 

Les funcions de distribució de probabilitat de no excedència més emprades són: 

• funció Log normal:           
√

 

• funció Exponencial:     1  

• funció de Weibull:              1  

on x és el valor de la variable i A,B i C són els paràmetres de posició, escala i forma de la funció 
de distribució. 

El càlcul del clima de l’onatge depèn del tipus de dades disponible. 

En el cas de dades de boies, és a dir, a partir de dades d’una corba d’estats de mar, el període 
mínim haurà de ser d’un any en el qual el mínim de dades sigui superior al 75% (274 dies). 

A  partir  d’aquestes  dades  es  determina  el  temps  de  no  excedència  de  les  alçades  d’ona  a 
intervals de 0’5 m, de manera que la probabilitat del succés és simplement: 

∑
           EQ. V. 6 

on Ho representa el llindar d’alçada d’ona a estudiar. 

En el cas de partir de dades visuals, l’assignació de probabilitats ha de realitzar‐se a partir d’un 
histograma acumulat d’alçades d’ona als increments seleccionats. 
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Figura V. 7. Aproximació a la distribució de probabilitat. 

2.2.1.2. Règims mitjos direccionals 

Els  règims  mitjos  direccionals  (per  a  un  determinat  sector  d'incidència  de  l'onatge)  són 
equivalents al règim mig escalar, però considerant una mostra composta a partir dels onatges 
que provenen únicament de l’ anomenat sector.  

La forma d’operar és molt similar a l’anàlisi anterior: 

/                                                                   

La probabilitat absoluta del succés Hi ve per l’aparició del sector, resultant: 

;   /      EQ. V. 7 

2.2.1.3. Roses d’onatge 

Un altre mètode per a caracteritzar  l’onatge és a  través de  les  roses d’onatge. Amb elles és 
possible representar  la  informació històrica de  l’onatge en funció de  la  intensitat  i freqüència 
d’aparició  d’alçades  d’ona  respecte  a  la  seva  direcció.  Val  a  recordar  que  l’onatge,  de  la 
mateixa manera que el vent, queda definit per la direcció des de la qual prové. 

En una rosa d’onatge d’aquest  tipus, el color de cada element  indica  l’alçada d’ona  i  la seva 
longitud  la  freqüència  amb  la  qual  esdevé.  En  quant  a  les  direccions,  aquestes  venen 
representades en 16 direccions (sectors de 22’5º) centrades en el Nord. 

Aquesta representació dóna una idea ràpida de l’onatge existent i de les direccions efectives.  

2.2.1.1. Taules de contingència 

La completa caracterització de l’onatge acaba en la determinació del període associat, degut a 
que aquest intervé de manera fonamental en la propagació de l’onatge. 

Les taules creuades d’alçada d’ona i període s’apliquen per a resumir  la informació visual. Val 
a dir que un gran nombre de combinacions d’alçada d’ona, període i direccions no sintetitzen 
l’onatge. D’aquesta manera,  és  habitual  emprar  una  alçada  d’ona  característica  per  a  cada 
període i direcció.  
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Figura V. 8. Rosa d’onatge.  

Un dels mètodes per a realitzar aquesta anàlisi és a partir de l’alçada d’ona morfològica Hmor: 

∑
∑

             EQ. V. 8 

essent Hi les  alçades d’ona dins de  la marca de  classe del període per  a una direcció  i  fi  la 
freqüència d’observació, i P un paràmetre que segons el CERC pren un valor de 2 en profundes 
i de 2’5 en somes. 

La  determinació  del  període mig  Ts  es  pot  realitzar  de  forma més  intuïtiva  a  partir  de  la 
observació  de  les  taules  de  contingència.  Es  pot  definir  a  través  d’aquestes  el  període mig 
imperant per a cada alçada d’ona donada. 

2.3. CLIMA EXTREMAL 

La caracterització del clima extremal es centra en els esdeveniments extrems o de temporal. 
L’objectiu més important d’aquesta anàlisi és el de determinar les accions de disseny per a una 
obra marítima determinada en funció del risc assignat i en la seva vida útil. També s’utilitza per 
a determinar les accions màximes a suportar durant les diferents fases d’execució d’una obra. 

El règim extremal es caracteritza per un estat d’onatge amb cert contingut energètic i per tant, 
amb un cert valor d’alçada d’ona.  

No existeix un criteri universal que  identifiqui per a qualsevol mar  (geogràfic) el que pot ser 
considerat com a temporal d’ones, però s’accepten una sèrie de criteris per tal de definir‐los: 

Els  esdeveniments  extrems  seleccionats  han  de  ser  independents,  és  adir,  la  població  de 
temporals no ha de pertànyer a un mateix esdeveniment. Això passa per determinar la durada 
d’un temporal de forma genèrica per a la zona d’estudi. El temporal de la costa catalana és sol 
estimar d’una durada de  12 a 18 hores. 

Tots els esdeveniments extrems han de correspondre a situacions climatològiques similar. Per 
exemple,  no  s’ha  d'ajuntar  estats  de  temporal  produïts  per  un  sisme  submarí  amb  aquells 
generats per l’acció del vent. 

A LÇADA D’ONA 
( m)
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Ha d’acomplir‐se la condició d’estacionalitat, és a dir, el clima d’onatge observat en la zona no 
es troba afectat per tendències produïdes per canvi climàtics. 

Atenent  a  aquests  criteris,  el  succés  d’alçada  d’ona  d’un  temporal  pot  seguir  dues 
aproximacions: 

‐ Màxim anual: Es determina el valor màxim d’alçada d’ona per a intervals d’un any. 
‐ Es defineix un valor mínim o  llindar  (threshold) a partir del qual  i  segons els  criteris 

anteriors, es construeix un conjunt de dades de temporals. La ROM 03.91 defineix per 
als diferents sectors de  la costa espanyola els valors mínims a considerar com a estat 
de temporal. 

Un  cop  definit  el  conjunt  de  dades  es  realitza  l’ajust  de  distribució  de  probabilitat  de  no 
excedència que s realitza del mateix mode que en el cas del clima mig. 

La norma que estableix els  llindar de  temporals com els mètodes de determinació del clima 
mig extremal per a la construcció d’obres costaneres és la ROM 03.91. 
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CAPÍTOL VI. 
TRANSPORT DE SEDIMENTS. 

1. INTRODUCCIÓ 

Les  onades  i  els  corrents  son  els  principals  factors  dels  processos  d’erosió,  transport  i 
sedimentació al nearshore. Les onades modelen les platges formant el típic perfil d’estiu com a 
resposta de  les onades baixes,  i els  típics perfils d’hivern com a  resposta de  les onades dels 
temporals.  Les  onades  erosionen  els  penya‐segats  i  les  terrasses  costaneres,  i  quan  hi  ha 
sediment  disponible,  les  onades  son  capaces  de moure  el material  de  fons  i  portar‐ho  en 
suspensió cap a les corrents per a ser transportat. 

2. TRANSPORT DE SEDIMENTS 

2.1. GENERALITATS 

2.1.1. CARACTERITZACIÓ DEL FLUX 

El flux pot ser caracteritzat com a laminar o turbulent en funció del número de Reynolds (Re), 
que  combina  les  tres  característiques  dels  fluids:  densitat  (ρ),  profunditat  (d)  i  viscositat 
cinemàtica (µ), en la forma adimensional: 

               EQ. VI. 1 

La viscositat cinemàtica és el rati entre la viscositat molecular i la densitat del fluid.  

En els experiments originals del s. XIX, Reynolds va veure un canvi brusc de la velocitat aigües 
avall del flux, que marca la transició entre flux laminar i turbulent. El primer es caracteritza per 
línies  de  corrent  paral∙leles,  el  segon  per  vòrtex  que  produeixen  la mescla  entre  línies  de 
corrent. El número de Reynolds d’un fluid es pot veure com  la relació entre  la resistència del 
fluid al  moviment (forces de viscositat) i la resistència del fluid a l’acceleració (forces inercials). 
D’aquesta manera, els fluids menys viscosos com l’aire presenten un comportament turbulent 
més fàcilment, per a valors baixos de Re. En el cas de  l’aigua,  la transició entre flux  laminar  i 
turbulent esdevé en valors entre 500  i 2000; és difícil  tenir més precisió, donat que el valor 
específic  depèn  de  les  característiques  ambientals  del  fluid,  la  naturalesa  dels  contorns  i 
l’escala emprada per al càlcul de la profunditat. Així i tot, sota ones oscil∙latòries, la turbulència 
és poc probable, excepte en aigües somes o en contorns irregulars (Jonsson, 1978). 

En el contacte fluid ‐ sòlid (onatge – fons marí), la capa límit es forma degut a la fricció. L’escala 
d’aquest efecte depèn de la rugositat del sòlid, i es pot quantificar amb un coeficient de fricció 
(Jonsson 1966, 1978).  

La  capa  límit es desenvolupa  cada  cop que  el  flux es  troba  amb  la  superfície. En el  cas del 
moviment  oscil∙latori  de  l’onatge  resulta  que  el  desenvolupament  de  la  capa  límit  és 
intermitent. 

A mesura que augmenta  la rugositat del fons una sub‐capa viscosa (laminar) apareix entre  la 
base de la capa límit i el sediment. Aquesta subcapa comprèn un làmina d’aigua quieta amb un 
espessor d’1/30 del diàmetre del sediment dominant. 

La  intersecció de  la  subcapa viscosa  i  la capa  límit  turbulenta  superior  s’anomena  focus  i es 
denota amb z0. 
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Figura VI. 1. Esquema de capa límit per a l’onatge i de sub‐capa viscosa en contacte amb el sediment. 

(Font: Carter, 1988). 

2.1.2. TENSIÓ DE FONS 

La  desceleració  del  flux  en  la  capa  límit  implica  una  pèrdua  d’energia.  En  aquest  context, 
mentre  que  el  99%  de  l’energia  es  perd  en  el  shoaling  i  la  ruptura,  una  petita  proporció 
d’energia encara treballa. 

Per a entendre això és necessari parlar del concepte de tensió de fons. 

La  desceleració  del  flux  des  de  la  part  superior  de  la  capa  límit  fins  al  fons  descriu 
l’arrossegament que s’hi dóna, o a la inversa, la tensió de tall del fluid que s’oposa a la fricció.  

En fluxos laminars, el gradient de velocitat vertical   s’iguala a la tensió de tall de la viscositat, 

així que la tensió de tall τ per a qualsevol fluid amb una viscositat µ és: 

·               EQ. VI. 2 

(el valor de µ de l’aigua ronda els 0’001 Nsm‐1) 

En  fluxos  turbulents,  les velocitats  fluctuen al voltant d’un valor mig. Els gradients  locals de 
velocitat  provocats  pel  remolinament    afegits  a  la  tensió  laminar,  accentuen  la  pèrdua 
d’energia.  A  mesura  que  aquestes  pèrdues  addicionals  es  mantinguin  per  la  viscositat  ν, 
aleshores  la tensió de tall τ passa a ser: 

·             EQ. VI. 3 

La  tensió de  tall en ambdós    fluxos es pot determinar amb  la mesura de  la velocitat en dos 
punts sobre el  fons. En el cas del  flux  laminar,  l’equació Eq. VI.2 és suficient, però en el  flux 
turbulent les fluctuacions aleatòries del valor de ν fan la solució impossible.  

La  solució  d’aquest  problema  radica  en  assumir  que  el  perfil  de  velocitats  de  la  capa  límit 
segueix una distribució  linear  logarítmica, permetent que  la velocitat u a qualsevol alçada  z 
sobre z0 es relacioni amb la tensió de fons a través de la funció de Prandtl: 

5 75 LOG .          EQ. VI. 4 

El coeficient 5’75 és la constant de Von Karman, i el terme  .   representa la velocitat de 
tall  , així doncs  . 
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2.1.3. INICI DEL MOVIMENT 

Quan s’aplica suficient  tallant sobre el  fons, el sediment es pot començar a moure. Es comú 
relacionar  el moviment  amb  la mida  de  gra,  però  no  tots  els  grans  de  la mateixa mida  es 
mouen alhora. 

S’han  realitzat  múltiples  experiments  sobre  els  llindars  de  moviment  en  funció  de  les 
característiques del sediment utilitzant corrents unidireccionals  i permanents, generalment a 
canals rectilinis. 

Les corbes límit de Huljstrom i Shile es basen en aquests resultats. L’aproximació de Shields es 
va realitzar per a portar diversos paràmetres físics a una forma adimensional: 

             EQ. VI. 5 

Si  ,  aleshores  el  paràmetre  de  Shields     es  pot  avaluar  en  termes  de  qualsevol 
densitat relativa i diàmetres de partícula, D.  

El criteri de Shields apunta al punt on la tensió de fons iguala a la resistència del fons.  

Si s’assumeixen constants del sediment a la densitat i a la forma, es factible relacionar D amb 
. Bagnold i Inman van realitzar aquest exercici per l’aigua i l’aire. Totes les corbes tenen una 

forma parabòlica,  i presenten  uns mínims de  tensió de  fons necessària per  a mides de  gra 
entre 1’75 i 2’5 mm per a l’aigua. Les mides de gra més grans i els més petits són més difícils de 
moure. A primera vista pot semblar estrany, però aquest fenomen pot ser explicat en termes 
de  llisor  i rugositat hidràuliques: els grans més fins “s’amaguen” dins de  la subcapa viscosa al 
fons. 

El  llindar de moviment sota  l’acció de  l’onatge no és gaire diferent al que mostra  la corba de 
Shields,  tal  com  Komar  i Miller  (1974)  i  d’altres  van  confirmar.  La  dispersió  dels  resultats 
experimentals es deu a la dificultat pràctica per a detectar el inici del moviment.  

El valor de   es calcula emprant la màxima velocitat orbital al fons Umax o el màxim diàmetre 
orbita lmax: 

                 EQ. VI. 6 

D’aquesta manera   es pot descriure per la següent forma: 

.
             EQ. VI. 7 

on  a  es  un  coeficient  de  proporcionalitat  entre  0’21  i  0’46  i  que  depèn  de  la  naturalesa 
turbulenta o no de la capa límit (Bangold, 1946; Manohar, 1955; Komar i Miller, 1975). 

Una situació més complexa, però comuna, esdevé quan corrents oscil∙latòries  i translacionals 
tenen  lloc alhora. En aquest  casos, el  límits de moviment es poden avaluar  com a  funcions 
d’ambdós mides de gra i període  de l’onatge, el darrer terme explicat per la variació deguda a 
la oscil∙lació.  

Cada  cop que passa una onada, el  sediment de  fons està  subjecte a dos  fases oposades de 
tensió de tall. El fet que un gra es mogui o no, és un fenomen controlat pel flux i per l’ambient 
de  les  partícules.  A més  de  la  força  de  tall,  en  els  fons  rugosos  també  existeix  una  força 
d’aixecament. La combinació de  les forces pot  iniciar el moviment d’alguns grans, que alhora 
mouran d’altres. 
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2.1.4. MOVIMENT  DEL SEDIMENT 

Un cop un gra es mou, la tensió de tall no només esdevé en el contacte fluid ‐ sediment, sinó 
que en el contacte sediment – sediment. 

Inicialment,  en  sediments  granulars,  els  grans  s’empenyen  entre  ells,  produint  dispersió  i 
dilatació del  llit de sediments  fins a un 9% més del seu volum. En alguns dipòsits costaners, 
confinats  entre  la  zona  surf  i  la  zona  swash,  representa  un  procés  molt  important  de 
granoclassificació. 

Quan els grans xoquen (contacte dinàmic), la tensió de tall es pot dividir en dos components, 
normal N i paral∙lela P al llit.  La solució d’aquestes tensions, habitualment representades per 
l’angle  / ,  és  crucial  per  a  l’estabilitat del  fons. Quan   el  fons  és  estable, 
però quan   és inestable. 

El paràmetre  és molt important degut a que determina si els sediments son susceptibles 
o no a ser moguts. Es pot considerar anàleg a  l’angle de fricció  intern per a una superfície de 
ruptura en un dipòsit granular (Allen, 1970). 

En fluxos amb elevada concentració de sediments, aquesta tensió pot ser més  important que 
la  tensió pròpia del  fluid. Aquesta  situació no acostuma a donar‐se  sota accions normals de 
l’onatge,  a part de  en  la  ruptura,  en  les  zones de  surf  i  swash, on  el  fons  es deforma més 
semblant  a  un  sòlid  que  a  un  fluid.  Així  i  tot,  durant  les  tempestes  es  produeix  un  gran 
moviment de sediments. 

2.1.5. FORMES DE TRANSPORT 

L’onatge pot transportar el material sedimentari de dues formes diferents: 

‐ Arrossegant‐lo sobre el fons: TRANSPORT PER ARROSSEGAMENT. 

‐ Suspèn en l’aigua: TRANSPORT EN SUSPENSIÓ. 

Horikawa (1988) va distingir una tercera forma de transport de sediments anomenada “SHEET 
FLOW” o TRANSPORT LAMINAR, que és una forma intermèdia entre les dues anteriors. 

 

a) Transport per Arrossegament: 

El  transport per arrossegament   esdevé quan el  flux arriba al  llindar crític del moviment del 
sediment. En aquests  transport, els grans es mouen  individualment, saltant,  rodant  i  lliscant 
uns sobre altres.  Així i tot, el moviment en massa de sorra no és caòtic, sinó que s’ordena en 
un conjunt d’estructures sedimentàries de transport.  

Si  la  velocitat  de  l’aigua  és molt  propera  a  la  velocitat  crítica  d’inici  de moviment  i  no  té 
turbulència,  el  fons  sorrenc  es  distribueix  en  forma  de  ripples.  Els  grans  de  sorra  pugen  el 
pendent del  ripple per  saltació  i  rodament,  i en arribar a  la  cresta  cauen a  l’altra banda en 
forma de petites “allaus”. D’aquesta manera el conjunt avança. La mida dels ripples depenen 
de la mida de gra. 

En  augmentar la velocitat els ripples es transformen en dunes, estructurades de forma similar 
però més irregulars  i més grans. Les “allaus” a sotavent de  les dunes són prou grans com per 
generar laminacions internes dins del cos de la pròpia duna (estratificació creuada). La mida de 
les dunes depèn de la profunditat i de la velocitat de l’aigua. 

Si es continua augmentant la velocitat del flux, desapareixen les dunes i es forma un fons pla 
amb un núvol de sediments que es mou sobre aquests.  
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‐ Canyons submarins. 

‐ Altres,... 

 
Figura VI. 3. Esquema dels diferents sistemes de transport de sediment a la costa. (Font: Peña Olivas, 

J.M., 2007) 

L’onatge  esbiaixat  incident  produeix  corrents  que  es  descomponen  en  dues  direccions 
principals a la línia de la costa (paral∙lela i normal). Aquests corrents longitudinals i transversals 
són els motors dels dos tipus fonamentals de transport que es donen a les platges. 

Part de l’energia de les onades  és emprada per a posar en moviment el sediment.  Un cop el 
llindar del moviment és sobrepassat, el material del fons és susceptible a ser mogut. La tensió 
de la base de les onades cap a terra augmenta exponencialment a mesura que s’apropa al punt 
de ruptura, fet que porta a una zonació nítida del transport de sediment . 

El límit entre sediment treballat per les onades i sediment no treballat per aquestes pot estar 
clar pel que fa a mida de gra i naturalesa d’aquest. El contacte entre aigua i sediment respon a 
això  organitzant‐se  en  una  seqüència  de  formes  de  fons  que  depenen  molt  del  tipus  de 
sediment. 

Es  presenten  bàsicament  dos  tipus  generals  en  funció  del  caràcter  cohesiu  del  fons.  Els 
sediments no cohesius  (sorres, graves,..) responen de forma molt diferent que els sediments 
cohesius (argiles, llims).  

2.3. TRANSPORT LONGITUDINAL 

El transport  longitudinal de sediments és el resultat dels corrents desenvolupats per  l’onatge 
esbiaixat incident.  

L’onatge adquireix l’energia en la zona de generació a través del vent. A mesura que s’apropa a 
la costa  l’energia  i el momentum són transportats a  la costa. A  la zona de rompents, aquests 
canvien radicalment. La dissipació d’energia a  la zona surf  i  la generació de turbulència és fa 
evident en observar la zona costanera. 

En arribar de manera obliqua a  la platja el  flux de momentum genera una  força  longitudinal 
que forma les corrents longitudinals. 

En  conjunció  amb  la mobilització  dels  sediments  en  el  trencament  de  les  onades,  aquests 
entren en els corrents longitudinals i són transportats. 

El  transport  longitudinal  depèn  de molts  factors,  entre  ells  l’alçada  de  l’onatge  incident,  la 
direcció relativa a la costa i la mida del sediment. El paper de la mida de gra en el transport de 
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sediments ha estat estudiat per molts autors  i s’ha representat en termes d’un coeficient de 
transport de sediments. Dean  (1987) va demostrar una relació  inversa entre  la mida de gra  i 
aquest coeficient de transport. 

A continuació es resumeixen diferents models per al transport longitudinal. 

2.3.1. MODELS DE TRANSPORT LONGITUDINAL 

Els  diferents models  desenvolupats  del  transport  sòlid  longitudinal  segueixen  dos  corrents 
principalment.  

El primer grup de models respon a formulacions empíriques que estableixen una relació entre 
la taxa longitudinal de sediment SL i el component longitudinal del flux d’energia d’onatge per 
unitat de longitud de costa Ef. 

D’aquesta  manera  descriuen  el  transport  com  un  fenomen  totalment  relacionat  amb  la 
dissipació d’energia en  la zona de rompents  i el resultat net és el transport de sediments en 
una secció normal a la platja. 

El  segon  grup  respon  a models  amb  una  base  teòrica  que  considera  que  l’onatge  posa  en 
suspensió el sediment i que combinat amb el corrent longitudinal es produeix el transport net 
de sediments. 

De  tot el ventall de  formulacions existents  i de  reinterpretacions de  les mateixes, Horikawa 
(1987) va  intentar classificar‐les en  funció del  factor que és el principal motor del moviment 
del sediment. Proposa dos categories: formulacions basades en l’energia de l’onatge o alçada 
d’ona i les formulacions basades en la tensió tangencial de fons. 

2.3.2. FORMULACIÓ DEL CERC  

El model proposat pel CERC (Coastal Engineering Research Center) es basa en el flux d’energia i 
assumeix  que  el  transport  longitudinal  de  sediments  QL  és  proporcional  al  component 
longitudinal del flux d’energia Efb avaluat a la zona surf. 

             EQ. VI. 8 

on QL  és  la  taxa potencial de  transport  longitudinal de  sediment,  expressada  en  volum per 
unitat de temps, A és un coeficient, Efb és el flux d’energia de l’onatge per unitat de longitud de 
costa. 

Un altra representació de  la taxa de transport longitudinal és a través de la taxa de transport 
per pes submergit IL relacionat amb la taxa volumètrica de transport QL  a través de l’expressió: 

1           EQ. VI. 9 

on   és la densitat dels sediments,   és la densitat de l’aigua, g és l’acceleració de la gravetat i 
n és la porositat del sediment. 

Un  avantatge  d’utilitzar  la  taxa  IL  és  que  incorpora  els  efectes  de  la  densitat  dels  grans  de 
sediment.  

La  taxa  potencial  de  transport  longitudinal  s’acostuma  a  relacionar  amb  el  component 
longitudinal de flux d’energia de l’onatge: 

           EQ. VI. 10 
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on Eb és l’energia de l’onatge avaluat a la zona de rompents ( ) i Cgb és la velocitat de 

grup a  la zona de  rompents  ( ). En  la darrera expressió   és  l’índex de 

ruptura. El terme   és el flux d’energia d’onatge avaluat en a la zona de rompents i   és 
l’angle relatiu de l’onatge en trencar amb la línia de la costa. 

Es relaciona doncs IL amb PL, que tenen les mateixes unitats (n/t), segons l’expressió següent: 

               EQ. VI. 11 

L’equació anterior és  l’anomenada “fórmula del CERC”  i també es pot escriure en termes del 
tensor de radiació Syx de la següent manera: 

      EQ. VI. 12 

on K és un coeficient adimensional de valors compresos entre 0’5 i 1’5, C és la velocitat de fase 
de l’ona i Syx és el tensor de radiació longitudinal en direcció cap a la costa, definit per: 

               EQ. VI. 13 

2.3.3. JUSTIFICACIÓ DE LA FORMULACIÓ DEL CERC 

En  la primera formulació del CERC    , el terme   fa referència a una relació entre 
les components de flux d’energia en les direccions x i y i el flux d’energia  : 

           EQ. VI. 14 

Seguint  el  desenvolupament  de  Longuet‐Higgins  (1970),  es  pot  demostrar  que  l’esforç  del 
tensor de  radiació per a  tots els punts exteriors a  la  zona de  rompents és  constant    (
    ). Per altra banda, el flux d’energia que es propaga cap a la costa, per unitat de 

longitud, és  . L’expressió d’Sxy es pot expressar com: 

             EQ. VI. 15 

Si  l’onatge no perd energia per  ruptura o  fricció, Fx serà constant,  fet que és cert  fora de  la 
zona de  rompents. Si, a més, s’assumeix vàlida  la  llei d’Snell des de profunditats  indefinides 

fins a la zona de rompents, aleshores   és constant, i en conseqüència Sxy també ho és fora 

de la zona de rompents. 

Per aquesta raó Sxy es pot avaluar amb les condicions de l’onatge fora d’aquesta zona: 

     , sent Sxy el terme impulsor que genera el corrent longitudinal. 

Si s’assumeix que és l’onatge el principal impulsor de la posta en suspensió del sediment ( Van 
der  Graff,  1978),  es  pot  prendre  la  velocitat  orbital  a  prop  del  fons  ,  com  a  paràmetre 
característic de la posada en moviment del sediment.  

Relacionant  aquesta  velocitat  orbital  amb  el  esforços  tangencials  al  fons  i  aproximant‐la  a 
aigües poc profundes,   és pot expressar com: 

CB               EQ. VI. 16 



CAPÍTOL VI  TRANSPORT DE SEDIMENTS. 

 

  73   

Es pot desenvolupar una  fórmula de  transport  longitudinal en  funció d’un  terme  relatiu a  la 
força impulsora (Sxy) i un terme de concentració de sediment (CB), de la següent forma: 

           EQ. VI. 17 

que és equivalent a  . 

2.3.4. FORMULACIÓ DE KOMAR I INMAN (1970)  

Komar i Inman van proposar dos models per al càlcul del transport longitudinal de sorres. 

El primer model, basat en  les consideracions de Bagnold  (1963),  segons  les quals  la  taxa de 
transport hauria de ser expressada en termes de pes submergit de sediments, en comptes de 
en termes de volum. La seva formulació era de la forma: 

           EQ. VI. 18 

on   i   són  les  densitats  de  sòlid  i  del  aigua  respectivament  i   és  l’índex  de  porus  del 
sediment (e=1‐n).  

A  més  de  tenir  en  compte  la  densitat  del  sediment,  els  termes   
 i   tenen  les mateixes  unitats,  fet  que  permet  simplificar  l’equació  i  deixar‐la  en  funció 

d’una constant K: 

         EQ. VI. 19 

El  segon model  assumeix  la  proposta  de  Inman  i  Bagnold  (1963),  per  la  qual  el  total  del 
sediment  transportat  que  passa  per  una  secció  de  platja,  expressat  en  termes  de  pes 
submergit per unitat de temps, ve donat per l’expressió: 

           EQ. VI. 20 

Els autors van demostrar que els dos models són vàlids sempre  i quan el corrent  longitudinal 
es degui només al component longitudinal  , generat per la incidència esbiaixada de l’onatge. 

Els models  van  ser  comprovats  amb  amidaments  simultanis  dels  principals  paràmetres  de 
l’onatge  i dels corrents  i d’estimacions quantitatives del  transport  longitudinal de  sediments 
realitzades amb tècniques de traçadors. 

El valor per a   emprat és el promig de  les mesures efectuades a mesura que es produïa el 
transport. 

El valor del coeficient K per a l’equació VI.19 és 0’77 i el de K’ és 0.28 tenint en compte que les 
alçades d’ona en la zona de rompents van ser Hrms. 

Els  paràmetres  K  i  K’  de  Komar  i  Inman  han  estat  estudiats,  qüestionats  i modificats  per 
diferents  autors  al  llarg  de  temps,  per  tal  de  que  aquests  reflecteixin  més  fidelment  el 
fenomen. 

L’inconvenient d’aquest model és que considera  la dinàmica de  la zona de rompents com un 
fenomen homogeni independent de la turbulència que s’hi genera. 

2.3.5. FORMULACIÓ D’ INMAN I BAGNOLD  (1963)  

Una altra via per a  l’avaluació de  la  taxa potencial de  transport  longitudinal és a  través del 
corrent longitudinal. Inman i Bagnold van proposar el que s’anomena “l’equació de Bagnold”. 
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En aquesta  formulació es  suposa que el moviment orbital de  les partícules d’aigua posa en 
moviment el sediment  i el transporta endavant  i enrere sense generar transport net, però  la 
interacció d’aquest moviment amb el corrent  longitudinal sí produeix un  transport net en  la 
direcció del corrent. 

Bagnold proposa que suposant que en la zona de rompents l’energia que es gasta en posar el 
sediment en moviment és  la component perpendicular del flux d’energia de  l’onatge  i que  la 
tensió mitja   de  l’onatge és proporcional a  la potencia d’aquest sobre el fons  i  la component 
horitzontal de la velocitat orbital u0, s’obté: 

            EQ. VI. 21 

En  interactuar el corrent en el  fons amb  la tensió que posa en moviment el sediment s’obté 
l’expressió del pes submergit de sediment transportat en una secció de platja com: 

               EQ. VI. 22 

           EQ. VI. 23 

En aquest model el pes submergit de  sediment és proporcional a  la velocitat del corrent  i a 
l’esforç  local que exerceix  l’onatge sobre el sediment. Aquest esforç és màxim en  la zona de 
rompents  i nul en apropar‐se a  la riba,  ja   que és directament proporcional a  la potència de 
l’onatge. 

A més el model de Bagnold no defineix la naturalesa del corrent longitudinal, que no ha de ser 
generat  exclusivament  per  l’onatge  esbiaixat,  i  permet  que  el  transport  longitudinal  sigui 
resultat d’un onatge perpendicular a la costa. D’aquesta manera es pot determinar el transport 
per a corrents induïts pels vents o marees. 

2.3.6. FORMULACIÓ DE BAILARD 

El 1984, Bailard va plantejar la simplificació del seu model energètic de transport longitudinal 
proposada el 1981. 

Aquest model desenvolupava  la taxa de transport  longitudinal, expressada en termes de pes 
submergit,  com  a  proporcional  al  component  longitudinal  de  flux  d’energia  a  través  del 
coeficient K. 

La  base  del model  proposat  és  una  generalització  del model  energètic  de  Bagnold  per  a 
corrents. 

Es  considera    que  el  transport  de  sediments  es  dona  de  dues  maneres:  per  fons  i  per 
suspensió.  La  hipòtesi  principal  és  que  la  taxa  de  transport  de  sediments  és  directament 
proporcional a la taxa de dissipació d’energia, expressades amb constants de proporcionalitat i 
factors d’eficiència associats al transport de fons εb y suspensió εs. 

A més,  en  el model,  s’inclouen  el model  de  ruptura  de  l’onatge  i  la  velocitat  del  corrent 
longitudinal. 

El resultat d’això és un producte complex que depèn de molts coeficients indeterminat i d’una 
solució numèrica. 

Bailard, mantenint  la  idea del model original, va proposar una simplificació d’aquest model a 
través de  l’ús del model d’Ostendorf  i Madsen  (1979) de  la velocitat del corrent basat en el 
tensor de radiació. 
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A  partir  d’aquesta  simplificació  i  d’altres,  Bailard  expressa  el  coeficient  K  a  través  de 
l’expressió: 

              EQ. VI. 24 

0 385 20 2 0 074        EQ. VI. 25 

0 228              EQ. VI. 26 

0 123            EQ. VI. 27 

0 123            EQ. VI. 28 

on umb és la velocitat oscil∙latòria per a aigües somes i wf la velocitat de caiguda del sediment. 

El calibratge dels paràmetres   i  , va ser  realitzada a  través d’una  regresió no  lineal sobre 
una base de 33 dades de  camp. De  la  regressió es va desestimar  la contribució de K3,  i uns 
valors de  0 13 0 009 i  0 032 0 004, amb la qual cosa l’equació VI. 24. queda: 

   0 05 2 6  sin 2α 0 007        EQ. VI. 29 

2.3.7. FORMULACIÓ DE KAMPHUIS ET AL. (1986) 

A  partir  de  l’expressió  del  transport  de  sediments  basada  en  el  flux  d’energia  incident, 
Kamphuis  et  al.  donen  un  nou model  de  la  taxa  de  transport  de  sediments  expressada  en 
termes de massa submergida i at través de l’anàlisi dimensional. 

El  model  proposat  considera  el  procés  de  transport  com  un  procés  estacionari  i  d’alta 
turbulència exclusió de la zona de rompents. 

A  través de diferents calibratges de camp  i  laboratori  i de  regressions numèriques  sobre els 
resultats obtinguts arriben a l’expressió: 

1
2

0 002
0
1 2⁄            EQ. VI. 30 

en  la qual el terme de l’esquerra presenta l’energia de l’onatge, i el terme de la dreta, l’efecte 
del sediment en suspensió i la dissipació d’energia. 

L’equació de transport conseqüent és: 

0 001
2

1
2 ⁄

sin 2          EQ. VI. 31 

2.3.8. AVALUACIÓ DEL PARÀMETRE K 

El paràmetre més  transcendent que actua  sobre el  càlcul del  transport de  sediments en  les 
diferents  formulacions vistes és el paràmetre K. Aquest paràmetre és una eina d’ajust entre 
dades de camp i probes de laboratori realitzades per a diferents autors. 

Els resultats que s’han obtingut al llarg dels anys de les diferents calibracions i models són del 
mateix ordre de magnitud, però presenten una dispersió considerable. 

Es podria dir que cadascun pren el valor del coeficient K per tal que acompleixi l’estat real de la 
pròpia platja. 
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Molts autors han discutit el perquè de la dispersió dels valors de K en el diferents experiments 
que s’han realitzat al llarg dels anys. 

Més endavant en el Capítol IX es discuteix la naturalesa i funcionament d’aquest paràmetre. 

2.3.9. MÈTODES DE CÀLCUL DE TRANSPORT LONGITUDINAL 

Els mètodes de càlcul per a la determinació del transport longitudinal són diversos. Molts d’ells 
són expressions numèriques que donen una  idea predictiva del transport que s’assoleix en  la 
platja. Altres mètodes estudien l’evolució de la línia de la costa per tal de determinar el prisma 
de platja transportat. 

A continuació es descriuen el mètode teòric del CERC i el mètode per evolució de la línia de la 
costa. 

2.3.9.1. Càlcul Teòric de Transport Longitudinal 

El 1966 l’USACE va adoptar en el Manual de Costes (Coastal Design Manual, U.S. Army Corps of 
Engineers 1966)  la formulació de Savage el 1962. D’aquí el nom de formulació del CERC. 

Al  llarg  dels  anys  60  diversos  autors  com  Inman,  Bagnold  i  Komar  van  millorar  aquesta 
formulació a mesura que avançaven les investigacions. 

Finalment ,basant‐se en els darrers estudis de Komar i Inman de 1970, l’equació del CERC per 
al  transport  longitudinal  va  evolucionar    i  va  ser  presentada  així  en  les  edicions prèvies  de 
l’SPM (Shore Protection Manual; 1977, 1984). 

La  formulació del CERC, a partir del pes submergit del material  transportat,  relaciona el  flux 
d’energia incident a la costa amb la quantitat de material transportat a la costa Ql. 

L’expressió és regeix per la següent forma: 

√
√

/ 2           EQ. VI. 32 

L’aplicació és directa, amb la prèvia determinació de Hb, αb, ξ i K. 

2.3.9.2. Càlcul del Transport Sòlid per Evolució de la Costa 

A  través de  l’evolució de  la  costa  és possible quantificar  el  transport  sòlid  litoral.   Aquesta 
anàlisi es basa en les variacions de la línia de la costa al llarg del temps.  

Donades dues posicions de línia de la costa i a través del càlcul de la profunditat de tancament 
per a cada posició de la línia de la costa es pot avaluar la variació del volum de sorra entre els 
dos instants de temps. 

Per mitjà  de  fotografia  aèries,  batimetries  i  cartografies  s’obtenen  les  diferents  posicions 
relatives  de  la  línia  de  la  costa  al  llarg  del  temps.  Aquestes  línies  de  costa,  però,  estan 
condicionades per l’onatge, les marees, l’època de l’any, les escales i els errors de restitució. 

Del treball amb aquestes s’obtenen plànols de la costa amb les línies de la vora del mar per a 
diferents anys. 
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Figura VI. 4. Exemple de plànols de línies de costa. (Font: Peña Olivas,J.M., 2007) 

La  intersecció dels perfils de platja corresponents a  la  línia de  la costa és el prisma de platja 
que per secció d’aquesta és transportat. 

La solució del transport radica en el càlcul del volum del prisma resultant. En  la Figura VI. 5. 
s’esquematitza el prisma de càlcul per a dues línies de costa donades. 

 
Figura VI. 5. Exemple de plànols de línies de costa. (Font: Peña Olivas,J.M., 2007) 

El prisma,  com a  secció de  control de un balanç de massa, és el  volum diferencial pel qual 
passa un  cabal de  sediments,  i els  seus  límits  són  l’alçada del nivell de  l’aigua,  la  línia de  la 
costa i la profunditat de tancament (dc). 

El balanç de massa per a aquesta secció de control indica que la variació de volum donada per: 

∆ ∆  

és igual a la variació del cabal de massa net  entre el transport de cabal de massa longitudinal 
en el temps (normal  a y)  i el cabal al llarg del  temps normal a x: 

∆ ∆ ∆ ∆ ∆          EQ. VI. 33 

∆

∆

1 ∆

∆
0           EQ. VI. 34 

La dificultat radica en la determinació de dc. 
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La profunditat de tancament és la profunditat a partir de la qual deixa d’haver canvis al perfil 
de platja, i és el límit teòric del prisma de control. 

Aquesta profunditat, però, depèn de molts  factors, de entre ells  l’onatge. Per  a una  alçada 
d’ona de temporal, la profunditat de tancament és major que per a una alçada d’ona mitja. 

La seva determinació es pot determinar a partir de campanyes de camp en la observació dels 
punts en els quals deixa d’haver  senyals d’acció de  l’onatge en el  fons del perfil. A  falta de 
dades  de  camp,  una  aproximació  vàlida  és  la  donada  per  Hallermeier  (veure  Capítol  VII) 
donada per: 

2 28 12 68 5 12
2

12
2          EQ. VI. 35 

on H12 és  l’alçada d’ona no excedida 12 hores en un any mig.  La profunditat de  tancament 
obtinguda és la profunditat de tancament activa. A més, la profunditat de tancament màxima 
pren el valor: 

1 5              EQ. VI. 36 

A A partir de  les  idees anteriors  i segons  l’esquema de  la Figura IV. 6. , el volum que varia en 
cada tram de costa V(i‐1, i) per a un canvi de superfície de platja S(i‐1, i), ve donat per: 

1, 1,
1

2 1,        EQ. VI. 37 

El transport longitudinal de sediments, doncs, que surt de cada secció ve donat per l’expressió: 

1 ∑ 1,            EQ. VI. 38 

 
Figura VI. 6. a) Esquema de profunditat de tancament activa i profunditat de tancament màxima; b) 
esquema de secció de control per al càlcul de transport de sediments. (Font: Peña Olivas,J.M., 2007) 

2.4. TRANSPORT TRANSVERSAL 

Els perfils estacionals de  les platges que s’expliquen al Capítol VII són exemples del transport 
transversal associat amb l’ajust del perfil de la platja en front a canvi d’intensitat de l’energia 
de l’onatge. 

Els principis bàsics del transport transversal de sediment estan fortament lligats als conceptes 
que porten als diferents tipus de perfils d’equilibri d’una platja. Aquest terme ha estat emprat 
indiscriminadament per parlar dels perfils a llarg termini o a perfils de curt termini per a unes 
condicions d’onatge predominants.  
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2.4.1. TRANSPORT TRANSVERSAL A CURT TERMINI 

Les primeres mesures quantitatives de transport transversal van ser realitzades per Shepard  i 
LaFond  (1940). El mateix any, Evans va publicar un estudi del canvi de  la platja al  llarg de  la 
costa del Grans Llacs. Les mesures de Shepard i LaFond mostraven clarament la resposta dels 
perfils en  front als canvis diaris de  les condicions de  l’onatge així com aquells associats a  les 
tempestes i al clima estacional. Van mesurar fins a 1 m. de diferència en el nivell de sorres en 
24 hores. 

S’han  desenvolupat  nombrosos  models  per  tal  d’explicar  les  característiques  del  perfil 
d’equilibri i la resposta de la platja en front als canvis de les condicions de l’onatge.  

2.4.2. TRANSPORT TRANSVERSAL A LLARG TERMINI 

Les formes a llarg termini dels perfil de platja s’han estudiat exhaustivament. Krumbein (1944) 
va estudiar la relació de l’energia de l’onatge amb el pendent de la platja i la mida de gra. Va 
concloure que   el  somerament d’una on  solitària  funcionaria en un perfil d’equilibri amb  la 
forma: 

·              EQ. VI. 39 

amb h com  la profunditat, A una constant de proporcionalitat,    la distància des de  la  riba,  i 
l’exponent m amb un valor de 2/5.  

El transport net cap a la costa de sorra és conegut arreu del món a les zones on el fons proper 
a  la  riba  té  un  pendent  suau.  Les  barres  costaneres  d’Holanda  es  van  formar  per  aquest 
transport transversal al  llarg del fons poc profund del Mar del Nord (Van Straaten, 1965). En 
aquest cas sembla que  les barres es van formar fins que el  increment del pendent va acabar 
amb aquest transport cap a la platja. 

Així i tot, hi ha molta controvèrsia sobre el paper que juguen els sediments de la plataforma en 
l’aportament de sorra a les platges. 

Els mecanismes de transport de sediments offshore no estan clarament demostrats en costes 
amb plataformes amples i sense la presència de canyons submarins. Tot i així, es suggereix que 
aquest transport és resultat de fortes corrents de fons. Quantitativament, els efectes d’aquest 
mecanisme no són coneguts.  

2.4.3. TAXA DE TRANSPORT NET TRANSVERSAL 

Un mètode estàndard per a la determinació del transport net transversal és la integració de la 
equació de conservació de massa entre perfils. Assumint la densitat de les partícules com una 
constant, l’equació de conservació aplicada és: 

1              EQ. VI. 40 

on qs és el volum de sediment transportat, h la profunditat i n la porositat de sediment. 

Larson  i  Kraus  (1994),  defineixen  el  transport  transversal  mig  en  funció  de  la  dissipació 
d’energia en ruptura segons l’expressió: 

Ξ          EQ. VI. 41 
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on   és la dissipació mitja d’energia per unitat de volum d’aigua, K i Є són coeficients empírics 
de transport i Deq és el valor de dissipació d’equilibri (Dean, 1977). 

2.5. TRANSPORT CAP A CANYONS SUBMARINS 

Els  canyons  submarins  representen  una  de  les  característiques més  importants  en  costes 
“col∙lisives”.  Degut  a  que  els  canyons  arriben  a  la  zona  poc  profunda  de  la  costa,  aquests 
serveixen per a que els sediments s’enfonsin cap a la conca submarina.  

Els cicles de moviment de sediments cap a  les capçaleres dels canyons submarins, seguit del 
transport cap a les conques submarines profundes, està totalment controlat, aparentment, per 
els temporals intensos. 

Les principals forces que actuen en aquests casos són: 

a) La  tensió  del  vent  que  actua  directament  sobre  la  superfície  de  l’aigua,  produint 
corrents superficials i un set‐up produït pel vent sobre la línia de la costa. 

b) l’onatge sea  i swell que produeix un set‐up  i corrents  longitudinals que convergeixen 
en els canyons. 

c) les ones de llarg període  atrapades a la topografia de la costa. 

2.6.  TRANSPORT EÒLIC 

El  transport  de  sorra  pel  vent  forma  part  del mecanismes  que  intervenen  en  el  canvis  de 
morfologia de  la platja  i en determinats  llocs constitueix un factor  important en el balanç de 
sediments. 

La sorra que forma el front de dunes participa en la dinàmica del perfil de platja i per tant dels 
seus canvis. 

La  quantitat  de  sorra  transportada  pel  vent  es  té  en  compte  alhora  de  realitzar  projectes 
d’estabilització de platges i en aquells que s’elaboren per tal de protegir els terrenys interiors 
de al invasió de sorra. 

Algunes formules per a predir el volum total de sorra eòlica, transportat en un cert temps, han 
estat obtingudes tan teòrica com experimentalment.  

 A la literatura es troben nombrosos models per a la predicció del transport eòlic. D’acord amb 
la revisió realitzada per Horikawa (1984), les equacions de Bagnold (19549 i Kawamura (1951) 
es reconeixen com a models de referència. 

La  formulació de  Kawamura  supera  a  la  de Bagnold  en  incorporar  el  concepte de  velocitat 
crítica de vent per a la mobilització del sediment en funció del diàmetre d’aquest. 

2          EQ. VI. 42 

on Ks és un coeficient empíric, i   és el terme llindar de velocitat d’arrossegament per al inici 
del moviment de sorra segons la relació de Bagnold. 
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CAPÍTOL VII. 
MORFODINÀMICA DE LA COSTA. 

1. INTRODUCCIÓ 

Les  platges  i  les  zones  adjacents  actuen  com  a  para‐xocs  de  l’energia  de  l’onatge.  A 
conseqüència d’això  són  sensibles als  canvis  sobre escales  temporals que van des dels pocs 
segons a anys. La resposta a les variacions d’energia es desenvolupa per mitjà de canvis en la 
morfologia i en els sediments, i aquests dos factors no mostren tot l’espectre de variacions que 
hi pateixen.  

L’estudi  dels  canvis  de  la  platja  ajuda  al  pronòstic  de  l’erosió  costanera,  els  efectes 
d’estructures i el fluxos marins, entre altres. 

Des dels anys 70 geòlegs i geomorfòlegs han vist noves línies de recerca en les platges, que han 
permès l’establiment d’un esquema de respostes morfosedimentàries.  

Un bon coneixement de la morfodinàmica és fonamental per a conèixer i preveure els efectes 
del transport en el litoral. 

2. GENERALITATS 

2.1. ESCALES TEMPORALS ALS PROCESSOS COSTANERS 

En  la  determinació  i  predicció  dels  estats  morfodinàmics  i  la  seva  evolució  apareixen 
implicades i íntimament relacionades diverses escales en l’espai i el temps.  

Les  condicions  de  l’onatge  es  poden  considerar  constants  durant  un  interval  de  temps  de 
l’ordre  d’hores  i  les  variacions  del  nivell mig  degudes  a  les marees  actuen  en  una  escala 
temporal  del  mateix  ordre.  Les  variacions  en  el  sistema  sedimentari,  però,  impliquen  el 
moviment gradual de grans quantitats de sediment, per tant, requereixen períodes temporals 
de diversos ordres de magnitud superiors per a que es facin patents. 

Malgrat  l’estat  de  l’art  i  de  la  tecnologia  i  dels  intents  realitzats  en  aquest  aspecte,  no  és 
possible (ni adequat) calcular els canvis que esdevenen a escales superiors degut a la dificultat 
de integració dels processos d’escales temporals inferiors. 

Això  és  degut  a  la  falta  d’una  teoria  unificada  de  transport  de  sediments  que  retingui  la 
influència de tots els efectes que es produeixen en les diferents escales espacials i temporals. 

Aquesta carència dona lloc a que els processos que succeeixen en diferents escales han de ser 
analitzats amb diferents eines o formulacions. És necessari, per tant, conèixer quina és l’escala 
d’interès en cada problema particular i utilitzar la formulació adequada per l’escala d’interès. 

Les escales de les diferents dinàmiques i respostes morfològiques de les platges acostumen a 
ser classificades en microescala, mesoescala i macroescala d’acord amb la dimensió espacial i  
en curt, mig i llarg termini segons l’escala temporal. 
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Figura VII. 1. Escales en l’espai i en el temps  en els processos costaners. (Font: Document Temàtic de 

Regeneració de platges – GIOC‐UC) 

2.2. FORMACIÓ DE LES PLATGES 

Sempre que hi hagi onades i un aportament apropiat de sorra o d’un altre material més groller, 
es formen les platges. 

El primer procés  i més  característic en  la  formació d’una nova platja a partir d’un  sediment 
heterogeni és  la granoclassificació del sediment, amb el material més groller que roman a  la 
platja i els materials més fins que són emportats per l’onatge. 

Conjuntament  amb  aquesta  granoclassificació,  aquest  material  és  reorganitzat,  en  part 
amuntegat per sobre del nivell de l’aigua pel run‐up de les onades i que forma la berma de la 
platja, en part emportat cap enrere pel swash per formar la cara de la platja, en part emportat 
més enrere per formar la terrassa de la platja característica de la zona surf. 

L’acció de  l’onatge  sobre un  fons  inclinat de  sorra produeix un perfil de platja que està  en 
equilibri  dinàmic  amb  la  dissipació  d’energia  associada  amb  el moviment  oscil∙latori  de  les 
onades  sobre el  fons. Quan un perfil de platja  sobrepassa el pendent d’equilibri apareix un 
transport de sorra en direcció mar en dins, i el perfil de la platja esdevé més suau. En canvi, si 
el pendent de  la platja és menor que el perfil natural d’equilibri esdevé un  transport  cap a 
terra i el pendent es fa més fort. 

Un perfil d’equilibri dinàmic s’assoleix quan aquests transports s’igualen. Aquest tipus de perfil 
s’anomena  perfil d’equilibri energètic. 

De  la mateixa manera  la forma en planta d’una platja és resultat de  l’equilibri de forces  i del 
transport al llarg de la costa. 

3. EL PERFIL D’EQUILIBRI 

3.1. INTRODUCCIÓ 

Es defineix perfil de platja com a la variació de la profunditat, h, amb la distància a la línia de la 
costa, x,  en la direcció normal a aquesta seguint una relació  . Tots els perfils de platja 
presenten una forma còncava cap amunt. Aquesta regularitat ha permès el desenvolupament 
de  diferents  expressions  que  descriuen  el  perfil  i  la  introducció  del  concepte  de  perfil 
d’equilibri. 
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El  concepte  de  perfil  d’equilibri  ha  estat  definit  per  diversos  autors  al  llarg  del  temps.  La 
primera menció sobre aquest  fou de Fenneman  (1902): “Existeix un perfil d’equilibri, al qual 
l’aigua durà a terme a l’últim moment, si se li deixa fer el seu treball”. 

Més  recentment, Larson  (1991) va descriure el perfil d’equilibri de  la següent manera: “Una 
platja  amb  una mida  de  gra  determinada,  exposada  a  unes  condicions  constants  d’onatge, 
desenvoluparà una forma de perfil que no presentarà cap canvi net amb el temps”. Per tant, 
quan un perfil assoleix l’equilibri, existirà un balanç de forces en cada punt del perfil, tal que el 
transport net sigui nul. 

Segons  aquestes  definicions,  l’existència  d’un  perfil  d’equilibri  a  la  natura  és  pràcticament 
impossible, degut a  les variacions constants dels diferents agents dinàmics. En aquest  sentit 
estricte,  el  perfil  d’equilibri  és  un  concepte  teòric  que  únicament  serà  possible  d’assolir  a 
laboratori, on  les condicions estan controlades. Així  i  tot,  les variacions dels diferents agents 
(onatge, marees, mida de gra) en una platja estan acotades, per la qual cosa, la variabilitat del 
perfil està limitada, podent‐ne definir un estat modal o més freqüent que es considera com el 
perfil d’equilibri de  la platja. Aquest concepte es pot aplicar a qualsevol  línia de costa per a 
descriure  les  característiques  generals  del  perfil  de  platja  real.  Per  tant,  defineix  l’equilibri 
dinàmic que existeix quan un perfil de platja varia contínuament en resposta a  les condicions 
de la zona de rompents. 

3.2. MODELS DE PERFIL D’EQUILIBRI DE PLATJA 

Un  coneixement  quantitatiu  de  les  característiques  dels  perfils  d’equilibri  de  la  platja  és 
fonamental  en  l’àmbit  de  seguiment,  gestió  i  regeneració  de  platges,  així  com  per  a  la 
interpretació dels processos costaners. Algunes de les característiques del perfil d’equilibri són 
ben conegudes, tal com indica Dean (1991): 

‐ Els perfils d’equilibri són còncaus cap amunt. 

‐ Mides  de  gra  fines  i  grolleres  estan  associades  a  pendents  suaus  i  abruptes, 
respectivament. 

‐ El front de platja és pla. 

‐ Les  ones  peraltades  donen  lloc  a  pendents més  suaus  i  presenten  tendència  a  la 
formació de barres. 

Una de les formulacions més aplicada al camp de la enginyeria de costes és  la proposada per 
Brunn (1954). A partir de l’anàlisi dels perfils va trobar que aquestos seguien la següent relació: 

             EQ. VII.  1 

on   és la profunditat a una distància x  de la línia de la costa, i A és un paràmetre d’escala 
que depèn, principalment, de  les  característiques  sedimentàries.  L’aplicació  inicial d’aquesta 
expressió estava limitada a la zona del perfil mar endins del punt de ruptura. 

Dean (1977) va ampliar l’aplicació d’aquesta expressió a la zona de rompents, ajustant‐la a 504 
perfils de la costa atlàntica i del golf d’Estats Units mesurats per Hayden et al. (1975).  

Utilitzant  el mètode  de mínims  quadrats  va  ajustar  les  dades  a  una  expressió  similar  a  la 
proposada per Brunn: 

            EQ. VII.  2 
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on n era un paràmetre de forma variable. Va determinar, alhora, els valors d’A i n per a cada 
perfil. Els rangs obtinguts per a cadascun d’ells eren:           

0.1   n   1.4 

0.0025   A   6.31 

Tot i que, en un començament, aquesta formulació es va obtenir de manera empírica, Dean va 
donar una base teòrica al seu model basant‐se en  l’assumpció que  la dissipació d’energia per 
unitat de volum, D*, en la zona de rompents és constant.  

En base a  la  teoria  lineal d’ones  i assumint que H γh dins de  la zona de rompents, on γ és 
l’índex de ruptura, va determinar el valor de l’exponent de la seva formulació n en 2/3.  
Fixat el valor del paràmetre n, el paràmetre A quedava com a única variable lliure. Aquest fet 
va definir que el rang per al paràmetre A fou molt menor: 0 A 0’3. 
A partir de la revisió de les dades analitzades per Dean, Moore (1982) va proposar una relació 
empírica entre el coeficient de proporcionalitat A    i  la mida de gra del sediment. En aquesta 
relació el valor d’A augmenta amb  la mida de gra. Com a conseqüència, els valors grans d’A 
defineixen pendents pronunciades del perfil de platja. 

Posteriorment, Dean (1987) va relacionar el paràmetre A amb la velocitat de la caiguda de gra, 
transformant les dades de Moore, i obtenint la següent relació: 

0 51 .               EQ. VII.  3 

on wf  és la velocitat de caiguda de gra expressada en m/s.  

 

 
Figura VII. 2. Relació entre la mida de gra i el paràmetre d’escala de perfil A de Moore (1982) i la 

transformació de Dean (1987) amb la velocitat de caiguda de gra wf. (Font: Osorio Arias, A. (2006); 
UNALMED). 

A partir de  l’estudi de  l’erosió de dunes, emprant assajos portats a terme a un tanc, Vellinga 
(1983)  va desenvolupar una expressió per al perfil en erosió on  s’afegia  l’efecte de  l’alçada 
d’ona significant a profunditats indefinides, Hs, i de la velocitat de caiguda de gra, wf: 
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Vellinga (1983) va fixar  l’exponent n en 0’5 de forma empírica. Posteriorment, en una anàlisi 
dels  resultats dels seus assajos, va concloure que el perfil d’erosió podia ser definit per una 
corba potencial, similar a la proposada per Brunn i Dean, on l’exponent de millor ajust per als 
seus assajos era n=0’78: 

             EQ. VII.  5 

Contrastant  els  resultats  obtinguts  emprant  n=2/3  i  n=0’78,  el  perfils  representats  eren 
pràcticament coincidents. 

Bodge  (1992)  va  comprovar  que  una  expressió  exponencial  aproximava millor  la  forma  del 
perfil  d’equilibri  d’una  platja.  Va  desenvolupar  un model  de  perfil  exponencial  donat  per 
l’expressió: 

1            EQ. VII.  6 

on B i K son uns coeficients empírics. Considerant els mateixos perfils emprats per Dean, Bodge 
va  demostrar  que  aquest  perfil  exponencial  s’ajustava  millor  que  l’anterior  formulació 
exponencial de Brunn/Dean. 

Al model, K determina  la concavitat del perfil, mentre que el coeficient de proporcionalitat B 
defineix  la  profunditat  aigües  endins  a  la  qual  s’aproxima  el  perfil  de manera  asimptòtica. 
Malgrat això, Bodge va destacar que la seva formulació no relacionava els coeficient B i K amb 
les condicions de la platja. 

Seguint els treballs de Bodge, Komar  i MacDougal (1994) van emprar  l’expressió exponencial 
en  l’anàlisi  de  perfil mesurats  al  llarg  de  la  costa  del  Delta  del  Nil.  Aquesta  expressió  és 
lleugerament diferent a la de Bodge, i depèn directament del pendent del front de la platja,   
i amb un sol coeficient a ajustar, K, que determina el grau de concavitat del perfil. 

1            EQ. VII.  7 

El paràmetre   està controlat per la mida de gra i per les condicions de l’onatge que arriba a 
la platja. D’aquesta manera, apareix l’efecte de l’onatge en la morfologia dins de la formulació 
del perfil d’equilibri. 

Fent un  salt enrere  i endavant en el  temps, el model de Dean  (1977) només considerava  la 
influència de la mida de gra a través del paràmetre A, en canvi, Komar i McDougal (1994) van 
proposar incorporar els paràmetres de la platja.  

Aquests paràmetres permeten classificar les platges de dissipatives a reflectants. 

Inman, Elwany i Jenkins (1993) van proposar una forma composta del perfil, ajustant un perfil 
Brunn/Dean a cadascun dels sectors. 

El segment superior del perfil el van denominar bar‐berm , mentre que al tram inferior el van 
anomenar  shorerise.  Els  autors  van  justificar  aquesta  divisió,  considerant  els  diferents 
processos que hi actuen a cadascun d’ells, amb el somerament de les ones al llarg del shorerise 
i la ruptura de l’onatge i la propagació d’ones trencades (bores) al segment bar‐berm. 

Més  recentment,  Larson va proposar un model  teòric per al  càlcul del perfil d’equilibri  sota 
ones trencades i tres models per al càlcul dels perfil sota ones no trencades. El model teòric va 
derivar  a  partir  de  la  descripció  dels  processos  de  l’onatge  i  transport  de  sediment. 
L’aproximació per a ones trencades donava com resultat el conegut perfil de Dean. 
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La  primera  de  les  formulacions  del  perfil  d’equilibri,  per  a  ones  no  trencades,  es  basa  en 
assumir  el  comportament  global del perfil  extern  considerant  la dissipació de  l’energia.  Les 
altres dues consideren els mecanismes de transport principals que controlen la forma del perfil 
d’equilibri. 

 
Figura VII. 3. Model de perfil de platja de d’Inman, Elwany i Jenkins: Model amb dos sub‐perfils de platja: 

el bar‐berm i el shorerise. (Font: Komar, 1998). 

3.2.1. JUSTIFICACIÓ DINÀMICA DEL PERFIL D’EQUILIBRI DE DEAN 

El model  de  perfil  d’equilibri més  utilitzat  és  el  perfil  de Dean.,  probablement  per  la  seva 
simplicitat matemàtica, a més de per haver estat ajustat moltes vegades a perfils de platja.  

Com  ja  s’ha  esmentat,  Dean  (1977)  ajusta  el  perfil  de  una  platja  a  través  d’una  expressió 
potencial on la única variable és el paràmetre A, que Dean (1987) va definir com una funció de 
la mida de gra: 

             EQ. VII.  8 

0 51              EQ. VII.  9 

sent h  la profunditat respecte el nivell mig en repòs, x  la distància horitzontal a  la  línia de  la 
costa, A, un paràmetre dimensional de forma, depenent de les característiques del sediment i 
wf, la velocitat de caiguda de gra. 

Malgrat que aquesta expressió es va obtenir de manera empírica, posteriorment es va intentar 
donar‐hi una justificació teòrica. Dean va proposar un model on considerava que tota l’energia 
que arribava a  la platja es perdia per dissipació  i que aquest procés, per unitat de volum, era 
constant. 

Es  considera una ona propagant‐se per  la  zona de  rompents. Després de  la  ruptura,  la ona  
arriba a un estat estacionari en el qual una part de l’energia de la ona flueix cap a la línia de la 
costa,  i  la  resta  d’energia  pateix  una  dissipació  local.  El  flux  d’energia  degut  a  ruptura  es 
representa com: 

                EQ. VII.  10 

on E es  l’energia continguda en  la ona  incident  i Cg representa  la velocitat de grup de  la ona. 
Segons la teoria lineal d’ones, l’energia de la ona i la celeritat de grup en profunditat reduïdes 
es defineixen com: 
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               EQ. VII.  11 

                 EQ. VII.  12  

on  ρ  és  la  densitat  del  fluid,  g  és  l’acceleració  de  la  gravetat,  H  és  l’alçada  d’ona  i  h  la 
profunditat. Per tant, el flux d’energia incident sobre el perfil de platja ve donat per la següent 
expressió: 

               EQ. VII.  13 

Assumint  una  disminució  lineal  de  la  ona  a  través  de  la  zona  de  rompents,  definida  com 
, on γ és el paràmetre adimensional de ruptura, queda: 

√                EQ. VII.  14 

Es  considera  ara  el  flux  d’energia  que  travessa  dues  seccions,  i  i  i+1,  d’un  perfil  de  platja 
separades entre si un distància dx: 

 
Figura VII. 4. Esquema del flux d’energia que travessa el perfil.  

              EQ. VII.  15 

Per tant, el flux d’energia incident serà igual al flux d’energia que surt més un terme degut a la 
dissipació de l’energia entre les dues seccions, on: 

              EQ. VII.  16 

La hipòtesi principal del model de Dean és assumir que la dissipació donada pel terme anterior 
per unitat de volum,  , és constant, independentment de les seccions que es considerin en el 

càlcul, és a dir, la dissipació d’energia per unitat de volum és constant al llarg del perfil: 

        EQ. VII.  17 

Substituint l’expressió de flux incident obtinguda segons la teoria lineal d’ones, queda: 

           EQ. VII.  18 

Expressió de la qual s’integra de forma lineal per a obtenir: 
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                EQ. VII.  19 

i on el factor A és denomina factor d’escala o coeficient de forma del perfil i és funció directa 
de la dissipació de l’energia D*, a través de la següent expressió: 

√
           EQ. VII.  20 

3.2.2. INFLUÈNCIA DE LA REFLEXIÓ EN EL PERFIL D’EQUILIBRI 

A la natura, les platges no sempre son capaces de dissipar tota l’energia de  l’onatge incident, 
tal i com proposava Dean al seu model. Part d’aquesta energia es reflectida pel propi perfil cap 
a  aigües  profundes.  Malgrat  la  importància  d’aquest  fenomen,  els  seu  efecte  sobre  la 
morfologia del perfil no és gaire conegut. 

A  partir  d’assajos  de  laboratori,  Miche  va  determinar  empíricament  que,  per  a  ones 
monocromàtiques incidents normalment en una platja plana, es complia que: 

1         1         EQ. VII.  21 

on M  és  el  número  de Miche,   és  el  pendent  de  la  platja,  Ho  i  f  són    l’alçada  d’ona  i  la 
freqüència a profunditats indefinides, respectivament, g és l’acceleració de la gravetat. 

El coeficient   és el coeficient de reflexió de l’energia de l’onatge incident i reflectida: 

               EQ. VII.  22 

o també: 

               EQ. VII.  23 

Miche va suggerir que    quan M<1 on l’energia restant es dissipava degut a la ruptura 
de l’onatge. 

Posteriorment,  els  resultats  presentats  per  altres  autors  sobre  assajos  de  laboratori  foren 
consistents amb  les anteriors equacions. Pel que  fa a estudis de reflexió en platges naturals, 
aquestos són molt limitats. 

Elgar et al. (1994) van estimar l’energia de les ones gravitatòries incidents i reflectides en una 
platja natural. Van emprar un conjunt de 24 sensors de pressió situats sobre un fons sorrenc 
fins a una profunditat de 13 m. a 2 km de distància de  la costa de Carolina del   Nord. Com a 
resultat  del  seu  estudi,  van  determinar  que  la  relació  observada  entre  l’energia  que  es 
propagava mar endins i cap a terra,  , dimimueix en aumentar la freqüència de la ona i amb 
el increment de l’energia de l’ona i que    augmenta en augmentar el pendent de la platja. 

Aquestes conclusions són consistents amb la parametrització de Miche.  

Baquerizo et al.  (Projecte SUPERTANK, 1997) van comprovar que el coeficient de  reflexió   
evoluciona a través del perfil de la platja, amb la qual cosa, la reflexió es dona al llarg de tot el 
perfil i no a la línia de la costa. 

Els valors de   local, fora de la zona de rompents, eren del mateix ordre de magnitud que el 
valor obtingut per Elgar et al. (1994) amb dades de camp. 
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Van proposar un model per predir  la dissipació deguda a  la ruptura  i a  la reflexió de  l’onatge 
irregular en una platja. D’aquesta manera van obtenir  l’evolució al  llarg el perfil de  l’alçada 
d’ona quadràtica mitja Hrms i del coeficient de reflexió local.  

Pel que fa a  la  influència que  la reflexió   exerceix en  la morfologia d’una platja,  les primeres 
referències apareixen dins del model morfodinàmic proposat per Wright i Short (exposat més 
endavant), que estableix una seqüència d’evolució de la morfodinàmica de platges d’extrem a 
extrem: de reflexiu a dissipatiu, en funció del seu comportament hidrodinàmic i morfològic. 

3.2.3. MODEL DE PERFIL D’EQUILIBRI DE BERNABEU (1999) 

El  concepte  de  perfil  d’equilibri  es  defineix  com  el  resultat  final  de  l’acció  de  forces 
constructives i destructives que actuen sobre el perfil d’una platja. Degut a que les accions que 
es  donen  al  llarg  del  perfil  són  diverses  és  adequat  tractar  de manera  diferent  cada  zona 
afectada per cada acció (fonamentalment la zona de rompents i zona de shoaling). D’aquesta 
manera es desenvolupa un model que s’ajusti a cadascun dels trams del perfil. 

Malgrat això,  la majoria de  les expressions que defineixen el perfil d’equilibri  (les de  forma 
potencial  (Dean 1977, Bowen 1980, Vellinga 1983)  i  les de  forma exponencial  (Bodge 1992, 
Komar  i McDougal  1983)  utilitzen  una  única  corba  d’ajust,  depreciant  la  discontinuïtat  del 
perfil al punt de ruptura. 

Aquests models d’una sola corba són el resultat de la absència de dades més enllà del punt de 
ruptura (Inman et al. 1993). 

Inman et al. van ser els primers que van proposar un model de perfil d’equilibri considerant les 
diferències  reals  en  les  forces que  actuen  sobre  el perfil  (el model de  shorerise  i  bar‐berm 
esmentat a  l’apartat anterior). En el  seu model  la acció principal  sobre  la  zona des d’aigües 
profundes  fins al punt de  ruptura és el somerament de  les ones,  i  l’acció principal a  la zona 
després del punt de ruptura fins  la  línia de  la costa és  l’alliberació brusca d’energia generada 
per la ruptura de l’onatge.  

Bernabeu (1999) va desenvolupar un model analític de perfil d’equilibri de dos trams en el qual 
es diferencien dos sub‐perfils: 

‐ Perfil  de  ruptura:  tram  des  de  la  línia  de  la  costa  fins  el  punt  de  ruptura  i  que  es 
correspon al perfil bar‐berm proposat per Inman. 

‐ Perfil  de  somerament:  tram  des  del  punt  de  ruptura  cap  a  aigües  endins  i  que 
coincideix amb el perfil shorerise de Inman. 

La intersecció entre els dos trams coincideix amb el punt de ruptura, ja que aquest punt marca 
la separació entre l’acció del somerament i la ruptura sobre el perfil. 

 
Figura VII. 5. Esquema del model de perfil de Bernabeu.  
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Aquest punt d’inflexió ve definit pels paràmetres x, distància horitzontal entre el inici del perfil 
de ruptura i el punt de separació, i hr, profunditat a la qual es localitza el punt. 

El paràmetre xo, marca la distància horitzontal entre el inici del perfil de ruptura i el inici virtual 
del  perfil  de  somerament  sobre  el  nivell mig  del mar.  La  profunditat  ha  determina  el  límit 
exterior del perfil d’equilibri.  

3.2.3.1. Plantejament del problema 

Considerant  ones  bidimensionals  que  incideixen  de manera  normal  a  una  costa  amb  una 
batimetria recta i paral∙lela a aquesta, el balanç energètic existent a cada punt del perfil de la 
platja es pot expressar com: 

               EQ. VII.  24 

on Ft és el flux total d’energia que travessa una secció del perfil en la direcció normal a la costa 
i ε és la dissipació per unitat d’àrea.  

El  sistema  de  referència  considerat  es  situa  sobre  el  nivell  mig  del  mar,  amb  origen  de 
coordenades a la línia de la costa. 

L’equació anterior és vàlida per a la direcció de propagació de l’ona, sense tenir en compte les 
pèrdues  d’energia  laterals,  les  quals  acostumen  a  estar  relacionades  amb  fenòmens  de 
refracció i difracció de les ones. 

Així doncs, l’equació avalua la variació de flux d’energia al llarg del perfil deguda únicament als 
processos de somerament i ruptura. 

Tenint en compte la definició de flux d’energia donada en l’equació X.14:  

             EQ. VII.  25 

l’equació  de  balanç  energètic  relaciona  tres  paràmetres  importants:  l’alçada  d’ona,  la 
profunditat i la dissipació.  

S’han  desenvolupat models  capaços  de  descriure  el  comportament  de  cadascun  d’aquests 
paràmetres, coneguts els altres dos: 

‐ Models que determinen  la dissipació d’energia  al  llarg del perfil  a partir de  l’alçada 
d’ona  i del perfil de  la platja (Battjes  i Janssen, 1978; Thornton  i Guza, 1983; Battjes  i 
Stive, 1985). 

‐ Models que determinen l’evolució de l’alçada d’ona a partir de la profunditat en cada 
punt i de la dissipació d’energia (Dally et al. 1985). 

3.2.3.2.  Model de dissipació d’energia 

La dissipació d’energia deguda a  la fricció amb el fons en apropar‐se una ona comença a ser 
important en arribar al punt de  ruptura. Un cop a  trencat, el mecanisme de dissipació és  la 
turbulència que es genera.  

Els  models  que  determinen  la  dissipació  del  perfil,  segons  l’equació  de  balanç  d’energia, 
assumeixen que la dissipació és la suma d’ambdós processos: 

            EQ. VII.  26 



CARACTERITZACIÓ DE L’ONATGE I DE LA MORFODINÀMICA DEL LITORAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

  92 

on εb és la dissipació deguda a la ruptura i εf és la dissipació per fons.  

Aquests models es  centren en  l’estudi de  la  zona de  rompents. Thornton  i Guza  (1983) van 
obtenir una relació entre la dissipació d’energia deguda a la ruptura i a la fricció de fons, en la 
zona de rompents, que permetia avaluar la importància de cadascun d’aquests termes. 

En  la seva formulació,  la  importància relativa de  la dissipació per fricció és més gran, només, 
en zones de pendent suau i a mesura que augmenta la profunditat. 

La conclusió que van obtenir, dins de la zona de rompents, és que la dissipació per ruptura és 
la forma principal de pèrdua d’energia.  

a) Dissipació en la zona de rompents 

La semblança entre el front d’una ona trencada  i un ressalt hidràulic és  la base dels diferents 
treballs  que  aproximen  la  pèrdua  d’energia  dins  de  la  zona  de  rompents.  En  utilitzar 
l’aproximació al ressalt hidràulic, es suposa una distribució vertical de velocitats constant i una 
superfície lliure no corba. 

La taxa mitja de dissipació d’energia per unitat d’àrea en un ressalt s’obté com: 

∆             EQ. VII.  27 

on Q  és  el  volum de descàrrega per  unitat d’àrea del  ressalt  i ∆  és  la pèrdua de  càrrega. 
Aquest paràmetre ve definit com: 

∆              EQ. VII.  28 

on  H  és  la  diferència  de  profunditat  a  cada  costat  del  ressalt,  és  a  dir,  l’alçada,  i  h  és  la 
profunditat mitja a través d’aquest. Assumint que, dins de  la zona de rompents, existeix una 
relació lineal entre l’alçada d’ona i la profunditat,  , l’expressió anterior quedarà: 

∆            EQ. VII.  29 

Substituint  l’expressió  en  la  fórmula  de  dissipació,  equació  X.27,  i  considerant  que,    γ<1, 
quedarà: 

           EQ. VII.  30 

En condicions d’equilibri, es pot assumir  la hipòtesi de que  l’energia de  la ona en  la zona de 
rompents  es  troba  saturada  (Miche,  1951).  És  a  dir,  una  ona  propagant‐se  cap  a  la  costa 
augmenta la seva alçada degut al fenomen de somerament, fins a arribar a un valor llindar en 
el qual  es  fa  inestable  y  trenca, dissipant  l’excés d’energia. Per  tant, per  a una profunditat 
donada, existeix un límit tant per l’alçada d’ona com per a la dissipació d’energia. 

Alguns autors han verificat aquesta hipòtesi amb dades de camp (Thornton i Guza, 1983) i de 
laboratori (Horikawa i Kuo, 1966).  

D’aquesta  manera,  dins  de  la  zona  de  rompents,  la  dissipació  d’energia  per  ruptura  es 
relaciona amb la profunditat, a través de l’expressió següent: 

               EQ. VII.  31 

on D*, la dissipació d’energia per unitat de profunditat, és constant. 
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Per  tant,  el  model  de  dissipació  d’energia  que  s’assumeix,  dins  de  la  zona  de  rompents, 
coincideix  amb  la  hipòtesi  de Dean  (1977),  on  es  considera  que  la  dissipació  d’energia  per 
unitat de volum es manté constant al llarg del perfil. 

b) Dissipació en la zona de shoaling 

En la zona del perfil on l’onatge encara no ha arribat a trencar, la dissipació d’energia es deu a 
la  fricció  amb  el  fons  generada  pel  somerament  de  l’onatge.  Thornton  i  Guza  (1983)  van 
calcular la taxa promig de dissipació per fricció d’una ona: 

                EQ. VII.  32 

Fora de la zona de rompents, la propagació del tren d’ones genera una tensió tangencial mitja 
sobre el llit,  , la qual va associada a un flux mig al fons. La capacitat del moviment oscil∙latori 
de transport sediment es deu, en gran part, a aquesta característica, existint un valor crític de 
tensió tangencial, per sobre de la qual s’inicia el moviment dels grans al llit. A partir d’aquí, els 
models descriuen la taxa de transport proporcional a la tensió tangencial màxima generada pel 
moviment oscil∙latori. Brunn (1954) va establir que, en condicions d’equilibri, el transport mitjà 
de sediment hauria de ser nul. Per tant, la tensió tangencial al fons ha de ser constant en cada 
secció del perfil. 

Per tant, en el perfil de somerament, la dissipació deguda a la fricció amb el fons es mantindrà 
constant per a cada secció del perfil. 

3.2.4. PROFUNDITAT DE TANCAMENT 

En  el  desenvolupament  del  perfil  d’equilibri  per  al  tram  de  somerament  es  considera  una 
situació  d’aigües  poc  profundes,  la  qual  cosa  simplifica  el  desenvolupament matemàtic  del 
problema. Així i tot, s’ha de comprovar la seva validesa en el tram més profund del perfil d’una 
platja. 

Una ona es propaga en aigües somes quan la relació entre la profunditat local, h, i la longitud 
d’ona en profunditats indefinides, L0, pren valors inferiors a 0’05: 

                 EQ. VII.  33 

Segons Komar (1998), en aigües intermèdies i somes, l’error comès en utilitzar el paràmetre de 
longitud d’ona en profunditats  indefinides no supera el 5%. Assumint aquest error,   es pot 
definir en  funció del període de l’ona, seguint la teoria lineal d’ones: 

1 56               EQ. VII.  34 

Tenint  en  compte  les  consideracions  del  codi  ROM  0.3‐91,  es  pot  considerar  la  següent 
expressió general per al litoral espanyol: 

6              EQ. VII.  35 

que porta a la definició del criteri d’aigües somes: 

3                 EQ. VII.  36 
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Assumint que  la profunditat  h  correspon  a  aquella on  es produeixen  canvis  significatius  de 
perfil, s’accepta que  la alçada d’ona Hs que produeix aquests canvis són els corresponents a 
l’alçada d’ona Hs12 (que representa l’alçada d’ona que és superada 12 h. a l’any). 

A més de  la condició de profunditats somes, el  límit exterior del perfil, ha, ha de complir una 
altra condició: per a que pugui assolir la condició d’equilibri ha de formar part del perfil actiu. 

Hallermeier (1981) va proposar la zonificació del perfil de platja en funció de la variabilitat del 
perfil i del tipus de transport dominant en les següents zones: 

‐ zona exterior, on no hi ha canvis de perfil. 

‐ zona  de  somerament,  amb  petits  canvis  anuals  del  perfil  deguts  a  transport 
transversal. 

‐ zona  litoral,  on  hi  ha  els  canvis  més  importants  del  perfil  degut  als  transports 
longitudinals i transversals. 

El límit entre la zona exterior i la de somerament la va definir com: 

0 3           EQ. VII.  37 

on   és  l’alçada d’ona significant  local mitja anual, Ts el període mig anual,   és  la desviació 
estàndar de   i   és el diàmetre mig del material situat a una cota 1’5 h. 

El valor de la profunditat obtingut és major que el límit de profunditats somes, per la qual cosa 
invalida  la  teoria  lineal  d’ones. Hallermeier  va  assumir  que  el moviment  de material  en  la 
profunditat obtinguda és incipient, i les variacions de perfil són mínimes. 

El límit entre la zona de somerament i la zona litoral s’anomena profunditat de tancament del 
perfil. Aquest punt es troba dins del rang de profunditats somes, on les variacions que pateix el 
perfil són mesurables. 

Hallermeier (1981) va aproximar aquest paràmetre mitjançant la següent expressió: 

2 11               EQ. VII.  38 

Els valors típics de   oscil∙len entre   i  . 

D’aquesta manera,  el  límit  exterior  del  perfil  de  somerament  està  situat  entre  dos  valor, 
h*<ha<hi, a una profunditat on els moviments anuals del perfil són petits i difícils de detectar. 

El  perfil  de  somerament  s’estén  fins  a  una  profunditat  ha  que  és,  aproximadament,  tres 
vegades el valor de  l’alçada d’ona significant. Més enllà d’aquesta profunditats no es poden 
assumir simplificacions per a aigües somes. 

3.2.5.  INFLUÈNCIA DE LES MAREES EN EL PERFIL D’EQUILIBRI 

El model de perfil d’equilibri proposat  anteriorment  considera exclusivament els efectes de 
l’onatge  i de  la mida de gra sobre  la morfologia. Per això, el seu  rang d’aplicació es  limita a 
platges micromareals. De  la mateixa manera, els models de perfil d’equilibri existents  s’han 
desenvolupat  considerant  fix  el nivell mig  del mar, malgrat que  la majoria de  les  dades  de 
camp emprades pertanyien a platges amb marees. 
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Les platges macro‐ i mesomareals constitueixen una proporció important en front a les platges 
micromareals. Un primer intent per a establir un model analític capaç de descriure l’efecte de 
les marees sobre el perfil d’equilibri va ser proposat per González (1995). 

En platges micromareals, l’acció de l’onatge es centra en una franja determinada per el inici de 
la  zona de  shoaling  i pel  límit del  run‐up  associat.  La morfodinàmica  d’aquestes platges ha 
estat molt ben estudiada així com el coneixement del seu comportament i evolució en front als 
canvis en les condicions de l’onatge. En canvi, en platges meso‐ i macromareals, la posició de la 
línia de  la  costa  varia  constantment, augmentant  la  zona d’acció de  l’onatge  i  retardant els 
processos de la zona de rompents.  

Aquest  canvi  (de  fins  a  metres  en  un  sol  dia)  és  un  factor  que  modifica  les  condicions 
hidrodinàmiques  d’una  platja,  mantenint  una  part  del  perfil  en  sec  o  submergida 
alternativament. 

La morfologia d’una platja, doncs, no depèn de manera absoluta de l’alçada de l’onatge o del 
rang de marees,  sinó de  la  combinació d’ambdues. Durant un  cicle mareal els processos de 
ascens ‐ descens, de rompents i de somerament de l’onatge es desplacen de tal manera que la 
zona intermareal estarà afectada per cadascun d’aquestos processos en diferent mesura. 

3.3. CICLES ESTACIONALS DE LES PLATGES 

Els canvis en el caràcter  i  la direcció d’apropament de  les onades produeix una migració de 
sorra entre  les platges  i  les aigües més profundes. Generalment,  les platges s’estenen durant 
l’estiu, i es retallen amb les onades més altes i amb més peralt al hivern.  

En principi es consideren dos perfils de platja que es consideren cíclics  i/o estacionals,  ja que 
depenen de l’energia continguda en l’onatge: 

a) Perfil de tempesta o erosiu, que es produeix durant l’acció de tempestes, en les quals, 
l’onatge que arriba a  la platja  conté una gran energia  i genera, durant el procés de 
ruptura,  corrents  de  retorn,  Undertow,  molt  forts.  Sota  aquestes  condicions,  es 
produeix una erosió de  la part  interna del perfil,  retrocedeix  la  línia de  la  costa  i el 
material és transportat mar endins . La majoria d’aquest sediment es diposita formant 
barres  litorals. En aquest procés el pendent es suavitza. Les barres acompleixen dues 
funcions,  una  com  a  filtre  energètic,  fent  que  l’onatge  trenqui  abans  d’arribar  a  la 
platja  (és un mecanisme de defensa de  les platges en  front a una  tempesta). D’altra 
banda  també actua com a  reservori de  sediment  fins que  les condicions de  l’onatge 
permetin que torni a la platja emergida 

b) Perfil  d’estiu,  o  d’acreció:  es  produeix  amb  l’acció  d’onatge  de  baixa  energia.  Sota 
aquestes  condicions,  el  sediment  erosionat  i  dipositat  com  a  barra  comença  a  ser 
transportat cap a la costa fins a arribar a la línia d’aquesta, produint‐se un avanç de la 
mateixa. El resultat ideal seria un perfil sense barres , d’alt pendent i un berma ampla. 
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Figura VII. 6. Perfils d’estiu i d’hivern. (Font: Peña Olivas, J.M. (2007)). 

Cal  destacar  que  les  escales  temporals  en  les  quals  es  produeixen  aquests  processos  són 
bastant  diferents.  Mentre  que  el  perfil  d’erosió  pot  tardar  hores  en  formar‐se,  el  perfil 
d’acreció pot durar  fins a mesos  fins a arribar al  seu desenvolupament complet, el qual pot 
veure’s interromput en el cas d’acció d’un nou temporal. 

4. FORMES EN PLANTA. 

4.1. INTRODUCCIÓ 

Les  accions de  la dinàmica  litoral  sobre  la  línia de  la  costa modifiquen  la  seva  aparença  en 
funció de les variacions sobre aquestes accions. 

Generalment,  els  canvis  en  planta  de  la  línia  de  la  costa  són  producte  d’un  gradient  en  el 
transport  longitudinal de  sediments. En el  cas de haver un gradient positiu es produirà una 
erosió de  la costa. En cas de gradient negatiu, en  les situacions on disminueixen  les taxes de 
transport, es produirà acreció i acumulació de sediments. 

Els  canvis  en  planat  són  funció  de  les  característiques  del  transport,  de  les  condicions  de 
contorn i dels les àrees font i zones de sortida de sediments. 

4.2. CLASSIFICACIÓ DE FORMES EN PLANTA 

Les formes en planta que generalment es donen en front a determinats agents associats a  la 
dinàmica de transport de sediments van ser recollides  i classificades per Suárez Bores (1974) 
per a zones costaneres amb l’acció preponderant de l’onatge. 

La classificació formulada es basa en  l’anàlisi de  la situació d’un determinat tram de costa en 
front a discontinuïtats d’alimentació de configuració de la costa i de la dinàmica litoral.  

Aquestes discontinuïtats constitueixen  les tres modalitats de singularitats costaneres per a  la 
classificació de les formes en planta segons Suárez: MÀSSICA, GEOMÈTRICA i DINÀMICA.  

Les  singularitats  representen  desembocadures,  canyons,  rebliments,  o  obstacles  que 
conformen barreres totals o parcials al pas del transport de sediments. 

Cada  tram de  la  costa pot  contenir diverses  singularitats  costaneres.  Les  formes elementals 
resulten  de  l’existència  d’una  singularitat,  les  formes  dobles  de  la  coexistència  de  dues 
singularitats de  la mateixa modalitat,  i  les formes mixtes de  la existència de dues de diferent 
modalitat. La coexistència de diverses  singularitats de diferents modalitats es  resolen en  les 
formes múltiples. 
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Per a realitzar aquesta caracterització és necessari una anàlisi de l’estabilitat el tram de costa.  

Segons Suárez: “ Un tram de costa, que pot comprendre part o la totalitat d’una platja o unitat 
fisiogràfica, està en equilibri quan els cabals sòlids que ingressen en el tram són iguals als que 
surten d’ell”. 

En  el  balanç  de  transport  de  sediments  en  una  cel∙la  sedimentària,  si  l’aportament  de 
sediments és superior a les pèrdues, el tram es considera Hiperestable, i en el cas contrari, es 
considera Inestable. 

El  transport  de  sediments  es  pot  descompondre  en  el  transport  generat  per  la  incidència 
obliqua de l’onatge Qα i el transport degut al gradient del set‐up Qs. Amés d’aquests transport, 
s’hi poden afegir d’altres  (aportaments o pèrdues) degudes a  l’abrasió,  la dissolució, accions 
biològiques,... 

La condició d’estabilitat es pot escriure com: 

∆      
 
             

i simplificant: 

∆      
 
         

on  q  és  la  resultant  de  totes  les  aportacions  i  pèrdues  per  unitat  de  longitud  excepte  les 
corresponents al transport sòlid litoral, i ∆  és la longitud del tram. 

4.2.1. FORMES EN PLANTA ELEMENTALS 

Seguint  la  classificació donada per  Suárez,  es presenten  a  continuació  les  formes  en planta 
elementals i les condicions de transport i contorn de les quals són resultat: 

 

SINGULARITAT      FORMA EN PLANTA 

CAP  QA=0 

Qα≠0 

QS=0 

∆   PLATJA OBERTA 

(AL∙LINEACIÓ 
SUBPARAL∙LELA A 
LA DIRECCIÓ DEL 
TRANSPORT) 

(Font Pròpia, adaptat de Suárez) 

         

ÚNICA: MÀSSICA  QA>0 (APORTACIÓ) 

 

  BRAÇ DELTAIC 
FUNCIONAL 

 

 

0  

∆
 

FRONT DELTAIC  APORTACIÓ NATURAL Y/O ARTIFICIAL 
LOCALITZAT: DESEMBOCADURES... 
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(Font Pròpia, adaptat de Suárez)

QA<0 (PÈRDUES) 

 

0  

∆
0 

PLATJA RECTA  PÈRDUA NATURAL Y/O ARTIFICIAL 
LOCALITZAT: CANYONS SUBMARINS... 

(Font Pròpia, adaptat de Suárez)

0  

∆
 

         

ÚNICA: 
GEOMÈTRICA 

 

β<0  

 

0  

∆ 0 

PLATJA 
RECOLZADA 

 

TOTALMENT HIPERESTABLE / ESTABLE 
/ INESTABLE 

 

(Font Pròpia, adaptat de Suárez)

0  

∆  

PARCIALMENT HIPERESTABLE / 
ESTABLE / INESTABLE 

 

β >0  

 

0  

 

FLETXA LLIURE 

 

TOTALMENT HIPERESTABLE / ESTABLE 
/ INESTABLE 

 

(Font Pròpia, adaptat de Suárez)

0  

 

PARCIALMENT HIPERESTABLE / 
ESTABLE / INESTABLE 

 

         

ÚNICA: DINÀMICA  QS>0  0  

∆ 0 
PLATJA DE 
SOBREVENT 

TOTALMENT HIPERESTABLE / ESTABLE 
/ INESTABLE 
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  (SOBREVENT)  

 
 

ABRIGADA 

 

(Font Pròpia, adaptat de Suárez)

0  

∆  

PARCIALMENT HIPERESTABLE / 
ESTABLE / INESTABLE 

 

QS<0 

(SOTAVENT) 

 

0  

∆ 0 

PLATJA DE 
SOTAVENT 
ABRIGADA 

 

TOTALMENT HIPERESTABLE / ESTABLE 
/ INESTABLE 

 

(Font Pròpia, adaptat de Suárez)

0  

∆  

PARCIALMENT HIPERESTABLE / 
ESTABLE / INESTABLE 

 

 

La combinació de les formes elementals dona lloc a les formes dobles i les formes mixtes. 

 

4.3. MODELS D’EVOLUCIÓ I MODELS D’EQUILIBRI 

L’objectiu dels models de forma en planta de platges és una predicció d’aquesta, a partir de les 
condicions de contorn i les característiques de l’onatge i dels sediments.  

La separació entre models d’evolució i models d’equilibri recau en l’escala temporal en la qual 
es realitza aquesta predicció. 

Els models evolutius pretenen determinar els canvis en la línia de la costa a escala d’estats de 
mar, és a dir, hores. D’altra banda, els models d’equilibri determinen  la  forma en planta en 
escales de temps de l’ordre de mesos o estacions. 

4.4. MODELS PREDICTIUS PER AL CANVI DE LA LÍNIA DE LA COSTA  

Un model  de  línia  de  la  costa  és  un model  de  predicció  numèrica  basat  en  l’equació  de 
continuïtat de balanç de sediments i en una equació per al transport longitudinal d’aquests. Es 
denomina també Teoria de Una Línia (One Line Theory, OLT). 

El moviment de sediments provocat per l’onatge por ser classificat en dos tipus segons la seva 
direcció: transport longitudinal i transport transversal. 

Exceptuant  determinats  casos,  com  pot  ser  el  transport  de  sediments  cap  a  canyons 
submarins,  o  el  transport  de  sediments  cap  a  terra  per  l’acció  del  vent,  a  llarg  termini,  el 
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transport transversal està confinat a una zona de la costa. Aquesta zona està limitada entra la 
línia  de màxim    set‐up  en  períodes  hivernals  (estat  dissipatiu  de  les  platges)  i  el  punt  on 
l’onatge ja no mou el sediment (profunditat de tancament). 

Per a prediccions a  llarg termini,  la  informació del canvi de  la  línia de  la costa ve donada pel 
transport longitudinal de sediments. 

Degut  a  que  les  equacions  del  transport  longitudinal  depenen  de  les  característiques  de 
l’onatge, als models de  línia de  la costa serà necessari determinar  les variacions  longitudinals 
d’aquest mitjançant models de refracció – difracció. 

Els canvis en la línia de la costa que es produeixen en un interval de temps poden ser calculats 
a partir de les diferències de cabal del transport longitudinal, suposant que el perfil de la platja 
es mou paral∙lelament a ell mateix.  

És necessari tenir en compte  la  interacció entre el model d’onatge  i el de  la  línia de  la costa, 
doncs les característiques de l’onatge varien a mesura que varia la línia de la costa. 

Aquests models només han de ser emprats per a predicció a mig  i  llarg termini,  i el seu ús és 
molt útil per a  la determinació de  l’efecte d’espigons, dics exempts, aportacions puntuals de 
sediments,... 

Els models  no  descriuen  el  perfil  de  platja  ni  determinen,  per  tant,  canvis  estacionals  del 
mateix, erosions deguts a murs de protecció i altres canvis en els quals hi participa el transport 
transversal. Tampoc determina  les formes de mitja escala (com els cusps),  ja que no queden 
definides per les equacions de transport longitudinal. 

El model OLT va ser desenvolupat per Pernals ‐ Considere (1956) per a examinar el canvi de la 
línia de la costa degut a un espigó. Va suposar que el transport longitudinal era proporcional a 
l’angle d’incidència de l’onatge.  Més endavant altres autors van ampliar el model a dues línies 
(Two Lines Theory, TLT), per tal de descriure els moviments transversals de la batimetria. 

El canvi de  la platja s’expressa mitjançant dues  línies: una d’elles representa el moviment de 
les batimètriques en la zona de rompents i l’altra el canvi de les mateixes mar endins d’aquesta 
zona. El transport transversal de sediments es dona com una funció de  la distància entre els 
dues  línies, de manera que el  sediment es mou cap a mar en una platja de  talús amb  forta 
pendent i cap a terra en platges de pendents suaus. 

4.5. MODELS D’EQUILIBRI 

4.5.1. INTRODUCCIÓ 

Els models d’evolució de la forma en planta de les platges permeten determinar en canvi de la 
línia de la costa a escala de l’ordre d’estats de mar. Degut a aquesta capacitat, aquests models 
són útils alhora de predir canvis ràpids en platges deguts a modificacions de les condicions de 
contorn, com pot ser una realimentació de sediments o la construcció d’estructures. 

Un cop que  la platja ha patit els canvis  imposats per  les noves condicions de contorn,  la seva 
evolució posterior en planta, deguda als canvis de l’onatge són, en general, de poca magnitud. 
Es diu aleshores que la platja ha assolit un situació d’equilibri en planta. 

Tot  i que sempre es pot emprar un model d’una  línia per a determinar  la situació d’equilibri 
d’una  platja,  és  molt  més  ràpid  l’ús  de  models  semiempírics  d’equilibri,  que  permeten 
determinar la citada forma en planta a partir de condicions de contorn i de les característiques 
mitges  de  l’onatge.  Aquests models  assumeixen  que  el  transport  net  longitudinal  en  cada 
secció de la platja és nul, per la qual cosa només son vàlids per a platges encaixades. En platges 
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amb desequilibri dinàmic,  com poden  ser puntals a  les desembocadures,aquests models no 
poden ser aplicats. 

Els models  de  forma  en  planta  d’equilibri  s’apliquen  en  escales  de  temps  a  llarg  termini 
(estacions – anys) i a gran escala (forma en planta general) i es basen en la parametrització de 
la forma en planta de  la platja segons una determinada corba,  les característiques de  la qual 
depenen de les condicions de contorn i de l’onatge incident. 

En indicar que s’aplica en platges encaixades, s’assumeix que no existeixen entrades ni sortides 
de sediment fora del sistema limitat per la costa i la profunditat de tancament. 

4.5.2. HISTÒRIA I TIPUS DE MODELS 

A la bibliografia existeix una ampla gamma de models per a la definició de la forma en planta 
d’equilibri de les platges.   

Les primeres corbes proposades per a la forma en platja d’equilibri eren capaces d’ajustar les 
formes de platja observades, però no tenien capacitat de predicció, ja que no podien definir la 
forma de platja futura després d’una determinada actuació.  

4.5.3. BADIES D’EQUILIBRI 

4.5.3.1. Introducció 

La idea de l’alineament de la costa a la línia de swash com a la perfecta expressió de l’equilibri 
d’una platja prové de Vaughn Lewis  (1938),  i va ser  recolzat per diferents autors al  llarg del 
temps (Jennings, 1955; Davis, 1958). En aquests estudis la platja sempre és paral∙lela a l’angle 
d’incidència  refractat.  Aquest  fenomen  representa  un  situació  de  tot  el  ventall  que  es  pot 
trobar.  

En els casos en els quals  l’onatge refractat es troba amb un obstacle és necessari considerar 
l’acció de  la difracció. En aquest  sentit Silvester  (1960, 1970)  i Yasso  (1965) van  remarcar  la 
importància de les badies en conxa, les badies espirals i les badies d’equilibri (crenulate, spiral 
and zeta‐curve bays) com a formes d’equilibri. 

4.5.3.2. Badies d’equilibri (zeta‐curve bays) 

Les badies d’equilibri es troben a la majoria de costes dominades per l’onatge. Consisteixen en 
una corba de badia tancada de costa baixa que passa lateralment a una badia oberta de costa 
alta.  Les  variacions  longitudinals  poden mostrar  una  transició  de  l’estadi  dissipatiu  a  un  de 
reflexiu al  llarg de  l badia completa.. Aquesta  tendència pot coincidir amb un augment de  la 
mida de gra i del pendent de la platja. 

Un model bàsic per a la formació de les badies d’equilibri va ser proposat per Leblond (1979). 
En  ell  assumeix  que  la  forma  de  les  badies  es  deguda  a  la  difracció,  als  gradients  de 
somerament en apropar‐se a la costa i a l’equilibri energètic pendent / mida de gra. 

La difracció i el somerament són els agents que generen una línia contínua de rompents al llarg 
de les badies, i els gradient de l’energia de l’onatge incident l’agent que controla la classificació 
del sediment. 

Un punt de vista alternatiu a  les badies d’equilibri (Philips, 1985) és considerar que el control 
dels  caps  en  el  desenvolupament  de  les  badies  d’espiral  és  irrellevant.    La  seva  forma  és 
l’expressió normal dels gradients en els processos que afecten a  l’onatge, i el paper dels caps 
és només els de límit de cel∙la sedimentària. Aquest punt de vista encaixa amb els models de 
fletxes litorals. 
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Taula VII. 1. Relació de diferents models per a la forma d’equilibri en planta. 

Autors  Any  Descripció 

Mashima  1961  Model de corbes el∙líptiques  

Yasso  1965  Model d’espirals logarítmiques 

Vichetpan  

Ho  

Silvester 

1969 

1971 

1972 

Models d’espirals logarítmiques. 
Relacions Geometria ‐ Onatge 
Problema: definició del punt central de 
les espirals 

Hsu  1987 

Proposta de corbes parabòliques. 

Demostració: espirals logarítmiques 
no escaients. 

Hsu i Evans  1989 

Model parabòlic depenent de la 
obliqüitat de l’onatge. 

Demostració: bon ajust en platges 
naturals  

Hsu, Silvester  1990 
Aplicació del model parabòlic a 
tómbols amb incidència normal de 
l’onatge.  

McCormick  1993 

Estudi de sortints i tómbols formats 
per dics exempts. Estudi de la 
influència del peralt de l’onatge, del 
pendent de la platja i de l’angle 
d’incidència. 

Tan i Chiew  1994 
Validació del model de Hsu i Evans a 
través d’assaigs. Angle d’incidència 
com a variable principal. 

González  1995 

Proposta d’una metodologia per al 
disseny de la forma en planta 
d’equilibri de noves platges, basada en 
el model parabòlic de Hsu i Evans.  

4.5.3.3. Models logarítmics 

Els  primers  intents  per  a  caracteritzar  les  corbes  de  les  badies  d’equilibri  eren  espirals 
logarítmiques.  

La funció espiral  logarítmica va ser descrita per Descartes com un corba  la tangent de  la qual 
forma un angle constant amb els radis que surten del seu pol (angle característic de l’espiral). 
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Figura VII. 7. Esquema d’espiral logarítmica.(Font: Komar, 1998). 

L’expressió matemàtica que la caracteritza s’escriu en coordenades polar i té la seguen forma: 

             EQ. VII.  39 

Nombrosos autors van ajustar  les plantes de diferents platges naturals als models basats en 
espirals logarítmiques (Kumbrein, 1944; Silvester, 1960; Yasso, 1965).  

Yasso  va definir  el  concepte de headland bay beach  com  a  la platja  generada darrera d’un 
obstacle no erosionable, i va concloure que aquest tipus e formacions s’ajustaven molt bé a les 
espirals logarítmiques.  

Silvester (1970) va observar que hi havia una correlació entre el valor de l’angle característic de 
l’espiral  i  l’angle  d’incidència  de  l’onatge.  a Més,  va  demostrar  que  la  tangent  de  l’angle 
d’orientació de la platja aigües avall de l’obstacle coincidia amb la del front d’onatge. 

Més endavant Silvester i altres autors van derivar les formes de les badies d’equilibri en funció 
del grau d’indentació  (a/b)  i de  l’angle predominant d’incidència de  l’onatge  (α). Silvester va 
concloure  que  la  forma  final  d’una  badia  d’equilibri  depenia  de  només  dos  factors,  l’angle 
d’incidència i la distància entre els sortints que limiten la badia (headlands (caps)). 

 

 
Figura VII. 8.. Angle característic i gra i d’indentació en funció de l’angle d’incidència (Font: Silvester, 

1974) 



CARACTERITZACIÓ DE L’ONATGE I DE LA MORFODINÀMICA DEL LITORAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

  104 

4.5.3.4. Models parabòlics 

Els  models  parabòlics  ajusten  la  badia  d’equilibri  a  un  polinomi  de  segon  grau.  Aquests 
s’ajusten  millor  que  els  models  logarítmics  en  les  zones  més  distals  del  pol  de  difracció 
(obstacle, headland), en la zona on la costa tendeix a ser rectilínia. 

 
Figura VII. 9. Esquema de badia d’equilibri per a un ajust parabòlic.(Font: González i Medina, 1999). 

Mashima (1961) va ser el primer en introduir la definició parabòlica de les badies d’equilibri en 
la  costa  del  Japó.  Va  proposar  una  forma  del  tipus  y=px2‐b,  en  coordenades  cartesianes. 
Considerant el diagrama d’energia d’onatge el∙líptic, Va establir que  la direcció de  l’eix de  la 
paràbola que determina la platja coincideix amb la direcció de l’eix major de l’el∙lipse. 

Més endavant, Hsu i Evans  (1989) van proposar una relació parabòlica en coordenades polar 
de la següent forma: 

           EQ. VII.  40 

on  , ,  són coeficients empírics que depenen de β. Van recomanar el seu mètode com a 
universal  i  útil  per  a  l’estabilització  de  costes  per  mitjà  de  badies  d’equilibri  a  raser  de 
headlands artificials (mètode Headland Control). 

 
Figura VII. 10. Correlació entre els coeficients i l’angle d’incidència de l’onatge (Font: Hsu i Evans (1989)). 
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Tot  i això, existeixen  certes dificultats alhora d’aplicar el model parabòlic. En primer  lloc és 
difícil escollir un límit de la platja, i en segon lloc, hi ha una gran varietat de corbes per a cada 
onatge incident. 

Pel que fa a aquest fet, González i Medina (1999) van trobar un mètode per a la determinació 
del punt de control o límit de platja. 

4.5.3.5. Model per a la predicció de la forma en planta d’equilibri de González i 
Medina 

La forma en planta d’una platja està condicionada pel sistema de corrents associat a la ruptura 
de  l’onatge,  pel  sediment  (quantitat  i mida)  i  pel  contorns  o  geometria  sobre  la  qual  s’ha 
d’encaixar la platja. 

Els corrents longitudinals són d’especial importància per a la forma en planta de les platges ja 
que controlen el transport de sediments. 

Sota  la  hipòtesi  de  que  un  platja  assoleix  l’equilibri  estàtic  quan  els  corrents  longitudinals 
s’anul∙len  en  tots  el  punts  de  la  platja,  González  (1995)  va  arribar  a  la  següent  equació 
diferencial per a la línia de la costa: 

∆             EQ. VII.  41 

on  la  forma en planta   queda definida per  la  forma de  la corba de  ruptura  ( )  i una part 
proporcional  del  gradient  longitudinal  de  l’alçada  d’ona  en  ruptura.  Quan  l’onada  incideix 
sobre  una  barrera  o  un  dic,  es  presenten  efectes  de  refracció  i  difracció  darrera  d’aquest, 
quedant definides tres regions des del punt de vista de l’onatge:  

‐ Regió 1: on no hi ha l’efecte de l’obstacle sobre l’onatge i els gradients d’alçada d’ona 
són nuls, 

‐ Regió 2:   on els fronts d’ona no es veuen afectats en direcció de propagació, però  la 
difracció en l’obstacle crea un gradient longitudinal 

‐ Regió 3: on la refracció i la difracció es combinen per alterar la direcció de propagació 
dels fronts i per alterar l’alçada d’ona en ruptura. 

La figura següent esquematitza la forma en planta i les regions anteriors. 

 
Figura VII. 11. Esquema general d’una platja encaixada en equilibri estàtic. (Font:  adaptat de González i 

Medina, 1999). 

El punt Po correspon al límit entre les regions 1 y 2. A la regió 1, la línea de la costa coincideix 
amb la corba en planta de l’onatge en ruptura, xs = xb. 
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En aplicar el model parabòlic de Hsu i Evans (1989) a les platges del litoral espanyol, González 
(1995)va comprovar que aquest model parabòlic només era aplicables a les regions 2 i 3, és a 
dir, en les zones on l’obstacle altera l’onatge que arriba a la platja. El punt P0 defineix el punt a 
partir  del  qual  és  aplicable  el  model  parabòlic.  per  a  definir  aquest  punt,  es  necessari 
determinar l’angle αmin i la distancia Y a la qual es troba la platja. 

Per a determinar αmin en platges reals, González va recopilar informació de platges de la costa 
espanyola en situació d’equilibri i en les qual existissin les tres regions esmentades.  

L’expressió que més s’ajusta és la següent: 

;   2 13       EQ. VII.  42 

on L correspon a la longitud d’ona mitja entre la profunditat del punt de refracció i la costa que 
correspon al període T12, obtingut a partir de la relació donada per la ROM 03‐91 entre l’alçada 
d’ona Hs12 en temporal i el període. 

4.5.4. TÓMBOLS I PLATGES ENCAIXADES (POCKET BEACHES) 

Els  tómbols  són  dipòsits  sedimentaris  que  es  formen  a  raser  d’obstacles  situats  a  certa 
distància de la línia de la costa, siguin naturals com artificials (dics exempts). Aquests dipòsits 
són  el  resultat  de  les modificacions  que  generen  aquests  obstacles  sobre  la  dinàmica  de 
l’onatge en aproximar‐se a aquests.  

Els processos que esdevenen quan l’onatge incideix en aquests obstacles són els següents: 

‐ En  primer  lloc  es  produeix  una  reflexió  parcial  de  l’energia  de  l’onatge  degut  a  la 
presència de la barrera. 

‐ En  segon  lloc,  es  produeix  la  cessió  lateral  de  l’energia  de  l’onatge,  la  difracció,  al 
voltant dels extrems de l’obstacle. 

‐ Com a conseqüència de la difracció esdevé una disminució de l’alçada d’ona al llarg de 

la platja a  raser de  l’obstacle, provocant un gradient d’alçada d’ona,  0. Aquest 
fenòmen comporta una disminució de  l’energia, que al seu temps afecta als corrents 
induïts per l’onatge,  disminuint la seva velocitat a la zona a raser de l’obstacle. 

‐ El transport longitudinal de sediment disminueix i es genera una deposició a les zones 
properes a l’obstacle. 

‐ Al mateix temps, l’existència d’una zona a raser de l’obstacle amb alçada d’ona menor 
que  les  zones  adjacent  no  abrigades  genera  un  moviment  d’aigua  cap  a  la  zona 
abrigada, generant un nou gradient longitudinal al llarg de la línia de la costa. 

Tots aquests processos donen lloc a la formació d’uns dipòsits costaners denominats tómbols i 
hemitòmbols (sortints) en funció de les característiques geomètriques i hidrodinàmiques. 

Els tómbols són formacions de sorra a raser de  l’obstacle. El seu volum es tal que connecten 
l’obstacle amb la línia de la costa. Aquestes formacions són pròpies de situacions en les quals 

el  gradient  d’alçada  d’ona   és  suficientment  a  la  zona  posterior  de  l’obstacle  com  per  a 

portar  grans  quantitats  de  sediment  de  les  zones  adjacents  i  que  paulatinament  es  van 
dipositant a la zona de raser. 
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Els hemitòmbols o sortints consisteixen en dipòsits en la zona a raser de l’obstacle, sense que 
la nova  configuració de  la  línia de  la  costa entri  amb  contacte  amb  aquest. Es  tracta d’una 
situació  en  la  qual  l’onatge  permet  un  efecte  de  difracció  tal  per  que  hi  hagi  transport  de 
sediments, per essent, l’onatge, el prou important com per endur‐se de nou el sediment. 

La  formació  d’aquests  dipòsits  dona  lloc  a  una  forta migració  de  sediments  de  les  zones 
immediatament  adjacents  cap  a  la  zona  abrigada.  Aquest  fenomen,  sobretot  pel  que  fa  a 
obstacles artificials com dics exempts, pot representar un greu problema d’erosió costanera en 
les zones adjacents. 

Són molts els estudis que  intenten predir  la  formació de  tómbols o hemitòmbols,  i  intenten 
establir  relacions  més  o  menys  senzilles  entre  les  principals  variables  que  governen  el 
problema, principalment, la longitud de l’obstacle i la distància d’aquest a la línia de la costa.  

Ahrens  i  Cox  (1990)  van  desenvolupar  un  índex  de  resposta  de  la  platja  Is  en  funció  de  la 
relació entre la longitud del dic exempts Ls i la distància d’aquesta a la línia de la costa original 
x. La proposta és la següent: 

. .
           EQ. VII.  43 

de tal manera que si: 

=1, hi ha una formació de tombolo permanent. 

=2, hi ha una formació de tòmbol periòdic 

=3, hi ha una formació de hemitòmbol desenvolupat. 

=4, hi ha una formació de hemitòmbol poc desenvolupat. 

=5, no hi ha sinuïsitat en la línia de la costa original. 

Altres estudis intenten ajustar una expressió matemàtica a la corba real de la línia de la costa 
en el tómbol / hemitòmbol. 

Silvester  i Hsu  (1990) van  realitzar un estudi de  la  forma en planta dels dipòsits generats al 
trasdós d’un dic exempts. 

 
Figura VII. 12.. Esquema geomètric d’hemitombol. (Font: Silvester i Hsu, 1990). 

Pel cas de  la formació d’un hemitòmbol, en el qual el problema és  la variable x (distancia del 
dic i el punt més desenvolupat del sortint, x=0 representa la formació d’un tómbol) van trobar 
la següent relació: 

0 6784
.

          EQ. VII.  44 
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Pel que fa a la forma que descriu la línia de la costa, van proposar una forma de doble paràbola 
simètrica  amb  un  punt  de  control  que  determina  el  final  de  la  zona  corba  del  sortint.  La 
distància entre el punt de control i l’extrem del dic es defineix com R0 i es determina a través 
de la següent relació: 

0.1737 1.6833           EQ. VII.  45 

Un cop determinat Ro, qualsevol punt de la paràbola es pot conèixer a través de les gràfiques 
donades pels autors. 

Una altra variable útil és x’, distància entre el dic i la punta teòrica del sortint en cas de que les 
paràboles es tallin. La relació que es dona és: 

1 5928 2 5827 0 6751 0 0828   EQ. VII.  46 

En referència a la generació de tómbol o hemitòmbol, es treuen les següents conclusions: 

‐ 5   es genera tòmbol. 

‐ 1 33 5   probablement es generi tòmbol. 

‐ 0 2 1 33   es genera hemitòmbol. 

‐ 0 2   no hi ha canvis en la línia de la costa original. 

Per  la seva banda, González  i Medina  (1999), basant‐se en  la  formulació parabòlica de Hsu  i 
Evans, van determinar el punt de control P0 que separa la zona corba de la zona rectilínia de la 
línia de la costa segons la mateixa formulació per a badies d’equilibri. 

 
Figura VII. 13. Esquemes de tómbol i hemitòmbol . (Font: González i Medina, 1999). 

Coneguda  la  posició del punt  P0  i  aplicant  la  formulació parabòlica  és possible  conèixer  les 
característiques del sortint o del tómbol. 

Les variables de disseny són  la  longitud del dic  (2B)  i  la distància del dic a  la costa  (Y). Per a 
tómbols, les incògnites són la longitud de costa afectada (2B1) i la longitud del dic afectada pel 
tómbol  (Bk); pel  cas de  sortints,  les  incògnites  són  la  longitud de  la costa afectada  (2B1)  i  la 
longitud del sortint (Y0). 

Per a facilitat el disseny, González i Medina (1999) van desenvolupar un àbac a partir d’aquest 
mètode. 
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Pel que fa a les platges encaixades o pocket beaches, Berenguer i Enríquez (1988) van recopilar 
dades de platges de la costa espanyola i van obtenir un mètode de disseny basat en relacions 
senzilles entre les variables que defineixen la seva geometria. 

 
Figura VII. 14. Àbac per al disseny de sortints i tómbols. (Font: González i Medina, 1999). 

Les formes en planta d’aquests tipus de platges seguia un patró similar en tots els casos que 
van estudiar. Resultat d’això són les següents relacions: 

2  

25 0 85  

2 5  

0 37              EQ. VII.  47 

Pel que  fa a  la  forma en planta de  la platja, Berenguer  i Enriquez  (1988) proposen el model 
d’espiral  logarítmica  com  el més  ajustat.  Considerant  les  dues meitats  de  la  cel∙la  com  a 
platges separades, la línia de la costa s’ajusta per mitjà de dues espirals logarítmiques amb pols 
situats als extrems dels dics i amb un angle característic comprès entre 60º i 65º. 

 
Figura VII. 15. Esquema de pocket beach. (Font: Berenguer i Enríquez, 1988). 

Per altra banda, en considerar la platja entera, existeix un ajust a través d’una sola espiral amb 
el pol situat al punt central de l’apertura entre els dos dics amb un angle característic de 80º a 
90º. 
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4.5.5. FLETXES LITORALS (SPITS) 

Les  fletxes  són  la  inversa  de  la  corba  de  les  badies  d’equilibri,  i  poden  aproximar 
matemàticament a través de les espirals logarítmiques (Yasso, 1965). 

La forma de les fletxes es pot explicar traçant el progrés de l’onatge al voltant de la corba. Cap 
al final de la fletxa, s’assumeix que l’onatge s’aproxima de forma paral∙lela a la costa, aleshores 
PL=0. Al inici de la corba de la fletxa l’angle d’incidència de l’onatge comença a augmentar, i el 
sediment es mou cap a  la part més distal de  l’inic de  la  fletxa. Al mateix  temps,  l’alçada de 
l’onatge disminueix al llarg de la línia de la costa degut a la refracció. 

D’aquesta manera  la  fletxa descriu un  arc  al  voltant  del qual  els  valors de  PL  es mantenen 
constants, fins al punt més  intern de  la corba, en el qual decreix ràpidament. El transport de 
sediments disminueix en cada unitat de longitud de la platja, fins que no queda sediment per 
al transport i s’atura l’extensió de la fletxa. 

Les fletxes litorals suposen unes formacions paradoxals, ja que la seva destrucció comença en 
el moment de la generació de la corba degut a que s’accelera el transport longitudinal, i el seu 
comença,ment va desapareixent  a mesura que es va generant la corba.  L’estabilitat només es 
pot assolir a través d’un aportament continu de sediments. 

5. EL CONTINU DE LES PLATGES DISSIPATIVES A REFLECTIVES 

L’energia de l’onatge pot ser reflectit o dissipat a la costa. No seria d’estranyar que les platges 
s’ajustin al mateix model. 

El  continu  dissipatiu  ‐  reflectiu  de  les  platges  pot  ser  descrit  a  partir  de  dos  coneguts 
paràmetres: el paràmetre de similitud del surf  o paràmetre d’Iribarren i el paràmetre d’escala 
de surf.    

Ambdós paràmetres són relativament joves, i no ha estat fins fa poc que se’l hi ha reconegut la 
seva importància pel que fa a la geomorfologia. 

5.1. MODELS D’ESTAT DE LES PLATGES 

Wright  i  Short  (1983‐84)  van donar una  terminologia per  als dominis dissipatius  i  reflectius 
separats per quatre dominis intermedis: 

‐ Domini dissipatiu extrem; caracteritzat per un pendent pla en la zona de shoaling i una 
zona de rompents ampla, amb la presència de barres paral∙leles a la costa. En essència 
correspon a un perfil de platja erosiu. 

‐ Domini  reflectiu  extrem;    caracteritzat  per  pendents  fortes  i  absència  de  barres 
submergides,  amb  una  zona  de  rompents  estreta.  Correspon  a  un  perfil  de  platja 
d’acreció. 

‐ Dominis  intermedis;  que  incorporen  elements  d’ambdós  dominis.  Es  reconeixen  
quatre  estats  intermedis:  estat  de  barra  –  depressió  longitudinals  (longshore  bar  – 
trough, LBT), estat de barres  i platja  rítmiques  (rhythmic bars, RBB), estat de barres 
transversals (traverse bars, TBR), i l’estat cresta i solc o terrassa de marea baixa (ridge‐
runnel or  low tide terrace, LTT). Junt conformen els estats del perfil d’hivern  i d’estiu 
d’una platja. 
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Figura VII. 16. Models d’estat morfodinàmic de Wright i Short. (Font: pròpia, adaptat de Wright i Short, 

1983) 

5.2.  PERFIL DE LES PLATGES 

Tot i que els models d’estat donen un marc pràctic per als  canvis de les platges a vegades és 
més convenient considerar les variacions de la morfologia de les platges  en un model normal a 
la línia de la costa i bidimensional. 

La literatura científica és plena  d’estudi sobre els perfils de platja. El postulat clàssic , derivat 
de Shepard (1950), és aquell en el qual el canvi de morfologia ve donat per cicles estacionals 
estiu  ‐ hivern. Moltes platges segueixen aquest model, però moltes altres no,  i hi ha moltes 
raons per a que això  sigui així. En primer  lloc, perquè és necessària una marcada diferència 
estacional en el clima de  l’onatge. Hi ha moltes zones al món en  les quals aquesta marcada 
estacionalitat de l’onatge no existeix, i només es dona en episodis de temporal. 

L’intercanvi de sediments al  llarg del perfil d’una platja ve donat per un transport en direcció 
cap a  la  costa  i en direcció  cap al mar, majoritàriament degut a  l’onatge,  i algunes vegades 
ajudat pel vent ( Aibulatov, 1961). Una anàlisi de la seqüència de perfils pot donar pistes de la 
magnitud d’aquest efectes,  tot  i que  la majoria dels estudis no van més enllà de  la zona de 
rompents  o  de  la  línia  de  la  costa.  A més,  el  flux  de  transport  longitudinal  pot  complicar 
aquests estudis. Molts del problemes provenen de la decisió dels límits del canvi de perfil. 

El  límit  superior,  que  és  subaeri,  és  fàcil,ment  reconeixible  a  través  de  línies  de  deriva, 
marques de swash,..., però el límit inferior és molt més difícil de trobar 

Hallemeier  (1977‐81),  desprès  de  revisions  geomorfològiques,  sedimentàries  evidencies,  va 
proposar  dues  equacions  per  a  estimar  la  profunditat  de  “tancament”.  Aquesta  és  la 
profunditat a la qual el sediment es comença a moure: 
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0 3            EQ. VII.  48 

on Hs és  l’alçada d’ona significant anual que és excedida en 12 h  (0’14%), σH és  la desviació 
estàndard de l’alçada d’ona, Ts és el període associat a l’alçada d’ona significant anual, i D és el 
diàmetre del sediment en mm. 

El  factor determinant  en  el  transport  cap  a  la  costa o  cap  a mar  és  el  corrent  residual net 
associat al somerament de les onades. La tendència de les orbites de les ones en aigües somes 
en transformar‐se en el∙líptiques 

5.2.1. MORFOLOGIA DE LA COSTA DISSIPATIVA I INTERMÈDIA 

5.2.1.1. Barres litorals 

Totes  les  zones  costaneres  amb  elements  dissipatius  es  caracteritzen  per  la  presència  de 
barres  submergides  en  front  de  la  línia  de  la  costa.  La  interacció  de  les  barres  i  l’onatge 
incident no només protegeix la costa, sinó que també és responsable d’accions secundàries de 
l’onatge. 

Les condicions responsable de la formació inicial de les barres estan envoltades de cert misteri, 
però el fet d’entendre com és que es mantenen és més senzill. 

Hi ha molta terminologia pel que fa a  les barres  litorals. Hi ha tendència   a usar termes més 
morfològics que no genètics. 

Greenwood i Davidson – Arnott van proposar un intent de classificar de les barres litorals. 

Els tipus I i II pertanyen a formes intermareals. Els tipus III, IV i V pertanyen a fermes de costes 
dominades per l’acció de l’onatge sota condicions d’energia alta i es poden associar als models 
de platja de Wright  i Short. Alguns del tipus III i IV son formes de baixa energia d¡onatge, i es 
troben sovint a llacs i illes barrera. 

Les barres es formen, probablement,   a aquells  llocs on  la velocitat de fons de  les onades és 
molt  baixa  o  quan  les  concentracions  de  sediments  prou  suficients.  La  seva  formació  pot 
ocórrer a qualsevol lloc on la interacció entre ones anul∙la la tensió de fons neta. 

Hi ha tres possibilitats per a aquest fenomen: 

a) on les ones estacionaries generin un patró repetitiu de corrents de fons convergents i 
divergents (Carter 1973, Short 1975), 

b) on el límit de les ones estacionaries interactuen amb l’onatge incident (Bowen i Inman 
1971), 

c) on les ones no permanent es mouen repetidament en fase i fora de fase. 

Les  barres  es  poden  formar  també  sota  grans  nivells  de  turbulències  de  fons.  Green... 
coincideixen amb Miller en proposar que  la generació de vòrtex en  la ruptura d’onades tipus 
plunging resulta en la formació de barres. 

En el cas que una barra sigui prou gran com per influenciar en el somerament de les onades, és 
relativament fàcil comprendre que es mantinguin. El creixement de les barres redueix l’energia 
de l’onatge a la línia de la costa ja que actua com un trencaones natural. La ruptura en la barra 
pot  ocasionar  una  dissipació  del  78  fins  al  99 %  de  l’energia  de  l’onatge  incident  (Carter  i 
Balsillie, 1983).  Les  alçades d’ona  reformades  (Hr)  són  generalment menors que un  terç de 
l’alçada d’ona en ruptura Hb. 
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A més de la ruptura i de la reflexió de les onades, les barres poden actuar com filtres. La relació 
entre l’amplada i la profunditat de les barres amb la velocitat i alçada d’ona és molt important  
‐Les ones més ràpides passen per sobre de les barres abans que es completi la ruptura, mentre 
que  les més  lentes es dissipen totalment.   També,  les ones més altes poden trencar,  les més 
curtes  pot  ser  que  no.  En  alguns  casos,  aquest  paper  de  filtre  pot  esdevenir  en  diferents 
corrents longitudinals a la barra i a la platja. 

5.2.1.1. Moviment de les barres 

De  la mateixa  que  el  transport  longitudinal,  les  barres  es  poden moure  al  llarg  del  perfil. 
Aquesta és  la base morfològica de  les seqüències de recuperació en el model estacionals de 
platges de Wright i Short (1983). El sediment es arrencat de la cara de la platja i s’acumula a les 
barres. En arribar un  temporal el nivell de  la  superfície disminueix  i  les barres migren cap a 
terra.  Les  variacions  produïdes  per  les marees  poden  generar migracions  periòdiques,  amb 
ràpids moviments cap a terra o cap a mar. La permanència o nomadesa de  les barres  litorals 
queda reflectit en els estats intermedis RBB i TBR de Wright i Short. 

No totes les barres litorals es mouen, però. Moltes costes mantenen al llarg de les estacions les 
barres litorals. El flux de sediment transversal, però, existeix i passa per sobre d’aquestes. 

 
Figura VII. 17. Classificació de barres litorals basada en la proposta de Greenwood i Davidson – Arnott 

(1979). (Font: Carter R.W.G, 1987). 
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5.2.2. MORFOLOGIA DE LA COSTA DISSIPATIVA 

5.2.2.1. La plana de la platja 

El desenvolupament de la circulació en cel∙les a la zona propera a la riba té moltes variacions. 
Sovint  la  línia de  la  costa és  sinuosa,  a  vegades  comprèn ones  rítmiques,  i d’altres  vegades 
comprèn altres ones més irregulars.  

Hi ha dos patrons evidents, el primer on els rip‐currents erosionen una badia  i el segon quan 
aquests generen un dipòsit  tipus vèrtex. Komar va  investigar aquest  segon  tipus de patrons 
sedimentaris  i  va  demostrar  que  estan  provocats  per  corrents  longitudinals  que  es 
contraresten.  

5.2.2.2. Crestes de platja (Beach Reaches) 

Carter  (1986) va dividir els beach  ridges en dos grups estructurals  i morfològics diferents. El 
primer  grup  presenta  les  crestes  controlades  pel  run‐up  en  costes  altament  dissipatives.  El 
segon grup, està controlat pels estats intermedis i dissipatius. 

5.2.3. MORFOLOGIA DE LA COSTA REFLEXIVA 

El domini  reflectiu  és més  evident quan  les ones de peralt baix  es  troben  amb  costes  amb 
pendent. La  reflexió perfecta succeí per a valors de  ξ=1, però  la  reflexió morfosignificant val 
per a valors de ξ<2’5. Ones de molt baixa amplitud poden ser reflectides per la majoria de les 
platges planes, ones de Ho>1m i Lo>800 m es reflexen per a pendents d’1º.  

Així  i  tot,  preferentment  les  condicions  reflexives  estan  associades  a  pendents  de  platja 
elevats, que al seu torn estan relacionats amb la mida de gra (Bascom 1951, Inman et al. 1963), 
‐Sunamura, 1975). Molts d’aquests autors reconeixen la interdependència pendent – sediment 
– onatge, resultant que el material més groller forma les platges amb més pendent.  

Hi  ha  dos  principals  raons  del  per  què  d’aquest  fenomen.  En  primer  lloc  el  transport  de 
l’onatge residual  i  la seva capacitat de sobrepassar  la platja, a més de  la relativa  immobilitat, 
afavoreix la retenció dels clasts més grans a la platja. En segon lloc,  les platges de mida de gra 
més grollera, degut a les seves característiques de rugositat i permeabilitat, són més estables 
en front a ambient d’energies elevades. 

 
Figura VII. 18. Relació entre mida de gra i pendent de platja (Font: Carter R.W.G, 1988). 

El  trets més distintius de  les platges  reflexives  són  les  formes  rítmiques anomenades beach 
cusps, o de manera més precisa, les swash cusps, que poden ser de dimensions mil∙limètriques 
fins  a  dimensions  entre  50‐70 m  de  llarg  i  2‐3 m  d’alçada.  Sovint  es  troba  una  distribució 



CARACTERITZACIÓ DE L’ONATGE I DE LA MORFODINÀMICA DEL LITORAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

  116 

jeràrquica de  cusps al  llarg de  les platges,  relacionada amb els  canvis de  l’onatge  incident  i 
l’onatge extremal. 

De tots els tipus de formes litorals, les beach cusps son les que han generat més especulacions 
sobre el  seu origen. Actualment hi ha un consens general  sobre  l’origen de  les  swash cusps 
regular: són producte de les ones estacionàries subharmòniques o ones residuals atrapades a 
la  platja  dins  del  domini  reflectiu. Hi  ha moltes  evidències  d’això  en  estudis  de  camp  i  de 
laboratori que han garantit aquest fet (Guza i Inman, 1975; Darbyshire, 1977; Sallenger, 1979; 
Huntkey i Bowen, 1978) tot i que hi ha ser escepticisme que tendeix a indicar que hi ha altres 
mecanismes de formació  que no s’ha de descartar. De fet, la solució de l’onatge encreuat de 
Dalrymple  i Lanan  (1976) és evident als extrems de  fletxes  litorals, on és difícil que  les ones 
marginals (edge waves – ondas de borde) es quedin atrapades.  

 
   Figura VII. 19. Esquema en perfil i planta de cusps. (Font: Carter, 1986) 

Petits canvis en les condicions de l’onatge porten a la migració dels cusps al llarg de ,a costa i a 
la  aparició  dels  distintius  horn‐over‐enbayment  morfològics  amb  una  granoclassificació 
creixent ( Chafetz i Kocurek, 1981). 

La  longitud d’ona dels cusps Lc és proporcional a  la  longitud d’ona de  les ones de marge Le,  i 
normalment és Le/2 en el cas d’ones subharmòniques i Le en el cas d’ones sincròniques. 

Tot  i  que  la  generació  dels  beach  cusps  està  controlada  per  les  ones  de  marge,  el  seu 
creixement  subseqüent  no  té  perquè  dependre  d’aquestes.  Un  cop  la  morfologia  està 
establerta,  les ones de marge no tenen perquè ajudar a  la seva perpetuació, sinó que poden 
pertorbar  la morfologia inicial fins a destruir‐la (Guza i Bowen, 1981). 

La morfologia dels  beach  ‐  cusps  indueixen  a  un marcat  run‐up des dels  seus  flancs  cap  al 
centre que culmina amb un fort rip‐current, que pot produir un patró de mirall deposicional de 
la zona de ruptura. Aquest patró en la cara de la platja pot acabar desenvolupant una barra la 
zona de swash o una varar de platja (Beach Ridge). 

Els  límits de  la mida dels swash cusps depenen de  les dimensions de  les ones de marge,   de 
l’alçada del run‐up i l’extensió vertical de la platja. L’alçada o amplitud Hc del beach cusp està 
governat pel run‐up, però condicionat per la seva longitud d’ona Lc segons la relació: 

0 18             EQ. VII.  49 
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Inman i Guza (1982) van suggerir un límit superior per a Lc< 75 m i Hc< 2 m, tot i que algunes 
platges  de  grava  (Nord‐oest  d’Irlanda),  on  els  pendent  de  platja  superen  un  valor  de 

=0’35 i l’alçada de de la platja ecfedeix els 12 m, fàcilment es superen aquests límits. 

L’alçada  dels  cusps  també  es  relaciona  amb  el  període    de  l’onatge  incident  in  el  pendent 
segons: 

0 2             EQ. VII.  50 

6. ÍNDEXS MORFODINÀMICS 

Com  ja  s’ha  esmentat  anteriorment,  els  diferents  estats  morfodinàmics  conformen  una 
seqüència que té en els seus extrems en els estats totalment dissipatius i altament reflectants. 
Tots dos estats extrems són els que en la literatura clàssica es defineixen com a perfils d’hivern 
i d’estiu. 

Des del punt de vista morfodinàmic i en una primera aproximació, aquests dos estats es poden 
distingir mitjançant  l’ús de determinats  índexs relacionats amb  l’onatge  incident  i el pendent 
de la platja. 

Aquest  tipus d’índexs s’utilitzen  freqüentment per a  la determinació del  tipus de  ruptura de 
l’onatge i , el fet que en els estats morfodinàmics extrems el tipus de ruptura acostuma a ser 
l’oposat, facilita el seu ús per a aquesta finalitat. 

6.1. ÍNDEXS BASATS EN LA RUPTURA DE L’ONATGE 

Dos  índexs molt emprats en  l’estudi de  la dinàmica de  la zona de rompents son el paràmetre 
d’escala de Guza i Inman (1975): 

               EQ. VII.  51 

i el número d’Iribarren (veure Capítol IV): 

              EQ. VII.  52 

on H és l’alçada d’ona incident, ω és la freqüència, g és la gravetat, m el pendent de la platja i 
Lo és la longitud d’ona en aigües profundes. 

Aquests es relacionen a través de l’expressió: 

⁄              EQ. VII.  53 

Així doncs es pot establir una relació entre aquests dos paràmetres i els estats morfodinàmics 
extrems: 

Taula VII. 2. Valors dels paràmetre d’escala de Guza i el número d’Iribarren per a estats morfodinàmics 
extrems.(Font: pròpia) 

Estat de la platja  ε  Ir  Tipus de ruptura 

Reflectant  < 2’5  >1’12  Plunging – Surging 

Dissipativa  >30  <0’32  Spilling 
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Tot  i això, aquests  índexs no és molt adequats per a distingir els estats  intermedis,  ja que es 
poden observar diferents valors dels mateixos en diferents punts d’una barra. 

Per altra banda, tampoc consideren els paràmetres associats a la mida de gra del sediment.  

6.2. ÍNDEXS BASATS EN LA MIDA DEL SEDIMENT: Ω DE DEAN 

La morfologia d’una platja en un  instant determinat és una funció de  les característiques del 
seu sediment, de  les condicions de  l’onatge, marees  i vent,  immediates  i prèvies  i de  l’estat 
previ de  la platja. A  llarg termini,  la platja tendeix a mostrar un estat modal o més freqüent, 
que serà el resultat de  les condicions modals de  l’onatge que  incideix en  la platja. Al voltant 
d’aquest estat modal  la morfologia de  la platja  variarà  com  a  resposta de  les  variacions de 
l’onatge. 

El rang d’aquesta oscil∙lació al voltant de l’estat modal defineix la mobilitat de la platja. 

Per a definir  la  influència de  l’onatge  i del  tipus de sediment en  l’estat de platja, s’utilitza el 
paràmetre adimensional de velocitat de caiguda de gra, Ω, o paràmetre de Dean (1973): 

                EQ. VII.  54 

on Hb és l’alçada d’ona en ruptura, T és el període de l’onatge incident i ws és el valor mig de la 
velocitat de caiguda de gra de sediment característic de la platja. 

Els treballs de Wright i Short en platges australianes van permetre determinar valors llindar del 
paràmetre Ω de manera que les platges reflectants presenten valors per sota d’1 i les d’extrem 
dissipatiu, en canvi es caracteritzen per valors superiors a 6. 

Així  i tot, en zones on  les condicions de  l’onatge són bastant variables, és  improbable trobar 
una  clara  relació  entre  el  paràmetre  de  Dean  i  els  estats modals  intermedis.  Les  platges 
situades als extrems de l’escala són les que presenten perfils més semblants.  

En general,  l’onatge  i  la morfologia de  la platja es troben en constant canvi, per  la qual cosa 
existeix sempre un desfase entre el valor de Ω en un  instant donat  i  l’estat de  la platja en el 
mateix instant, degut a que els canvis en la morfologia de la platja depenen de l’estat anterior 
de  la mateixa  i de  la energia disponible per al  canvi. Per això, el paràmetre de Dean en un 
instant  donat  no  és  un  descriptor  adequat  per  a  definir  l’estat  de  platja  en  un  instant 
determinat. Wright  et  al.  (1985)  van  proposar  utilitzar  un  paràmetre   obtingut mitjançant 
una mitja ponderada dels valor d’Ω previs a l’instant d’avaluació del paràmetre: 

∑ ⁄

∑ ⁄               EQ. VII.  55 

on  i=1 correspon al dia anterior a  l’observació  i  i=D al dia corresponent a D dies anteriors. El 
valor Ø depèn del grau de “pèrdua de memòria” del sistema. 

Emprant una anàlisi discriminant, Wright et al. van determinar els valor de Ø i D que produïen 
una sèrie de valor de   que expliquen milor  la variació d’estats de platja. A partir d’aquesta 
anàlisi  es  va  determinar  que   és  millor  que  el  paràmetre  Ω,  alhora  de  predir  l’evolució 
morfodinàmica d’una platja, donat que les condicions antecedents recents són més importants 
alhora d’explicar la situació actual d’una platja que les condicions actuals. 

6.3. ÍNDEXS BASATS EN LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ONATGE 

Un altre punt important en la dinàmica és la determinació del caràcter d’acreció o erosió de les 
platges. 
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Hi ha nombrosos criteris tant qualitatius, vistos anteriorment, com els criteri de models d’estat 
de platja de Wright i Short, com Quantitatius. 

D’aquests últims, dos dels més emprats són el Criteri de Dean i el Criteri de Larson i Kraus. 

6.3.1. CRITERI DE DEAN 

El criteri basat en el número Ω de Dean per a aigües profundes ha estat emprat en estudis de 
transport transversal  i canvis de perfil de platja per Dean (1974), Wright et al. (1984)  i altres 
autors. 

Aquest criteri es basa en la idea per la qual els transport transversal es produeix principalment 
per  suspensió,  i  assumeix  que  l’acció  de  les  ones  es  suficient  per  posar  el  sediment  en  la 
columna d’aigua. 

Aquest  índex  morfodinàmic  expressa  aquesta  tendència  erosiva  o  creixent  de  les  platges 
segons l’onatge en aigües profundes i la velocitat de caiguda de sediment: 

               EQ. VII.  56 

Per a aquest índex, el límits per a cada estat es presenten en els següents intervals: 

2 4 ó      

3 2 ó     

3 2 ó    

4 ó        

6.3.2. CRITERI DE LARSON I KRAUS 

En els estudis de Larson  i Kraus  (1989)  i de Larson et al. es va comparar el pendent crític en 
aigües profundes, que dona una idea de l’asimetria de l’onatge, amb el paràmetre   de Dean 
per a la transició de l’erosió – acreció. 

Mitjançant assaigs en canal d’onatge de gran escala. ambdós paràmetres es poden relacionar 
de forma natural per a l’anàlisi del volum de barres. 

El  criteri  de  Larson  i  Kraus  relaciona  el  peralt  de  l’onatge  en  aigües  profundes  amb  el 
paràmetre Ω de Dean en aigües profundes  de la següent manera: 

0 00014 ó      

0 00027 ó     

0 00027 ó    

0 00054 ó        

Per a: 

               EQ. VII.  57 
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Aquest  índex mostra  la  tendència d’una platja a créixer o erosionar en  front a un onatge en 
aigües profundes I  és independent de la existència o no de sediments. 

Un mètode visual per a la determinació de l’estat morfodinàmic d’erosió i d’acreció és a través 
de la següent figura (Figura VII. 20.), la qual situa les platges en estat d’acreció i erosió a banda 
i banda de la funció : 

0 00027              EQ. VII.  58 

 
   Figura VII. 20. Representació de les dades de Larson i Kraus al pla S0‐Ω0. (Font: Kraus et al., 1991) 

Tenint en compte els dos  índexs anteriors, cada platja presenta el seu valor d’So  i Ω0 que  l’hi 
dona  les  seves  “coordenades”  dins  d’un  pla  divisor  d’estats  en  els  qual  s’inclouen  ambdós 
criteris (Figura VII. 21.).  

 
   Figura VII. 21. Representació de les dades de Larson i Kraus al pla S0‐Ω0 amb les dues rectes divisòries 

d’estat. (Font: Kraus et al., 1991) 
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6.3.1. ALTRES CRITERIS 

Són nombrosos els criteris quantitatius d’erosió – acreció existents en la bibliografia. Es basen 
en  combinacions  dels  anteriors  o  en  addicions  d’altres  paràmetres  que  influeixen  en  el 
transport, com la dissipació d’energia, el pendent de la platja,... 

A continuació s’enumeren una part d’aquests índexs, la seva expressió i el criteri d’acreció que 
els acompanya, incloent‐hi els dos anteriors. 

Taula VII. 3. Relació dels diferents índexs morfodinàmics, la seva expressió i el criteri d’acreció que els 
regeix. (Font: pròpia) 

Paràmetre  Expressió  Criteri 

Ω0  Ω0=H/(wT)  Acreció: per Ω0<3’2 

S0 ‐ Ω0  0 00027   Acreció: per  0 00027  

SH  SH=(Hm0’27)/(L0’33D50
0’67)  Acreció: per  SH<18 

HK  HK=Htanβ/(wT)  Acreció: per  HK<0’08 

SG  SG=(mH0
0’5)/(D50L)

0’25  Acreció: per  SG<0’10 

JS  JS=m(H/wT)0’5  Acreció: per  JS<0’12 

JA  JA=v.a.((H/wT)b.eq.‐(H/wT)b)
0’5m  Acreció: per  JA>0 

ST  ST=(H1’5g0’5m)/(w2T)  Acreció: per  ST<3’5 

P  P=(gH2)/(w3T)  Acreció: per  P<25000 

S0 ‐ D0  S0‐D0=H
4/(D50

3L)  Acreció: per S0‐D0 3’22*108 

D0  D0=H/D50 (mm)  Acreció: per D0 3 

S0 ‐ F0  S0‐F0=Hg
3/(w6L)  Acreció: per S0‐F0 5’06*108 

F0  F0=w/(gH)
0’5  Acreció: per F0 0’017 

Ω0 ‐ F0  Ω0‐F0=(H
2g)/(w3T)  Acreció: per Ω0 ‐ F0 8’980 

AH 
Ut=‐0519Ns

0’447(db/L0)
0’569exp(‐

5059(db/L0)) 
Acreció: per AH ‐2’27 
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CAPÍTOL VIII. 
DESCRIPCIÓ DE LA ZONA D’ESTUDI. EL LITORAL DE LA 

PROVÍNCIA DE BARCELONA. 

1. ÀMBIT D’ESTUDI 

La província de Barcelona es  situa al nord‐est de  la península  Ibérica  i ocupa 7.740 km2 de 
superfície.  Limita  al  nord‐est  amb  la  província  de  Girona,  al  sud‐oest  amb  la  província  de 
Tarragona,  i  al  sud‐est  amb  el Mar Mediterrani.  És  aquest  el  límit  que  conforma  l’àmbit 
d’estudi: el litoral de la província de Barcelona. 

És  la  província més  poblada  de  Catalunya  amb  5’5 milions  d’habitants,  el  60%  dels  quals 
habiten  en  les  comarques  que  ocupen  la  franja  costanera  (el  30%,  2 milions  d’habitants, 
habiten a la capital, Barcelona). 

El  litoral barceloní  recorre 120 km que van des de  la Punta de  La Tordera a  la  comarca del 
Maresme al nord‐est,  fins a Cunit a  la  comarca de  l’Alt Penedès  (Tarragona) al  sud‐oest. Es 
tracta d’una  zona  costanera principalment  formada per platges exceptuant alguns punts de 
sortints rocosos i penya‐segats i una forta influència de l’acció humana. 

Les platges de Catalunya, i en especial les de la província de Barcelona, són un referent per al 
turisme del Nord d’Europa. Aquesta activitat turística ha portat a una gran ocupació  d’aquesta 
franja. El boom urbanístic va començar als anys 60 – 70  i ha estat tal que en moltes zones el 
grau de saturació de serveis d’aquest tipus és el suficientment elevat com per haver assolit un 
punt crític pel que fa a disponibilitat turística. 

En els primers anys d’aquesta explosió econòmica no es va tenir en compte fins a quin punt la 
massificació i l’ús de la costa podia afectar‐la, mentre aquest recurs continués donant beneficis 
a la industria del turisme no era necessari pensar si la seva explotació podia afectar‐la. 

En el transcurs dels anys, però, la urbanització massiva, la construcció de ports esportius (i les 
ampliacions consecutives d’aquests) han variat  la dinàmica natural de  la costa. La variació en 
les lleres dels rius, fonts naturals de sediments per al litoral, ha ajudat al desnodriment de les 
platges.  Són  nombrosos  els  casos  d’erosió  en  el  litoral  català,  que  ha  derivat  en  costoses 
actuacions de regeneració  d’aquestes.  

Un mal coneixement de la dinàmica natural va comportar la construcció d’estructures que no 
van ser més que mal de caps per al seu bon funcionament. 

El litoral català doncs, està ple d’anècdotes d’actuacions antròpiques que han ajudat, i ajuden, 
a la seva pèrdua. 

En els darrers anys, però, la política ambiental ha girat la vista cap a aquesta problemàtica per 
tal de intentar resoldre o, com a mínim, minvar els efectes de l’actuació humana sobre aquest 
espai natural.  

2. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOMORFOLÒGICA 

2.1.  GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA GENERAL 

Catalunya,  i per extensió els Països Catalans, es situen al  llarg de  la costa mediterrània de  la 
Península Ibèrica, les Balears i els fons marins que conformen la conca marina Catalanobalear. 
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A nivell fisiogràfic, els Països Catalans comprenen una gran quantitat d’accidents topogràfics. 
Es  distingeixen  principalment  els  Pirineus,  la  Depressió  de  l’Ebre,  la  Serralada  Ibèrica,  les 
Depressions Costaneres, la Serralada Bètica, les Balears i la Conca Marina Catalanobalear. 

La  Serralada  Litoral  pot  ser  dividida  en  tres  unitats  de  Sud  a  Nord:  el massís  del  Garraf; 
separada d’aquesta per  la  falla del Llobregat, es  troba  la  serralada de Collserola. Al Nord es 
troba la serra de Marina, que s’estén des del Besòs fins a La Tordera. 

La depressió prelitoral està  limitada per  les falles de  les serralades que  l’emmarquen. Aquest 
corredor natural posa ne contacte l’Empordà amb el Camp de Tarragona.  

La  Serralada  Prelitoral  discorre  en  direcció  nord‐es‐sud‐oest  i  presenta  un  relleu  més 
accidentat. 

Catalunya  està  afectada  per  l’orogènesi  herciniana  i  l’alpina. Aquest  episodis  actius  són  els 
generadors de  la  variabilitat geològica que engloba  litologies metamòrfiques del paleozoic  i 
volcàniques neògenes en les principals serralades a sedimentaries i evaporítiques en la zona de 
la Depressió de l’Ebre. 

 

 
Figura VIII. 1. Mapa geològic de Catalunya. (Font: Servei Geològic de Catalunya, 1991). 

2.2. GEOLOGIA DEL LITORAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

La  zona d’estudi es  situa en el  litoral  català  comprès entre  la  línia de  la costa  i  la Serralada 
Litoral. Els sediments que arriben a la costa provenen de les serres que la formen. 

A continuació es descriu breument la morfologia i geologia general de la zona. 
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2.2.1. EL MARESME 

La comarca del Maresme es disposa paral∙lela a la costa i és resseguida longitudinalment per la 
Serralada Litoral, separada de  la Prelitoral pel corredor de  la Depressió Prelitoral. És un bloc 
limitat per dos sistemes de falles en direcció NE‐SW i NW‐SE.  

El clima temperat de tipus mediterrani origina precipitacions de tipus torrencial, provocant  la 
formació de torrents , torrenteres i rieres al mar. Aquests elements han configurat unes petites 
valls interiors  

La  formació  geològica  del  Maresme  respon  a  grans  paquets  de  magma  solidificat, 
principalment granit, que es van formar en la orogènesi herciniana, fa 350‐248 milions d’anys, 
originant  l’antic  massís  Catalano  ‐  Balear.    Com  a  resultat  de  la  tectonització  i  del 
metamorfisme hercinià es van constituir una sèrie de materials paleozoics. A l’àrea de Mataró, 
es composen d’esquistos  i pissarres, esquistos feldspàtics  intercalats amb gneis, comparables 
amb la sèries del Montseny i la sèrie Canavelles dels Pirineus. 

La  formació de  l’orogènesi alpina,  fa uns 60‐15 milions d’anys, comportà  l’enfonsament dels 
massís Catalano ‐ balear, originant la formació de la Serralada Litoral. Així, amb la desaparició 
dels materials paleozoics i la formació de fases d’arenites, arcoses i conglomerats d’arcosa amb 
afloraments de roques granítiques i pissarres. 

Els afloraments triàsics es situen en algunes àrees entre Badalona i Montgat i al nord de Caldes 
de Montbui fins a Sant Feliu de Codines. Els nivells de la base són conglomerats que alternen 
llims i argiles sorrenques amb calcàries. 

2.2.2. EL BARCELONÈS 

La comarca del Barcelonès ocupa una petita franja de 145 km2 situada a peu de la Serralada de 
Collserola. 

Barcelona  es  situa  geològicament  en  una  depressió  formada  per  l’extensió  del  marge 
occidental del mar Catalano – Balear. Aquest procés tectònic comportà la formació d’una sèrie 
de  falles  normals  subparal∙leles  a  la  costa  que  delimiten  un  conjunt  de  blocs  enfonsats  i 
d’altres d’elevats (horsts) que conformen els diferents turons dins de Barcelona. 

La serra de Collserola és un horst entre la fossa del Vallès i la fossa del Pla de Barcelona. Dins 
del pla de Barcelona  i emergits sobresurten els horsts de Montjuïc  i dels Serrats de  la Rovira. 
En  la zona submarina,  i paral∙lelament a  la costa hi ha una altra falla normal que dona  lloc a 
una important fossa submarina, la fossa de Barcelona. 

Els  materials  del  substrat  paleozoic  i  mesozoic  de  la  Serralada  Litoral  s’enfonsen 
progressivament  cap  al  mar  quedant  recoberts  sota  el  mar  per  una  important  capa  de 
sediments cenozoics. 

Els  materials  més  antics  són  els  que  afloren  a  Collserola  on  es  troben  roques 
metasedimentàries paleozoiques, pissarres  i altres  roques  com gresos  i  conglomerats més o 
menys afectats pel metamorfisme de contacte associat a  les  intrusions granodiorítiques que 
afloren a peu de la muntanya i que forma part del l’extens batòlit del Maresme.  

El substrat rocós del Pla de Barcelona quedà recobert per dipòsits d’origen al∙luvial quaternaris 
com argiles, llims i crostes calcàries que conformen l’anomenat Tricicle. 

Els deltes del Besòs  i del Llobregat són d’edat geològica  jove (Holocè). Els sediments deltaics 
són  formats  per  llims  i  argiles  de  les  planures  d’inundació,  argiles  dipositades  en  les 
desembocadures dels deltes, arenes i graves fluvials, argiles i llims sedimentats al front deltaic, 
i també arenes litorals de platja. 
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2.2.3. EL BAIX LLOBREGAT 

La  comarca  del  Baix  Llobregat  ocupa  una  posició  transversal  en  relació  a  les  principals 
estructures geològiques del sistema mediterrani, d’orientació NE – SW. 

El  territori  comarcal  presenta  grans  contrastos  geològics,  des  de  les  pissarres,  calcàries  i 
esquistos del Paleozoic fins als al∙luvions més recents del Delta. El riu Llobregat discorre al llarg 
de la falla que fa que a banda i banda del riu i aflorin materials diferents. 

La  part  septentrional  de  la  comarca  està  formada  per  lutites  (argiles  i  llims),  gresos  i 
conglomerats del miocè, de colors groguencs i, més localment, vermells.  

Als relleus de la riba esquerra predominen els materials, del paleozoic. Bàsicament, esquistos i 
pissarres  amb  una  petita  extensió  de  calcàries  del Devonià. Més  cap  al  nord,  ja  fora  de  la 
comarca,  afloren  roques  granítiques. A  la  riba  dreta,  gairebé  en  tota  la  superfície  aflora  el 
Paleozoic. Sobre el sòcol del Paleozoic es troba una cobertura discordant,  formada durant el 
Mesozoic, en la qual predominen les roques calcàries, que augmenten en extensió cap al sud‐
oest. 

La base del Mesozoic està  formada pel  triàsic:  lutites, gresos  i  conglomerats  seguits per  les 
calcàries  i dolomies del  Juràssic  i Cretaci que  formen  la major part del  rocam del massís del 
Garraf.  

El Quaternari  inclou els dipòsits fluvials del Llobregat (terrasses fluvials  i Delta)  i afluents, els 
eòlics com les dunes, ara fixades amb pins, i els dipòsits que cobreixen els vessants. 

2.2.4. EL GARRAF 

La comarca del Garraf està  situada en  la  seva major part  sobre el massís del Garraf, que es 
presenta com un bloc individualitzat de la Serralada Litoral inclinat cap al Sud‐oest. 

La morfologia de Garraf  està en  relació  amb  les  tres  grans unitats estratigràfiques: el  sòcol 
paleozoic,  la  cobertora  triàsica  i  la  cobertora  jurassocretàcia.  Les  dues  primeres  resten 
localitzades al sector oriental del massís. 

La duresa del conglomerats, gresos i calcàries de la base de la cobertora triàsica ha determinat 
la  formació  d'un  relleu  costerut.  En  massís  es  troben  les  sèries  del  Buntsandstein  i  del  
Muschelkalk. Aquestes es troben modificades per les diferents falles que travessen el sistema. 

La  cobertora  jurassocretàcia  constitueix  també  algunes  costes  i  ha  estat  afectada  per  una 
primera  base  tectònica  de  plegament  i  una  segona  fase  de  fractures  i  dislocacions,  quasi 
sempre  independents  dels  plecs;  els  plecs  han  quedat  com  a  detalls  menors  davant  la 
tectònica de falles posteriors, les quals determinen els trets bàsics del relleu actual.  

3. CARACTERITZACIÓ DELS SEDIMENTS EN LA ZONA COSTANERA 

L’anàlisi  de  la  dinàmica  costanera  requereix  del  coneixement  de  la  naturalesa  i  les 
característiques dels sediments que conformen el litoral. 

La  línia de  la costa catalana es troba afectada per  la desembocadura de nombrosos sistemes 
fluvials i torrencials. 

Aquests sistemes fluvials presenten la singularitat marcada per la temporalitat en el règim dels 
seus  cabals.  En  tant  que  la  majoria  dels  sistemes  fluvials,  sobretot  els  centreeuropeus, 
presenten un règim més o menys estable, els torrents i rieres del mediterrani es caracteritzen 
per una marcada intermitència i temporalitat de flux de tipus episòdic i torrencial. 
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3.1. DESCRIPCIÓ I ESTAT DE LES ÀREES FONT 

Els diferents sistemes fluvials que arriben al  litoral de  la província de Barcelona provenen del 
Sistema Litoral i Pre‐litoral.. 

De Nord a Sud de la zona d’estudi es troben les següents fonts d’aportació de sediments: 

• La Tordera (que va formar la plana litoral de les costes del Maresme). 

• Les rieres i torrents del Maresme. 

• El Sistema Besòs – Llobregat. 

• El riu Foix i el sistema de rieres del Garraf. 

3.1.1. LA TORDERA 

L’espai fluvial de la Tordera té una àrea de 894 Km2. Es localitza al NE de les serralades litorals 
catalanes  i  drena  part  dels massissos  dels Montseny  i  de  les Guilleries  en  la  part Nord,  el 
Montnegre i Blanes al Sud. El curs principal del riu transcorre per les foses del Vallès i part de la 
Selva. 

La  major  part  de  la  conca  té  una  litologia  formada  bàsicament  per  roques  plutòniques 
(granodiorites, tonalites i leucogranits) i materials paleozoics i mesozoics (Montnegre). 

El  riu  és  la  principal  font  de  sediments  que  alimenta  el  seu  front  deltaic  i  tota  la  costa  el 
Maresme. El delta de La Tordera s’estén des de Calella fins a Blanes. 

El transport de sediment oscil∙la en grans magnituds en funció de la pluviometria anual, però a 
través  de  diferents  estudis  s’estima  un  transport  potencial  de  fins  a  200.000 m3  anuals  de 
sorra. 

La mineria de grava a fet estralls en el riu de La Tordera. Al voltant de 5 milions de tones de 
sorra i graves van ser estretes de la llera del riu durant els anys seixanta i setanta fins el 1987 
quan  la  mineria  fou  prohibida.  Significa  un  ordre  de  magnitud  déu  vegades  major  que 
l’aportació  anual  de  sediment.  La  conseqüència  directa  d’això  és  una  severa  manca  de 
sediments i un desnodriment del delta i de les platges del Maresme. 

3.1.2. RIERES I TORRENTS DEL MARESME 

La comarca del Maresme s’estén des Blanes al Nord fins al riu Besos al Sud. La conca fluvial de 
les múltiples rieres i torrents és d’uns 350 km2. 

S’estén des de  la Serra de La marina  i creua  la plana Litoral de  forma perpendicular  fins a  la 
costa. El caràcter del seu cabal és episòdic i torrencial. 

S’estima que  l’aportació de sediments d’aquest sistema de rieres  i torrents és un 10% de  les 
aportacions de La Tordera, així doncs s’estima fins a 20.000 m3/any. 

Els  sediments  que  transporta  són  fruit  de  la meteorització  dels  substrat  granodiorític  de  la 
Serra de La Marina. 

3.1.3. EL RIU BESÒS 

La  conca  del  riu  Besòs,  amb  una  superfície  de  1038  km2,  es  troba  emmarcada  entre  les 
serralades  Prelitoral  i  Litoral,  tot  i  que  la major  part  de  la  seva  superfícies  es  troba  en  la 
depressió del Vallès. 
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La major part dels cursos neixen a  la part meridional de  la serralada Pre‐litoral, generant una 
ara de drenatge asimètrica,  l’eix principal de  la qual està  format pels  cursos del Besòs  i del 
Congost. La longitud acumulada dels rius i les rieres més importants de la conca és de 530 km. 

La conca  té un  règim hidrològic  típicament mediterrani, amb cabals a  l’estiu de 2m3/s en  la 
desembocadura,  que  es  poden  multiplicar  per  1000  durant  les  tempestes  de  la  tardor. 
Actualment,  la major  part  del  cabal  que  arriba  al  sistema  litoral  prové  de  la  depuradora 
instal∙lada al marge de la desembocadura. 

L’aportació  de  sediments  al  litoral  del  riu  Besòs  es  pot  considerar  quasi  nul∙la,  degut  a  la 
impermeabilització e la seva llera i de les diferents preses al llarg del seu recorregut. 

3.1.4. EL RIU LLOBREGAT 

El riu Llobregat té una longitud de 156’5 km i una conca fluvial de 4848 km2 repartida entre les 
comarques del Berguedà, el Bages, Osona, el  Solsonès,  l’Anoia,  l’Alt Penedès,  la  Segarra,  el 
Vallès Occidental i el Baix Llobregat. 

De la mateixa manera que en riu Besòs, el riu Llobregat presenta una dinàmica fluvial amb un 
cabal mitjà de 10 m3/s. 

Les aportacions de sediment del  riu Llobregat són molt baixes. Es  tracta d’un sistema  fluvial 
industrialitzat en el seu tram baix. Així i tot, la presència de reservoris, en aquest cas, afecta en 
la càrrega sedimentària del riu. Es calcula que el 30% de la capacitat del reservori de La Baells 
està colmatat per sediments (el 1987 la seva capacitat era un 20% menor (A.C.A.)). 

3.1.5. RIU FOIX I RIERES DEL GARRAF 

El riu Foix neix a la serra de la Llacuna, travessa la comarca de l’Alt Penedès de Nord a Sud i a 
continuació la Serralada Litoral, on es construí el pantà  de Foix, i creua la Plana Litoral fins a la 
seva desembocadura a prop de Cubelles. 

Al llarg del seu recorregut rep les aigües de tres rieres de la Serralada Prelitoral: la de Pontons, 
la de Vilobí i la Marmellar.  

Té una longitud de 41 km i un cabal mitjà de 0’28 m3/s. Drena una conca fluvial de 311’9 km2. 

El pantà de Foix es troba colmatat de sediments.  

3.2. ELS SEDIMENTS LITORALS 

Les  platges  que  formen  el  litoral  de  la  província  de  Barcelona  són  de  tipus  sorrenc.  La 
naturalesa  i granulometria present en  la  zona d’estudi  s’han obtingut d’estudis  i campanyes 
batimètriques anteriors. 

De forma general, la granulometria al llarg de la costa analitzada té una tendència decreixent 
de NE a SW. Les mides de gra que s’hi troben son sorres mitges a sorres fines que van des de 
0’8 mm a la punta de La Tordera fina a 0’2 mm de diàmetre (D50) a Cunit. 

La mida de gra és una factor decisiu en la majoria dels processos que es duen a terme a la zona 
costanera. Com s’ha esmentat anteriorment, (Capítols IV, VI i VII), la granulometria controla la 
dinàmica, la morfologia i el transport. 

La  naturalesa  del  sediment  així  com  la  granulometria,  però,  cal  ser  comentada  degut  a  les 
nombroses  regeneracions  que  s’han  dut  a  terme  els  darrers  anys  en  la  zona  d’estudi. 
L’alimentació  artificial  s’ha  realitzat  amb  préstecs  d’àrids  autòctons,  és  a  dir,  s’ha  intentat 
mantenir el tipus de sorres de cada zona. 
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CAPÍTOL IX. ANÀLISI: 
CARACTERITZACIÓ DE L’ONATGE I DE LA 

MORFODINÀMICA DEL LITORAL DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA. 

1. INTRODUCCIÓ 

La façana costanera de la província de Barcelona és una costa dominada per platges amb algun 
tram rocós i fortament afectat per l’acció de l’home. 

Es tracta de la zona més poblada de Catalunya que ha patit al llarg dels darrers 50 anys una forta 
pressió urbanística. 

Els  forts  temporals  dels  darrers  anys  (i  els  danys  que  han  produït  a  les  platges  i  les 
infraestructures  litorals), així com  la nova Llei de Costes, han obligat a  les administracions a fer 
un cop d’ull als problemes que pateix el litoral. 

A continuació es presenten les anàlisis realitzades i els resultats obtinguts per a caracteritzar les 
accions i els processos que esdevenen en aquest tram de costa.  

2. CEL∙LES SEDIMENTÀRIES 

Per a  la  realització de  l’anàlisi de  la dinàmica  litoral de  la província de Barcelona,  s’ha dividit 
aquesta en 25 cel∙les sedimentàries en funció de les condicions de contorn que les limiten. 

Aquestes  condicions  de  contorn  són  bàsicament  la  presència  d’estructures  i  els  canvis  en  la 
direcció de la línia de la costa. 

A continuació s’enumeren les cel∙les sedimentàries objecte d’estudi. 

 

Taula IX. 1. Cel∙les sedimentàries de la província de Barcelona. 

 

 

CEL∙LA 1

CEL∙LA 2

CEL∙LA 3

CEL∙LA 4

CEL∙LA 5

CEL∙LA 6

CEL∙LA 7

CEL∙LA 8

CEL∙LA 9

CEL∙LA 10

CEL∙LA 11

CEL∙LA 12

CEL∙LA 13

PORT PREMIÀ ‐ PORT MASNOU

PORT MASNOU ‐ MONTGAT

MONTGAT ‐ PORT BADALONA

PORT BADALONA ‐ FORUM

FORUM ‐ PORT OLÍMPIC 

PORT OLÍMPIC ‐PORT DE BARCELONA

PUNTA DE LA TORDERA ‐ PLATJA DELS PINS

PLATJA DELS PINS ‐ PLATJA DE CALELLA

PLATJA DE CALELLA ‐ CLUB NÀUTIC SANT POL

CLUB NÀUTIC SANT POL ‐ MOLL DE LLEVANT (PORT ARENYS)

MOLL DE LLEVANT (PORT ARENYS) ‐ PORT BALÍS

PORT BALÍS ‐ PORT MATARÓ

PORT MATARÓ ‐ PORT PREMIÀ

CEL∙LA 14

CEL∙LA 15

CEL∙LA 16

CEL∙LA 17

CEL∙LA 18

CEL∙LA 19

CEL∙LA 20

CEL∙LA 21

CEL∙LA 22

CEL∙LA 23

CEL∙LA 24

CEL∙LA 25

GARRAF ‐ PORT VALLCARCA

PORT VALLCARCA ‐ PORT AIGUADOLÇ

PLATJA AIGUADOLÇ ‐ CN SITGES

CN SITGES ‐ PUNTA AQUINES

PUNTA ANQUINES ‐ PORT VILANOVA

PORT VILANOVA ‐ PUNTA ST. GERVASI 

PUNTA ST. GERVASI ‐ CAP ST. PERE

PLA ST. PERE

PLATJA CUNIT ‐ PORT SEGUR

PORT DE BARCELONA ‐ CN GAVÀ

CN GAVÀ ‐ PORT GINESTA

PORT GINESTA ‐ GARRAF
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3. CLIMA D’ONATGE 

3.1. INTRODUCCIÓ 

De  les diferents accions que actuen sobre  la costa catalana,  i en particular, sobre  la costa de  la 
província  de  Barcelona,  el  motor  fonamental  dels  canvis  morfològics  i  del  transport  de 
sediments és l’onatge. 

Les variacions del nivell mig del mar degudes a la marea astronòmica, amb una amplitud màxima 
de  0’25  m  és  molt  poc  important  si  es  compara  amb  els  pics  de  tempestes  o  marees 
meteorològiques (Jiménez et al., 1997). 

Per això, per a  l’anàlisi de  la dinàmica  litoral és necessària  la caracterització del clima d’onatge 
en la zona d’estudi. 

Aquesta  caracterització es  realitza a  través del  tractament estadístic de  les dades de  l’onatge 
existent i de l’anàlisi d’aquestes amb la finalitat de determinar els trets característics de l’onatge. 

Tal com es descriu al Capítol V, aquesta anàlisi és realitza a través de l’estudi de l’onatge a llarg 
termini, i conclou amb la determinació del clima mig de l’onatge. 

Aquest  estudi  estadístic  es  realitza mitjançant  la  distribució  sectorial  de  l’onatge  i  els  règims 
mitjos escalars i direccionals d’aquest, a més de les taules de contingència. 

3.2. DADES D’ESTUDI 

Per a  la caracterització del clima d’onatge de  l’àrea d’estudi es disposa de  les dades facilitades 
per Puertos del Estado. Es tracta d’una sèrie de dades que cobreixen el període des de 1996 fins 
l’any  2008  per  als  node WANA  i  des  de  l’any  2004  fins  a  2007  per  a  la  boia  de  Barcelona 
(perduda el novembre del mateix any). 

De les dades que pertanyen a la Xarxa de Ports de l’Estat s’han obtingut els següents registres: 

‐ Taules Anuals Hs‐Ts 

‐ Taules Anuals Hs ‐Direcció 

‐ Taules Anuals Ts ‐Direcció 

‐ Roses d’onatge anuals 

‐ Gràfics d’Estat de la Mar Anuals 

A partir d’aquestes es realitza l’anàlisi del clima d’onatge de la província de Barcelona. 

3.3. CLIMA D’ONATGE A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

3.3.1. GENERALITATS 

A  grans  trets, el  clima d’onatge de  l’àrea de Barcelona és  caracteritza en  freqüència per una 
direcció mitja de 120  º  en  sentit  SE  – NW,  i un  clima mig d’alçada d’ona de 0’5  – 1 m.  i un 
període de 4 s (Figura XI.1.).  

En observar  la  rosa d’onatge  corresponent  a  la  fusió de  totes  les dades per  a  l’àrea d’estudi 
s’observen dues  famílies de direccions principals de  l’onatge, que es poden denominar com a 
climes: el clima d’onatge de Llevant i el clima d’onatge de Garbí. 
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Figura IX.  1. Rosa d’onatge obtinguda per a la província de Barcelona i direcció mitja. 

El clima de Llevant té una direcció de 90º en sentit E – W. El seu clima mig es caracteritza per 
una alçada d’ona de 0’5 – 1  m. i un període d’ona de 4 s. La seva freqüència és de l’11 %. 

El clima de Garbí té una direcció de 202’5º en sentit SW – NE. El seu clima mig es caracteritza per 
una alçada d’ona de 0’5 m i un període d’ona de 4 s. La seva freqüència és del 13’5 %. 

El clima de Garbí sembla la direcció predominant, però en observar la rosa d’onatge global es fa 
evident que el gruix de  l’onatge prové de  les direccions entre els 22’5º  i els 112’5º. Aquestes 
direccions  predominants  i  l’orientació  de  la  costa  catalana  reflecteixen  la  direcció  NE  –  SW 
general de la deriva litoral que recorre la costa. 

Degut a la longitud de l’àrea d’estudi, a la morfologia del litoral i a les dades disponibles ha estat 
possible realitzar una anàlisi més acurada per a cada cel∙la sedimentària. 

La metodologia ha estat dividir el litoral de la zona d’estudi en diferents sectors d’onatge tenint 
en compte dos principals factors: les dades disponibles i la seva disposició en front a la costa. 

S’obtenen, doncs, cinc sectors d’onatge diferents: 

‐ SECTOR LA TORDERA 
‐ SECTOR MATARÓ 
‐ SECTOR BARCELONA N 
‐ SECTOR BARCELONA S 
‐ SECTOR CUNIT 

Un cop dividits els sectors d’onatge amb les dades que els hi corresponen, es realitza l’anàlisi a 
llarg termini del clima mig per a cada sector. En aquesta s’obtenen diferents trets de cada sector 
d’onatge: 

‐ La distribució de probabilitat de clima mig. 
‐ La rosa d’onatge. 
‐ La taula de contingència o taula de trobades Alçada d’ona – Període (Hs – T). 
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L’anàlisi  d’aquests  trets  dóna  lloc  a  la  caracterització  del  clima  d’onatge  en  termes  d’alçada 
d’ona significant Hs, període mig i direcció d’aproximació en aigües profundes. 

3.3.2. SECTORS  D’ONATGE 

Es defineix el sector d’onatge com la zona de la costa sobre la qual actua un regim mig de clima 
d’onatge  determinat.  Aquest  regim  mig  es  caracteritza  per  una  distribució  de  probabilitats 
d’alçada d’ona, una alçada d’ona significativa Hs, un període mig Ts i una distribució de direccions 
d’onatge (roses d’onatge). 

Les dades de partida per als diferents sectors d’onatge són  les dades del nodes WANA  i de  les 
boies següents: 

Taula IX. 2. Sectors d’onatges i corresponents fonts de dades i la seva situació geogràfica. 

 

Les dades provenen del banc de dades d’onatge de Puertos del Estado i abracen un període de 
temps de 12 anys (1996‐2008). La Boia del Llobregat (Cost‐Barcelona) dóna un període de temps 
de dades més curt , des del 2004 fins al novembre del 2007, mes en el qual es va perdre. Aquests 
períodes de temps és suficient per a poder fer una anàlisi a llarg termini de clima d’onatge dels 
diferents sectors i caracteritzar‐los. 

En realitzar l’anàlisi del règim mig escalar, es determina la funció de probabilitat que caracteritza 
l’alçada d’ona efectiva Hs. 

SECTOR BOIA / WANA

Long. 2.750 X 479174.4721
Lat. 41.625 Y 4608171.948

Long. 2.875 X 489587.239
Lat. 41.625 Y 4608149.313

Long. 3.000 X 500000
Lat. 41.625 Y 4608141.768

Long. 2.500 X 458268.5492
Lat. 41.500 Y 4594384.879

Long. 2.625 X 468701.4335
Lat. 41.500 Y 4594332.091

Long. 2.250 X 437282.4743
Lat. 41.375 Y 4580658.311

Long. 2.375 X 447735.4538
Lat. 41.375 Y 4580575.402

Long. 2.207 X 433632.8375
Lat. 41.322 Y 4574806.384

Long. 2.000 X 416216.4837
Lat. 41.250 Y 4566992.144

Long. 2.125 X 426689.5389
Lat. 41.250 Y 4566879.145

Long. 1.625 X 384577.6246
Lat. 41.125 Y 4553544.392

Long. 1.750 X 395070.8071
Lat. 41.125 Y 4553386.271

Long. 1.875 X 405563.9213
Lat. 41.125 Y 4553243.214

LA TORDERA

MATARÓ

BARCELONA 
NORD

BARCELONA 
SUD

CUNIT

WANA 2070053

WANA 2071053

WANA 2072053

WANA 2068052

WANA 2069052

WANA 2066051

WANA 2063049

WANA 2067051

COST_BARCELONA

WANA 2064050

WANA 2065050

WANA 2061049

WANA 2062049
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Aquesta  funció de probabilitat,  tal com es descriu en el capítol V, ve definida per  la  funció de 
probabilitat de Weibull: 

1            EQ. IX. 1 

Els paràmetres A i B de la funció de Weibull trobats per a l’onatge de cadascun dels sectors són: 

Taula IX. 3. Paràmetres de la Distribució de Weibull per a cada sector d’onatge. 

 

 

A  partir  d’aquests  paràmetres  s’obtenen  les  diferents  distribucions  de  probabilitat  d’onatge 
corresponents a cada sector (Figura XI. 2.). 

Aquesta  distribució  permet  conèixer  per  a  un  sector  d’onatge  donat  la  probabilitat  de  no 
excedència  d’una  alçada  d’ona  característica  en  un  any  mig.  El  seu  ús  és  bàsic  per  a  la 
determinació dels esforços sobre les estructures. 

Les dades proporcionades per Puertos del Estado  inclouen  la  freqüència d’aparició de  l’alçada 
d’ona  en  funció  de  la  direcció  de  la  qual  prové.  L’ús  de  les  roses  d’onatge  proporcionen  un 
mètode visual per a la caracterització de la direcció d’onatge imperant. 

Per a  cada  sector,  i amb  la  composició de  les dades dels diferents nodes WANA o boies que 
composen cada sector es realitza la rosa d’onatge pertanyent a cadascun d’ells (Figura XI.3.). 

La determinació de l’alçada d’ona i el període mig és un tant més intuïtiva, degut a que l’alçada 
d’ona  i  el  període  són  fenòmens  no  dependents.  El  mètode  per  a  avaluar  el  període 
corresponent a una alçada d’ona significativa resa com a mitja és a través de l’observació de les 
taules de contingència. 

Degut a la naturalesa bidireccional de l’onatge de la costa de Barcelona, es realita l’estudi de tres 
climes d’onatge: l’onatge mig de Llevant, l’onatge mig de Garbí i el Clima Mig Efectiu per a cada 
cel∙la,  que  representa  la  mitja  direccional  de  l’onatge  efectiu  sobre  el  tram  de  costa  que 
conforma la cel∙la, 

Els  càlculs  de  propagació  d’onatge,  transport  de  sediments  i  d’índexs  morfodinàmics  s’ha 
realitzat  per  als  tres  climes  d’onatge.  En  el  present  document,  però,  s’inclouen  l’anàlisi  i  els 
resultats  per  al  Clima Mig  efectiu  de  cada  cel∙la,  que  en  el  fons,  no  deixa  de  ser  una  cosa 
semblant a la mitja dels resultats dels altres dos climes. 

4. DINÀMICA I TRANSPORT DE SEDIMENTS 

4.1. INTRODUCCIÓ 

A partir del clima mig i de les direccions efectives de l’onatge de cada sector es realitza l’anàlisi 
de la dinàmica costanera i dels processos que tenen lloc a cada cel∙la sedimentària. 

L’onatge, a mesura que  s’apropa a  la  costa, pateix una  sèrie de modificacions  fins al punt de 
ruptura. Aquestes modificacions són fruit d’una sèrie de processos: la refracció, el somerament, 

SECTOR D'ONATGE
SECTOR LA TORDERA
SECTOR MATARÓ
SECTOR BCN N
SECTOR BCN S
SECTOR CUNIT

1.797
1.966

0.334
0.350
0.333
0.334
0.350

PARÀMETRES DISTRIBUCIÓ WEIBULL
A B

1.845
1.867
1.888
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la difracció  i  la reflexió. Tal com es descriu en el Capítol  IV,  les principals modificacions són  les 
donades pel shoaling i per la refracció. 

L’anàlisi d’aquestes modificacions dóna com a resultat  l’angle d’incidència en ruptura (a través 
de la refracció de l’onatge) i l’alçada d’ona en ruptura. Aquestes dues dades són fonamentals per 
al càlcul de la taxa potencial de transport de sediments i dels índexs morfodinàmics. 

És en aquest punt en el qual és necessari tractar les dades per a cada cel∙la sedimentària, ja que 
l’acció de l’onatge, la seva propagació i modificacions, així com el seu comportament en ruptura, 
estan íntimament relacionats amb la morfologia en la qual esdevenen. De la mateixa manera, la 
morfologia de cada cel∙la depèn també de  l’onatge  incident, no s’ha d’oblidar que  la forma en 
planta i en perfil d’una platja són mecanismes d’aquesta com a resposta a les accions de l’onatge 
i del sediment (Capítol VII). 

Per a cada cel∙la sedimentària es realitzen les següents anàlisis: 

‐ Anàlisi de les direccions d’onatge imperants: onatge de Llevant, onatge de Garbí i onatge 
mig efectiu. 

‐ Anàlisi de  la propagació  i ruptura de  l’onatge: somerament  i refracció, alçada d’ona en 
ruptura i angle d’incidència en ruptura. 

‐ Transport  longitudinal:  anàlisi  de  la  taxa  potencial  de  sediments  a  través  de  la 
formulació del CERC i estudi de la variabilitat i idoneïtat del paràmetre K. 

‐ Anàlisi  morfodinàmica:  estudi  conjunt  de  la  morfologia  i  la  dinàmica,  índex 
morfodinàmics i estat de la platja. 

A més  de  les  dades  d’onatge  és  indispensable  un  bon  coneixement  de  la  platja  emergida  i 
submergida. A través de la batimetria es pot determinar la forma del perfil de la platja i obtenir 
el pendent mig d’aquesta. Aquesta dada és essencial per a la realització de les anàlisis anteriors, 
ja que aquest és un factor fonamental en els processos que es donen en la costa.  

La  naturalesa  i mida  dels  sediments  que  s’hi  troben  també  són  dades  importants  alhora  de 
realitzar  l’estudi  del  transport  de  sediments  i  de  la  morfodinàmica.  La  mida  de  gra  està 
estretament lligada amb la morfologia de la platja i en el transport de sediments, així com en la 
determinació del coeficient K, que depèn del diàmetre del sediment i de la velocitat de caiguda 
de gra entre d’altres. 

4.1. DINÀMICA COSTANERA: SHOALING I REFRACCIÓ DE L’ONATGE 

L’anàlisi de  l’estat morfodinàmic de  la  línia de  la  costa passa per  l’estudi de  la propagació de 
l’onatge des d’aigües profundes a aigües somes. 

En aquesta  transformació  l’onatge pateix una  sèrie de  canvis que  són necessaris per a poder 
determinar la resta de factors que conformen l’estudi de la dinàmica en ruptura i el transport de 
sediments. 

L’anàlisi de la propagació dóna com a resultat l’evolució de l’alçada d’ona i el canvi de direcció a 
mesura que l’onatge s’aproxima a la costa. 

Aquesta anàlisi es  realitza per a  cadascuna de  les 25  cel∙les  sedimentàries  seguint el  següent 
procés: 

‐ Càlcul de l’alçada d’ona i la profunditat en ruptura. 
‐ Càlcul del coeficient de somerament o shoaling Ks en ruptura. 
‐ Càlcul del coeficient de refracció Kr en ruptura. 
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Figura IX.  2. Distribucions de Weibull d’alçada d’ona per a cada sector d’onatge obtingudes de l’anàlisi 

estadística realizada. 
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Figura IX.  3. Roses d’onatge obtingudes de l’anàlisi  per a cada sector: A, Sector de La Tordera; B, Sector 
de Mataró; c, Sector de Barcelona Nord; D, Sector de Barcelona Sud, i; E, Sector de Cunit.  

 

 

A.  B. 

C.  D. 

E. 
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L’alçada d’ona en ruptura s’obté de la relació de Komar i Gaughan ç(1972) per la qual: 

4'02
0

2'0 )(39'0 THgHb =            EQ. IX. 2 

Aquesta dada és  indispensable per a  la obtenció de  la profunditat de  ruptura a  través de  la 
qual es podran determinar els coeficient s de propagació Ks  i Kr  i així  l’angle d’incidència en 
ruptura. 
A través de la formulació del CERC, que estableix la relació entre l’alçada d’ona i el número de 
similitud de surf γ, s’arriba a la determinació d’aquesta profunditat. 
Les equacions següents mostren l’”algoritme” de càlcul a seguir: 

( )2gT
Hab b

b −=γ             EQ. IX. 3 

On : 

)1/(56'1
)1(8'43

tan5'19

tan19

β

β

−

−

+=

−=

eb
ea

 

b

b
b

Hh
γ

=                EQ. IX. 4 

Obtenint hb es determina el valor de Ks i Kr que caracteritzen la propagació de l’onatge segons 
les expressions següents: 

2
1

0

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

gh

g
s C

C
K

           

EQ. IX. 5 

4
1

2
0

2

sin1
sin1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

=
b

rK
α
α

           EQ. IX. 6 

On : 

0

0sinsin
C

Ch
b

α
α =  

Les  relacions dels diferents paràmetres que  composen  les equacions, així  com  la naturalesa 
d’aquestes estan reflectides al Capítol  IV i a la Taula IV.1. 
En la Figura IX. 4. es recullen els resultats obtinguts en propagar l’onatge d’aigües profundes a 
aigües somes per a les 25 cel∙les sedimentàries. 

El coeficient de  refracció Kr visible en  la part superior de  la  figura caracteritza  la variació de 
l’angle d’incidència de  l’onatge. En el gràfic es mostra  l’evolució al  llarg de  la costa d’estudi 
dels coeficients Kr per als  tres onatges d’estudi. En el gràfic  inferior es visualitzen els angles 
d’incidència  en  aigües  profundes  i  l’angle  d’incidència  en  ruptura  resultat  del  càlcul  de  la 
propagació del clima mig efectiu per a cada cel∙la. 

L’evolució del paràmetre Kr de refracció pel que fa al clima mig efectiu es manté en una franja 
de valors molt estreta entre el 0’95  i <1. La seva evolució depèn de  l’alçada d’ona en aigües 
profundes, de l’angle d’incidència en aigües profundes i de la profunditat en ruptura. 



CARACTERITZACIÓ DE L’ONATGE I DE LA MORFODINÀMICA DEL LITORAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

  140 

 

                  

 

 

 
Figura IX.  4. Corbes del coeficient de propagació al llarg de la costa de Barcelona per als diferents climes 

d’onatge i corbes dels angles d’incidència per al clima mig efectiu.  
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Tot  i  tractar‐se  de  valors  relativament  alts  dels  quals  s’espera  un  canvi  en  la  direcció  de 
l’onatge petit,  i han  cel∙les en  les quals  la  variació de  l’angle d’aproximació del  tren d’ones 
varia fins a 20º. Aquest fenomen és visible a la gràfica inferior de la Figura IX.4.  

El  valor  de  l’angle  d’incidència  en  ruptura  és  fonamental  per  a  l’anàlisi  del  transport  de 
sediment a la zona costanera. 

Pel que fa al tipus de ruptura, es pren com a indicador el Nº d’Iribarren, que classifica els tipus 
de  rompents  a  esperar  a  partir  de  la  dinàmica  de  l’onatge  i  de  les  característiques 
morfològiques de la platja (veure Capítol IV). 

A  la  Figura  IX.  5.  es  disposa  l’evolució  del  número  d’Iribarren  al  llarg  de  les  25  cel∙les 
sedimentàries. Aquesta tendència descendent de la cel∙la 1 a la 25 respon a un únic factor: el 
pendent de la platja. 

El número d’Iribarren és funció directa de  les característiques de  l’onatge  i del pendent de  la 
platja en la zona de ruptura. Tenint en compte que l’onatge en ruptura, al seu torn, es funció 
del l’onatge en aigües profundes i del pendent de la platja, s’arriba a la conclusió, en el cas de 
la  costa  d’estudi,  que  la  variació  del  tipus  de  ruptura  segueix  la mateixa  distribució  que  el 
pendent de la platja. 

 
Figura IX.  5. Evolució del número d’Iribarren al llarg del tram de costa d’estudi.  

Les platges que  van des de  la  Tordera  a Barcelona presenten una  ruptura  tipus plunging  –
surging amb valors del Nº d’Iribarren majors que 0’4. El pendent de  la platja submergida en 
aquest tram és més elevat que en els trams inferiors, que presenten una ruptura tipus spilling. 
En  observar  la  ruptura  de  l’onatge  en  aquest  trams  s’observen  rompents  solitàries  en  una 
franja estreta i amb molta generació d’escuma. En la Figura IX. 6. es presenta un exemple. 
A mesura que hom es desplaça cap al sud, la ruptura passa a ser tipus spilling, amb valors del 
número d’Iribarren menors que 0’4. Són platges més disteses de pendents baixos. 

Aquest  seguit  de  processos  dinàmics  que  afecten  a  la  costa  són  els motors  que  posen  en 
moviment  la maquinària que fa viva  la costa: són els generadors dels corrents  longitudinals  i 
transversals, posen en moviment el sediment i el porten a les zones de deposició, i controlen, 
en part, la seva morfologia. 
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Figura IX.  6. A l’esquerra: ruptura de l’onatge a la platja de Montgat (surging – plunging) on s’observa 
un únic trencant. A la dreta: ruptura de l’onatge a la platja de Sant Cristòfol (spilling) on s’observa una 

zona de trencants ampla. (Font: ICC, 2008). 

4.2. TRANSPORT DE SEDIMENTS 

El càlcul del  transport de  sediments s’ha  realitzat  fonamentalment a  través de  la  formulació 
del  CERC i la formulació de Kamphuis. 

El model proposat pel CERC es basa en el flux d’energia i assumeix que el transport longitudinal 
de sediments QL és proporcional a la component longitudinal del flux d’energia Efb avaluat a la 
zona surf. 

La seva formulació té la següent forma: 

√
√

/ 2          EQ. IX. 7 

El problema que presenta és la determinació del paràmetre K. Aquest paràmetre, com s’indica 
en el Capítol VI, ha generat molta controvèrsia degut a l’ample ventall de valors obtinguts per 
diversos autors  al llarg del temps. 

Queda  clar  que  el  coeficient  K  està  relacionat  amb molts  paràmetres  lligats  a  la  dinàmica 
costanera, com són l’angle d’incidència en ruptura, el pendent de la platja en la zona de surf, la 
mida  de  gra... Molts  han  estat  els  autors    que  han  buscat  diferents  relacions  entre  aquest 
paràmetre    i  els  diferents  factors  que  conformen  la  dinàmica  costanera,  però  només  s’han 
trobat  tendències  i  no  conclusions  exhaustives,  per  exemple,  el  paràmetre  K  augmenta  de 
valor amb el decrement de la mida del sediment i és directament proporcional a l’augment del 
pendent de la platja. 

Cal  recordar, però, que el paràmetre K és un paràmetre de calibratge,  i  la  seva dispersió és 
deguda a molts factors referents a  la naturalesa de  les dades, a  la dificultat de  la medició del 
transport de sediments, de  les dades d’onatge  i dels corrents associats en  la zona de surf en 
platges i a efectes d’escala i eficiència del transport en experiments de laboratori. 

Tots aquests aspectes han donat lloc a múltiples formulacions i valoracions del paràmetre K. 

La taxa de transport de sediments és molt sensible a la variació d’aquest paràmetre i l’ús d’una 
o altra formulació per a  la seva determinació pot fer variar en ordres de magnitud el resultat 
de la taxa de transport. 

Per  aquesta  raó  s’ha  realitzat  una  anàlisi  del  transport  longitudinal  de  sediments  per  a 
diferents paràmetres. Les principals  formulacions per a  la determinació del paràmetre K són 
les següents: 

‐ Paràmetre K del CERC, que respon a la següent formulació: 
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           EQ. IX. 8 

0 385 20 2 0 074        EQ. IX. 9 

0 228              EQ. IX. 10 

0 123            EQ. IX. 11 

0 123            EQ. IX. 12 

‐ Paràmetre K de Bailard (1984), am la forma: 

f

mb
b w

uK 007'0)2(sin6'205'0 2 ++= α          EQ. IX. 13 

On umb és la velocitat màxima horitzontal de l’onatge i wf és la velocitat de caiguda de 
gra. 
 

‐ Paràmetre K de Del Valle i Medina (1994): 

505'24'1 DeK −=              EQ. IX. 14 

que introdueix com a factor en l’anàlisi del transport de sediment la mida de gra. 

Als paràmetres anteriors s’afegeixen els següents: 

‐ Paràmetre K de Bodge i Kraus: 0’32 
‐ Paràmetre K de Theron: 0’2 
‐ Paràmetre K de SPM: 0’39 

 
A la Figura IX. 7. es presenten els resultats del càlcul del paràmetre K segons les formulacions 
descrites per a les 25 cel∙les sedimentàries. 

Els paràmetres de Bodge i Kraus, de Theron i del SPM són constants per a tot el tram de costa 
d’estudi. 

El  s paràmetres  K  del CERC, de Bailard  i de Del Valle  i Medina, però, depenen de diversos 
factors, com són la mida de gra, el pendent de la platja, l’angle d’aproximació,... i varien al llarg 
de la línia de la costa. 

Tot i que la dispersió dels valors per a cada cel∙la és evident,  s’observa que la tendència dels 
tres paràmetres K coincideix, amb un primer  tram de descens progressiu  (de  la Cel∙la 1 a  la 
Cel∙la 13) i un segon tram d’ascens (de la Cel∙la 13 a la Cel∙la 25). 

Aquesta  variació  longitudinal  és  totalment  explicable  atenent‐se  als  factors  que  dominen 
aquestes formulacions: 

4.2.1. EL PARÀMETRE K DEL CERC I EL PARÀMETRE K DE BAILARD 

El paràmetre K del CERC està dominat per dos  factors essencialment:  l’angle d’incidència en 
ruptura  i la mida de gra (que condiciona el pendent de la platja). Com s’ha vist anteriorment, 
degut a la disposició de la línia de la costa en el tram que va des de la Tordera fins a Barcelona i 
de  l’onatge  incident,  l’angle  d’incidència  en  ruptura  aquest  tram  va  descendint 
progressivament fins a un mínim a la desembocadura del Bessos. La línia de la costa, en aquest 
tram té uns canvis de direcció molt suaus, el que fa que tant en la Figura IX. 5. i la Figura IX. 7. 



CARACTERITZACIÓ DE L’ONATGE I DE LA MORFODINÀMICA DEL LITORAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

  144 

les corbes d’angle d’incidència en ruptura i la corba de la distribució del paràmetre K tingui un 
descens suau. 

El paràmetre K del CERC és directament proporcional a l’angle d’incidència en ruptura.  

La dependència del paràmetre  K del CERC  amb  la mida de  gra  es  veu  reflectida  en  la  seva 
formulació  a  través  dels  factors  del  pendent  de  la  platja  i  de  la  velocitat  de  caiguda  de 
sediment. Ambdós factors són directament proporcionals a la mida de gra de sediment. 

D’aquesta manera el paràmetre K del CERC és directament proporcional al pendent de la platja 
i inversament proporcional a la caiguda de gra de sediment.  

Val a dir, però, que el paràmetre K del CERC no es gaire sensible a la variació de la mida de gra 
de sediment, però varia molt en moure l’angle d’incidència. 

El paràmetre K de Bailard és una generalització del paràmetre K del CERC i la seva diferència és 
mínima. Es pot dir, però que el paràmetre K de Bailard és més sensible a  la mida de gra que 
l’anterior. 

4.2.2. EL PARÀMETRE K DE DEL VALLE I MEDINA 

La  formulació  de  Del  Valle  i Medina  només  depèn  d’un  factor,  que  és  la mida  de  gra  de 
sediment.  

Com es pot observar en la Figura IX. 7. la corba de K de Del Valle no és contínua. La seva forma 
esglaonada és deguda als valors de D50 presos per a cada cel∙la. La mida de gra de sediment 
disminueix longitudinalment de Nord a Sud al llarg de la costa. 

El paràmetre de Del Valle i Medina és inversament proporcional a la mida de gra, i augmenta a 
mesura que s’avança pel tram de costa d’estudi. 

4.2.1. CÀLCUL DEL TRANSPORT DE SEDIMENTS 

En  realitzar  el  càlcul  del  transport  de  sediments  a  través  de  les  formulacions  anteriorment 
esmentades s’obté una dispersió dels resultats per a cada cel∙la condicionada pel paràmetre K. 

En  canvi,  la  taxa  de  transport  en  cel∙les  adjacents  que  comparteixen  el  mateix  tipus  de 
sediment, un onatge i una morfologia semblants, és bastant coincident. 

A la  Figura IX. 8. es presenten els resultats obtinguts per a les 25 cel∙les que conformen la zona 
d’estudi.  En  ella  es  recullen  les  taxes  potencials  de  transport  longitudinal  per  a  cada 
formulació. 

En trets generals el valor de Ql obtingut al llarg de la costa de la província està comprés entre 
60 i 200 mil m3/any. 

Per a les platges situades al Nord del Port de Barcelona, el rang de valors de Ql no és tan gran 
com en el cas de  les platges situades al Sud d’aquest. Això és degut a que  la orientació de  la 
costa respecte a l’onatge incident en aquest tram i en la mida del sediment. 

Com major és l’angle que forma la costa amb la direcció del tren d’ones en aigües profundes, 
l’angle d’incidència de  l’onatge en ruptura és major. Aquest fet fa que el corrent  longitudinal 
produït per l’onatge esbiaixat sigui major. D’aquesta manera la seva capacitat de transport és 
major, de la mateixa manera que succeeix amb el valor del paràmetre K. 

Aquest factor unit amb  la variació de  la mida de gra de sediment són els que fan que a trets 
generals el rang de Ql en aquest tram sud de la costa sigui superior al del tram superior. 
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 Figura IX.  7. Distribució del paràmetre K per a diferents formulacions en el tram de costa d’estudi.
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Un altre  fet  interessant és  la  tendència descendent progressiva observable en el  tram que va de La 
Tordera a Barcelona i la tendència ascendent no contínua en el tram de Barcelona a Cunit. 

Per  a  explicar  aquest  fenomen  cal  fixar‐se  en  la  distribució  de  les  cel∙les  sedimentàries  i  la  seva 
orientació. 

Les cel∙les sedimentàries que conformen la costa del Maresme fina a Barcelona no presenten gairebé 
trams rocosos i la direcció de la costa passa de tenir una direcció de 65ºN a 40ºN de forma progressiva. 
Les cel∙les són amples i estan formades per platges obertes encaixades entre ports. 

Aquesta  variació  gradual  es  tradueix  en  la  tendència  progressiva  d’evolució  de  la  corba  de  la  taxa 
potencial de transport longitudinal per a aquest tram. 

Per altra banda, les cel∙les que conformen la costa des de Barcelona fins a Cunit presenten una línia de 
la costa abrupta interrompuda per diversos trams rocosos. La direcció de la línia de la costa varia molt 
de  cel∙la  a  cel∙la,  passant  de  direcció  64º N  a  85ºN  d’una  cel∙la  a  altra. A més  les  cel∙les  són més 
estretes i es troben encaixades entre zones rocoses o petits ports. 

Aquest fet fa que la corba de la taxa potencial de transport, tot i que presenta un caràcter ascendent 
en aquest tram, tingui una tendència menys constant. 

5. MORFODINÀMICA. ESTAT DE LA COSTA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

5.1. MORFOLOGIA DEL LITORAL CATALÀ 

El litoral de la costa catalana és una franja estreta que queda delimitada en la seva zona onshore per 
les serralades litorals i en la seva zona offshore per la plataforma continental que s’estén al llarg de la 
costa fins als 160 – 180 m. de profunditat.  

La  característica morfològica  principal  en  la  part  submergida  és  la  presència  de  diversos  canyons 
submarins que en aproximar‐se a  la  costa generen una discontinuïtat en  la plataforma  continental. 
Entre  ells  es  troben  els  canyons de Blanes,  Fonera  i Cap  de Creus,  en  els quals  els  200 metres  de 
profunditat s’assoleixen a uns 3 km de la costa. 

La costa catalana té una longitud d’ aproximadament 583 km de costa, formada per diferents tipus de 
unitats geomorfològiques, incloent 208 km de penya‐segats, 50 km de costa baixa, 280 km de platges i 
44 km de port i obres marítimes. 

La Direcció de Política Territorial i Obres Públiques (1983) distingeix 6 grans tipus de costa en funció de 
la seva morfologia i de les accions predominants que s’hi donen: 

‐ Tipus  I:  costes  rocoses  i accidentades amb una  forta acció de  l’onatge  i pràcticament  sense 
platges. 

‐ Tipus  II:  costes  rocoses, menys  continues  que  el  cas  anterior,  amb  influència  d’aportacions 
continentals o de deriva amb una important acció de l’onatge i baixa probabilitat de existència 
de platges. 

‐ Tipus  III: costa amb substrat  rocós amb aportacions de sediments majoritàriament episòdics 
de caràcter torrencial  i sota  la  influència de  la remodelació deguda a temporals, sobretot de 
Llevant. 

‐ Tipus  IV: costa deltaica, sense afloraments  rocosos  i amb platja al  llarg del seu sector  i sota 
l’acció  predominant  de  temporals  i  de  rius,  tot  i  que  l’acció  humana  ha  provocat  un 
desequilibri sobre aquestes accions i sobre l’aportació dels sediment dels rius. 

‐ Tipus V:  costa  deltaica  al∙luvial  que  rep  l’acció  dels  temporals  i  del  vent  amb  presència  de 
platges al llarg de tot el sector i algun aflorament rocós. 
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Figura IX.  8. Distribució de la taxa potencial de transport al llarg del tram d’estudi.  
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Figura IX.  9. Distribució del paràmetre Ω de Dean i del Número d’Iribarren. 

‐ Tipus VI:  costes  sotmeses a  l’acció humana amb modificacions  importants del perfil 
original. 

Aquest tram de costa, en formar part de l’àrea metropolitana de Barcelona, ha patit una gran 
transformació en els últims 40 anys. El boom  turístic que  va  començar als  anys  seixanta  va 
suposar  la necessitat de  construcció de ports esportius per  tal de poder donar a abast  a  la 
demanda creixent. 

Són moltes les actuacions que es van donar lloc en aquella època, però la falta de coneixement 
de la dinàmica litoral ha generat greus problemes en l’actualitat. 
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Figura IX.  10. Distribució de sectors i tipus de costa al litoral català.(Font: DPTOP, 1983 (modificat)). 

Al  llarg  dels  anys  s’ha  generat  una  dinàmica  regressiva  a  les  platges;  periòdicament  és 
rebleixen per tal de no perdre platges; ports han estat aterrats pels sediments. S’han hagut de 
disposar de noves estructures de protecció  costanera per a  intentar pal∙liar  l’efecte negatiu 
produït  per  estructures  anteriors...  Els  ajuntaments  locals  han  intentat  solucionar  el  seus 
problemes de regressió de la seva costa sense comptar amb l’efecte que les seves actuacions 
poden generar aigües avall. 

5.2. MORFODINÀMICA 

5.2.1. INTRODUCCIÓ 

L’anàlisi de l’estat morfodinàmic de la costa s’obté per la unió de l’anàlisi de la dinàmica de les 
accions que l’afecten i de la seva morfologia. 

L’estudi de la dinàmica de les accions que actuen sobre la costa per si sòl coixeja, no reflecteix 
els fenòmens que s’hi donen. De  la mateixa manera,  l’estudi de  la morfologia en planta y en 
perfil de la costa tampoc reflecteix la realitat de l’estat de la costa. 

La unió de  les dues anàlisis, però, permet  comprendre molts dels  fenòmens que es duen a 
terme i establir l’estat morfodinàmic de la platja.  

L’estat morfodinàmic és la via a través de la qual es pot definir el caràcter de la costa envers a 
les accions que hi actuen i permet predir els seu comportament en front a aquestes. Amb ell es 
defineix el caràcter reflexiu i dissipatiu de la costa, així com el seu estat d’acreció o erosió. 

A més. tenint en compte que el sistema litoral és un ens viu, sensible a qualsevol modificació 
en els processos que el modelen, l’estudi de l’estat morfodinàmic ajuda a la determinació de la 
vulnerabilitat d’aquest. 

5.2.2. ESTAT MORFODINÀMIC DE LA COSTA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 
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La  variabilitat  i  longitud  que  presenta  la  costa  de  la  província  de  Barcelona  no  fa  possible 
determinar una morfodinàmica general. 

En no funcionar com una unitat cada tram té un comportament diferent en front a les accions 
de l’onatge. Aquest comportament diferent queda reflectit en la morfologia que presenta cada 
tram diferenciat. 

Per  a  la  determinació  de  l’estat morfodinàmic  del  tram  de  costa  d’estudi  s’han  seguit  els 
següents passos: 

‐ L’anàlisi de la dinàmica de l’onatge en aigües profundes i en ruptura. 
‐ L’estimació de la taxa potencial de transport. 
‐ L’anàlisi de la morfologia en planta i en perfil. 

Les  eines  que  faciliten  aquest  treball  són  els  índexs morfodinàmics.  Aquests  són  relacions 
entre  diferents  paràmetres  que  caracteritzen  l’onatge  i  la  morfologia  de  la  costa  i  la 
classifiquen  segons  els  seu  caràcter  dissipatiu  o  reflexiu,  o  segons  el  seu  estat  d’acreció  o 
d’erosió. 

Els  índexs  emprats  són  tres:  el  número  d’Iribarren  (que  també  caracteritza  la  ruptura),  el 
paràmetre Ω de Dean i el criteri de Larson i Kraus. 

5.2.2.1. Caràcter Dissipatiu i Reflexiu de la costa de la província de Barcelona 

La determinació del caràcter dissipatiu o reflexiu de la costa permet tenir una idea general dels 
processos dinàmics  i  la morfologia d’aquesta  i predir el comportament d’aquesta en front als 
agents dinàmics que la controlen 

La dinàmica es veu reflectida en la manera a través de la qual es transforma i dissipa l’energia 
de l’onatge. La morfologia queda reflectida per les formes   de perfil i planta, que no són més 
que la resposta de la platja a l’energia transportada per l’onatge. 

A  través de  l’anàlisi de  la dinàmica  i  la morfologia es determina aquest  caràcter de  la  zona 
costanera.  

El número d’Iribarren definit per: 

·
·

             EQ. IX. 15 

relaciona el peralt de l’onatge amb el pendent de la platja. A més de definir el tipus de ruptura 
a  esperar  en  una  determinada  platja,  dóna  una  idea  del  caràcter  reflexiu  o  dissipatiu 
d’aquesta. 

De fet, el tipus de ruptura està molt lligat al pendent de la platja, que, al seu torn, aquest està 
és un indicador del caràcter reflexiu o dissipatiu de la platja.  

D’aquesta manera es reflecteix la interdependència entre la dinàmica i la morfologia.  

La  forma  del  perfil  d’una  platja  és  la  resposta  d’aquesta  a  les  accions  que  hi  actuen, 
transformant la dinàmica de l’onatge per a assolir un equilibri energètic. El pendent, les barres 
longitudinals, els solcs,...són elements morfològics que condicionen la ruptura, i en a través del 
número d’Iribarren, aquesta expressa el caràcter dissipatiu o reflexiu de la platja. 

Els límits dels extrems morfodinàmics és donen per als següents valors: 

‐ Estat Dissipatiu: Ir<0’32 
‐ Estat Reflexiu: Ir>1’2 
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Els  valors  intermedis  representen  tot  el  continu  morfodinàmic  entre  aquests  estats  límit 
(models d’estat de Wright i Short). 

El paràmetre Ω de Dean relaciona l’onatge en ruptura amb la velocitat de caiguda de sediment 
segons l’expressió: 

                EQ. IX. 16 

Aquest   índex permet classificar la platja segons el seu caràcter dissipatiu o reflexiu. Els límits 
morfodinàmics extrems és donen per als següents valors: 

‐ Estat Dissipatiu: Ω>6 
‐ Estat Reflexiu: Ω<1 

Com  en  el  cas  anterior,  els  valors  intermedis  contenen  els  diferents  models  d’estat 
morfodinàmics. 

A diferència del número d’Iribarren, el paràmetre Ω de Dean té en compte les característiques 
del  sediment. 

Val a dir però que la velocitat de caiguda de sediment és funció directa de la mida de gra, i com 
s’explica més amunt, aquesta condiciona també el pendent de la platja. és a dir, en el fons, són 
paràmetres que intrínsecament contenen la mateixa informació.  

A  les Figures  IX. 11.  i  IX. 12. es presenten els  resultats obtinguts dels  índexs morfodinàmics 
anteriors. 

En analitzar els resultats de l’anàlisi morfodinàmica segons el número d’Iribarren s’observa un 
canvi  progressiu  de Nord  a  Sud  del  tram  d'estudi  que  passa  d'un  estat  reflexiu  a  un  estat 
dissipatiu. 

En  la  Figura  IX.11.  es mostra  a  través  d'un  gràfic  la  progressió  del  resultat  d'aquest  índex 
morfodinàmic. S'observa clarament   una tendència cap a  l'estat dissipatiu de Nord a Sud del 
tram d’estudi. Tenint en compte els trets morfològics generals de la costa en el tram d'estudi i 
els factors principals que controlen el número d'Iribarren, aquest fenomen és fàcil d'explicar. 

Com  s'ha  esmentat  anteriorment,  el  número  d'Iribarren  està  controlat  per  dos  factors:  el 
peralt de l'onatge en ruptura i el pendent de la platja.  

El  peralt  de  l'onatge  es  proporcional  a  l'alçada  d'ona  en  ruptura,  que  al  seu  torn  està 
condicionada per l'alçada d'ona en aigües profundes i pel període. 

Com  ja  s'ha  vist  en  l'anàlisi del  clima mig de  l'onatge,  la  variació de  les  característiques de 
l'onatge al  llarg de  la costa està controlada per  l'angle d'incidència de  l'onatge, mantenint‐se 
poc variables l'alçada d'ona i el període. 

D'aquesta manera el número d'Iribarren al llarg del tram d'estudi és funció d'una variable que 
és el pendent de la platja. 

Com ja s'ha indicat, a nivell morfològic s'observa una disminució progressiva del pendent de la 
platja submergida de Nord a Sud de la línia de la costa. 

Aquesta  configuració,  producte  de  la  resposta  de  la  platja  a  les  accions  de  l'onatge,  és 
fonamentalment qui expressa el caràcter reflexiu o dissipatiu de la costa. 

En observar la tendència del número d'Iribarren es pot dir que el tram de costa d'estudi des de 
La Tordera fins a Cunit passa per tots el models d'estat morfodinàmic de Wright i Short. 
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Figura IX.  11. Distribució del N0 d’Iribarren al llarg de la costa.  

Pel  que  fa  al  paràmetre Ω  de Dean,  la  tendència  és  la mateixa  que  en  el  cas  del  número 
d'Iribarren, però no és tan progressiva, sinó que presenta un salt a partir del Port de Vallcarca. 

5.2.2.1. Caràcter d’erosió i Acreció  de la costa de la província de Barcelona 

Una  altre  concepte útil  alhora de  caracteritzar  la  costa  és  el  seu  estat d'erosió o d'acreció. 
Aquest  índex mostra  la  tendència d’una platja a créixer o erosionar en  front a un onatge en 
aigües profundes. Aquest índex és independent de la existència o no de sediments. 

El  criteri  de  Larson  i  Kraus  relaciona  el  peralt  de  l’onatge  en  aigües  profundes  amb  el 
paràmetre Ω de Dean en aigües profundes  de la següent manera: 

0 00014 ó      

0 00027 ó     

0 00027 ó    

0 00054 ó        

Per a: 

                EQ. IX. 17 
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Figura IX.  12. Distribució del Número de Iribarren (estats dissipatiu i reflexiu) al llarg de la costa.  

En  la Figura  IX. 13. es mostren els resultats del criteri de Larson  i Kraus per al tram de costa 
d’estudi. Degut a que aquest criteri es refereix a les condicions d’onatge en aigües profundes, 
la seva variació, en aquest cas, depèn de la mida de gra de sediment ja que les característiques 
fonamentals d’aquest, com són  l’alçada d’ona significativa  i el període son molt semblants al 
llarg del tram d’estudi. 

D’aquesta manera,  la seva variació al  llarg de  la costa es quasi equivalent a  la variació de  la 
mida  de  gra  al  llarg  d’aquesta,  tenint  en  compte  que  les  diferències  de  l’onatge  dels  cinc 
sectors d’estudi en aigües profundes pel que fa a alçada d’ona i període són mínimes. 

Val a dir  que aquest resultat no indica que les platges creixin. Per a que això succeeixi cal un 
aportament de sediments, i si aquest està present, hi haurà acreció. 

Un  altre  índex  morfodinàmic  que  expressa  aquesta  tendència  erosiva  o  creixent  és  el 
paràmetre Ω0 de Dean en aigües profundes. 

Per a aquest índexs, el límits per a cada estat es presenten en els següents intervals: 

2 4 ó      

3 2 ó     

3 2 ó    

4 ó        

En la Figura IX. 14. es recullen els resultats per a l’anàlisi de l’estat morfodinàmic segons Dean.  

En comparar els resultats de les dues anàlisis s’observa una tendència molt similar.  
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Taula IX. 4.Valors de S0 i Ω0 obtinguts per a l’anàlisi de l’estat d’erosió i acreció. 

 

 

Per al  cas del  criteri de  Larson  i Kraus, el  tram de  costa des de  La Tordera  fins a  les  costes 
rocoses del Garraf presenta un estat d’acreció probable,  i a  la resta del tram un estat erosiu 
probable. 

Per al criteri de Dean, la tendència és més forta, presenten estat d’acreció molt probable de La 
Tordera fins a Barcelona, d’acreció probable fins a les costes rocoses del Garraf, i d’erosió molt 
probable fins a Cunit. 

A  Taula IX. 4.  es presenten numèricament els resultats obtinguts. 

Un mètode visual per a la determinació de l’estat morfodinàmic d’erosió i d’acreció és a través 
de la següent figura (Figura IX. 15.), la qual situa les platges en estat d’acreció i erosió a banda i 
banda de la funció : 

0 00027              EQ. IX. 18 

Cada platja presenta el seu valor d’So i Ω0 que l’hi dona les seves “coordenades” dins d’aquest 
pla divisor d’estats. Més  endavant  s’analitza  la posició de  les  cel∙les dins d’aquest  “sistema 
cartesià”. 

CEL∙LA 1 0.020 1.250

CEL∙LA 2 0.020 1.250

CEL∙LA 3 0.020 1.389

CEL∙LA 4 0.020 1.389

CEL∙LA 5 0.020 1.389

CEL∙LA 6 0.020 1.389

CEL∙LA 7 0.026 1.587

CEL∙LA 8 0.026 1.587

CEL∙LA 9 0.026 1.587

CEL∙LA 10 0.026 1.587

CEL∙LA 11 0.026 1.587

CEL∙LA 12 0.020 1.389

CEL∙LA 13 0.020 1.389

CEL∙LA 14 0.020 2.083

CEL∙LA 15 0.020 2.083

CEL∙LA 16 0.020 2.083

CEL∙LA 17 0.020 2.083

CEL∙LA 18 0.020 4.167

CEL∙LA 19 0.022 4.386

CEL∙LA 20 0.022 4.386

CEL∙LA 21 0.022 4.386

CEL∙LA 22 0.022 4.386

CEL∙LA 23 0.022 4.386

CEL∙LA 24 0.022 4.386

CEL∙LA 25 0.022 4.386

So 
(Criteri de Larson i Kraus)

Ωo 
(Criteri de Dean)
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Figura IX.  13. Estat morfodinàmic de la costa segons el criteri de Larson i Kraus. 

 
Figura IX.  14. Estat morfodinàmic de la costa segons el criteri de Dean per al paràmetre Ω0 (en aigües 

profundes).  

Tot aquest batibull que es crea en unir la dinàmica i la morfologia dóna una idea general dels 
fenòmens que s’esdevenen de forma natural a la costa de la província de Barcelona, però des 
d’una escala tan gran es perden de vista moltes accions que modifiquen aquests resultats. És 
necessari doncs, disminuir una mica l’escala d’estudi per tal de trobar i comprendre els estats 
reals de la costa i els processos que s’hi duen a terme. 
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Figura IX.  15. Funció d’estat segons el criteri de Larson i Kraus (discontínua negra) i segons el criteri Ω0 

de Dean. (Font: pròpia) 

Una  anàlisi  prèvia  de  les  cel∙les  sedimentàries  pel  que  fa  a morfologia,  dinàmica  litoral  i 
transport, permet agrupar‐les en trams amb un comportament semblant o dependent les unes 
de les altres. 

A  continuació es descriuen acuradament el diferents grups de  cel∙les  sedimentàries,  la  seva 
dinàmica, la morfologia i el seu estat morfodinàmic. 

 

5.2.3. CEL∙LES DE LA COSTA NORD EL MARESME 

Les cel∙les compreses entre el Delta de La Tordera i el Port de Mataró conformen el tram de la 
costa Nord de la comarca del Maresme. 

Les  set  cel∙les  que  la  conformen  es  poden  englobar  en  un  sòl  sector  pel  que  fa  al  seu 
comportament dinàmic, la naturalesa del sediments i la seva morfologia. 

La costa Nord del Maresme, compresa entre la punta de la Tordera i el Port del Mataró es va 
generar  a  partir  del  sediments  provinents  del  riu  Tordera.  En  l’actualitat,  i  degut  a  la 
disminució de l’aportació de sediments del riu, el delta està en estat regressiu, i la quantitat de 
sediments que alimenten  la costa ha minvat en els darrers quaranta anys, coincidint amb el 
inici del boom urbanístic en la costa catalana. Això es degut a la mineria de graves en el propi  
llit del riu per a la construcció. 

De  fet  els  sediments  provinents  de  la  Tordera  van  ser  els  formadors  de  les  platges  de  la 
comarca del Maresme. 

L’onatge  imperant  en  la  zona  pertany  al  sector  de  la  Tordera.  Es  caracteritza  per  dues 
direccions principals d’onatge: l’onatge de direcció NE – SW i l’onatge de direcció SSW – NNE. 

L’alçada d’ona mitja significant és de 0’5 m amb un període mig de 4 s. 

Per  a  cada  cel∙la  sedimentària  s’estudia  la  direcció mitja  efectiva  de  l’onatge  incident,  la 
direcció de  l’onatge de clima de Llevant  i  la direcció de  l’onatge de clima de Garbí a partir de 
l’anàlisi de  l’onatge del sector de  la Tordera  i de  la direcció de  la  línia de  la costa. D’aquesta 
manera s’obtenen les següents direccions d’onatge incident: 

La dinàmica d’onatge que presenta aquest tram de costa es caracteritza per un clima mig poc 
energètic. 
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Figura IX.  16. Rosa d’Onatge corresponent a la Zona Nord de la Costa del Maresme.  

Es  realitza  l’anàlisi  de  propagació  de  l’onatge  des  d’aigües  profundes  fins  a  ruptura.  La 
dinàmica en ruptura de  l’onatge, en  la direcció mitja efectiva, mostra una zona de rompents 
estreta, propera a la costa  i en la qual hi ha una gran dissipació d’energia en el mateix moment 
de la ruptura.  

Taula IX. 5. Direccions d’onatge en aigües profundes per a cada clima d’onatge i cada cel∙la 
sedimentària. 

 

Com s’ha esmentat abans,  l’anàlisi de propagació s’ha realitzat amb  la hipòtesi d’un pendent 
de platja uniforme i paral∙lel a la línia de la costa. 

A nivell morfodinàmic aquest tram de costa presenta les següents unitats diferenciades: 

‐ El  Delta de La Tordera i el seu àmbit de influència directa, compresa en les cel∙les 1 i 2. 

‐ Les platges de Calella, Sant Pol, Canet  i Arenys,  compreses entre  les  cel∙les 2,3  i 4  i 
alimentades secularment per La Tordera i les rieres locals. 

‐ Les esculleres  longitudinals entre el Port d’arenys  i el Port Balís,  i entre Port Balís  i 
Mataró, que forma part de la cel∙la 6. 

CEL∙LA 2: PLATJA DELS PINS ‐ PLATJA DE CALELLA

CEL∙LA 3:  PLATJA DE CALELLA ‐ CLUB NÀUTIC SANT POL

CEL∙LA 4: CLUB NÀUTIC SANT POL ‐ MOLL DE LLEVANT (PORT 
ARENYS)

CEL∙LA 5: MOLL DE LLEVANT (PORT ARENYS) ‐ PORT BALÍS

CEL∙LA 6: PORT BALÍS ‐ PORT MATARÓ

44.92º 228.28º 16.63º

40.52º 232.28º 12.63º

52.24º 221.98º 22.30º

46.89º 223.06º 21.85º

47.52º 225.68º 19.23º

50.14º 223.06º 21.85º

CEL∙LA 1: PUNTA DE LA TORDERA ‐ PLATJA DELS PINS

ONATGE DE LLEVANT ONATGE DE GARBÍ ONATGE MIG EFECTIU
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‐ La platja a sobrevent del Port de Mataró. 

 

DELTA DE LA TORDERA: 

El Delta de la Tordera i el seu àmbit de influència comprèn les cel∙les 1 i 2.  

La Tordera és el primer i únic riu que alimenta de sorres les costes d’aquesta unitat fisiogràfica. 
Les platges de Calella fins al Port d’Arenys són producte directe de l’aportament d’aquest riu. 

El Delta de La Tordera es caracteritza per tenir un pendent elevat en el seu front submergit. 
Aquest fort pendent fa que una gran part dels sediments que porta el riu es perdien el talús i 
en  la plataforma continental submarina. La resta de sediments, però, alimenta  la barra o spit 
submergida. El canyó submarí de Blanes no té connexió amb el sistema fluvial en l’atual règim 
marí alt (Serra, 2000). 

La platja dels Pins, que presenta un hemitòmbol natural, és una platja oberta  lleugerament 
còncava  recolzada  en  els  seu  extrems  pel  delta  i  per  l’  hemitòmbol.  La  seva  característica 
principal  però s’observa  en l’anàlisi dels perfils de platja. 

Es tracta d’una platja amb un pendent pronunciat en el contacte amb el Delta de  la Tordera 
que disminueix en direcció Sud.  

En aquesta direcció, però, apareix una unitat fisiogràfica que dóna a pensar en l’existència de 
barres litorals. Aquesta barra, però, que és més o menys contínua al llarg de la Platja dels Pins 
fins a  ser un arener en  l’ hemitòmbol, és una  fletxa  submergida com a  resultat de  la deriva 
litoral i els sediments de la punta de la Tordera. 

 

 
Figura IX.  17. Batimetria d’alta resolució i mapa de gradients on es distingeix la fletxa (spit) que recorre 
longitudinalment el tram de costa de La Tordera  cap a la Platja de la Pineda. (Font: Serra et al, 2003). 

El  fet d’aparèixer aquesta unitat,  i no conèixer  la  seva naturalesa  faria pensar que es  tracta 
d’un perfil dissipatiu de platja, anant en contra dels resultats de  la dinàmica  i transport  i dels 
índexs morfodinàmics. La naturalesa d’aquesta “barra” submergida no és  incompatible doncs 
amb el resultat de l’anàlisi morfodinàmica. 

Per a aquest tram l'anàlisi dels índexs morfodinàmics pel que fa al caràcter reflexiu o dissipatiu 
de la platja donen com a resultat un estat reflexiu, degut principalment al fort pendent de les 
costes. 

A nivell d'equilibri, es  tracta de platges amb estat d'acreció segons els dos criteris estudiats: 
Larson i Kraus i Omega de Dean. 

Aquest  tram és reflexiu,  fet que ho constata el tipus de ruptura,  la mida de gra, el peralt en 
aigües profundes i el paràmetre de Dean (veure Figura IX. 9.). 
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De  fet  es  tracta  d'un  tram  de  costa  en  equilibri  excepte  el  punt  més  septentrional  que 
conforma el Delta de La Tordera, en estat regressiu.  

La platja de Malgrat, però, va patir fa uns 20 anys un procés de degeneració molt  important 
degut a forts temporals que va fer retrocedir la línia de la costa uns quants metres. 

En condicions normals, com s'explica en el capítol VI, les accions de temporals i la resposta de 
la  platja  es  compensa  amb  la  recuperació  del  perfil  en  les  èpoques  poc  energètiques  de 
l'onatge  (perfil d'estiu). En   aquest cas, però,  les mesures adoptades per a  la protecció de  la 
costa  en  front  als  temporals,  com  l’escullera    i  els  espigons,  van  impedir  la  sedimentació 
natural de la sorra a la costa.  

 

 
Figura IX.  18. Imatges de les platges de Malgrat després d’un temporal. (Font: Xavier Romera, Desembre 

2008) 

Per  tal de  tornar a  les  condicions naturals de  la platja, que per dinàmica natural  s'havia de 
mantenir,  es  va  realitzar  la  demolició  parcial  de  l'espigó  construït  i  es  va  realitzar  una 
alimentació artificial de  la platja d'1.073.000 m3 de sorres procedents del fons marí. Aquesta 
actuació va ser un èxit, però és un clar exemple de com les actuacions antròpiques afecten, de 
manera negativa, en els mecanismes naturals de les platges. 

 

PLATGES DE CALELLA FINS A ARENYS 

Les platges de Calella  fins a Arenys  representen un 11  km de platges  contínues amb  forma 
lleugerament còncava. 

Aquestes platges  sorrenques  amb un  estat morfodinàmic d’acreció no han presentat  gaires 
problemes d’estabilitat al llarg del temps. 

 

EL PORT D’ARENYS DE MAR I EL PORT DE BALÍS 

El transport longitudinal existent al llarg de la costa dels de la Punta de La Tordera i en direcció 
SW va ser interromput en construir el Port d’Arenys. El dic del Port, construït als anys 30, és un 
contorn impermeable per al traspàs de sediments entre cel∙les sedimentàries. 

El  comportament  dels  espigons  i  dics  de  recer  dels  port,  en  els  quals  s’observa  un  gran 
creixement  de  les  platges  al NE  que  s’hi  recolzen,  i  l’erosió  de  les  platges  a  sotavent  dels 
mateixos dóna una clara idea del transport net en direcció SW. 
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Abans  de  les  actuacions  en  la  costa  del Maresme  no  hi  havia  cap  barrera  per  a  la  lliure 
circulació de sediments al  llarg de  la  línia de  la costa. Els petits trams rocosos a Calella  i Sant 
Pol són totalment permeables. 

El dic de Llevant del Port d’Arenys actua com a barrera total, i divideix el tram en dues unitats 
independents, tot  i que  la reflexió de  l’onatge en el dic pot posar en moviment el sediment  i 
que  aquest  rebassi  el  Port,  però  aquest  volum  és  molt  petit,  tenint  en  compte  l’erosió 
produïda aigües avall del Port. 

 

 

Figura IX.  19. Imatges del Port d’Arenys en la qual s’observa l’acumulació de sediments al dic 
de Llevant deguda al transport longitudinal, l’acumulació a Ponent a causa de la difracció i 

l’erosió més enllà de Ponent. (Font: ICC, 2008) 

La resta d’espigons han suposat barreres parcials que han acabat sent rebassades, de manera 
que s’hi restableix el corrent sòlid totalment. 

Les platges de ponent, però, pateixen una forta degradació. Entre el Port d’Arenys i el Port de 
Balís  la  taxa  de  transport  és  de més  de  80.000 m3/any.  Aquest  tram  ha  estat  objecte  de 
diverses actuacions en els darrers 50 anys per a poder pal∙liar els efectes de l’erosió.  

 

 

Figura IX.  20. Imatges de les platges de Caldes d’Estrac: a l’esquerra, ortofoto del ICC de l’any 
1986; a la dreta, ortofoto del ICC actual. (Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC, 2009). 

En els darrers 15 anys es va optar per regenerar la platja amb l’aportació de 3’5 milions de m3 
de sorra de D 0’5‐0’6 mm. Aquesta regeneració es va realitzar en dues fases: una en la qual es 
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van aportar 1’5 milions de m3 a ponent del Port d’Arenys, i una altra de 2’1 milions de m3 quan 
es va demolir l’escullera de protecció de la via del ferrocarril i de la CN‐II construïda el 1967. 

Aquesta actuació  ha donat els seus fruits. El tram de costa des del Port d’Arenys fins al Port de 
Balís va ser regenerada amb relatiu èxit. 

A la Figura IX. 20., s’observa l’evolució de la línia de la costa en més de 20 anys d’aquest tram. 
Les  fotografies aèries, mostren  la platja de Caldes d’Estrac  l’any 1986  i en  l’actualitat. En  la 
primera  s’observa una  acumulació primerenca de  sediments  sobre  les espigons  i una platja 
pràcticament inexistent. En l’actualitat, les platges d’aquest tram presenten una amplada mitja 
de 65 m. 

 

PLATGES DE LLEVANT DEL PORT DE MATARÓ 

Del Port de Balís  fins al Port de Mataró s’estén un  línia de costa de 5’4 km de  longitud dels 
quals només 1’3 km són platges sorrenques. Les platges del Callao i Varadero ocupen aquesta 
zona, separades per un curt espigó. 

Aquestes  platges  creixen  recolzades  al  dic  de  Llevant  del  Port  de  Mataró  per  l’acció  del 
transport longitudinal de sediment. 

La resta del tram que queda a Ponent del Port del Balís d’Arenys, degut a la retenció dels pocs 
sediments que arriben de d’Arenys, es troba en estat erosiu. Es disposa longitudinalment a la 
línia de la costa una escullera de protecció per a la línia del ferrocarril que transcorre adjacent 
a aquesta. 

 

 

Figura IX.  21. Imatges del tram Port Balís – Port de Mataró: a l’esquerra, l’escullera de 
protecció a l’alçada del Càmping Playa Sol; a la dreta, foto aèria del Port de Mataró en la qual 

s’observa l’acumulació de sediment a Llevant.(Font: ICC, 2009).  

 

5.2.4. LA COSTA SUD DEL MARESME: CEL∙LES 7  A 11 

Les platges de la costa Sud del Maresme engloben la franja que va des del Port de Mataró fins 
a Montgat. 

Com  s’ha  comentat  anteriorment,  abans  de  la  construcció  del  Port  d’Arenys,  la  circulació 
longitudinal de sediments en direcció SW no estava afectada per cap barrera,  i els sediments 
provinents  de  la  Tordera,  estimats  en  uns  200.000  m3/any,  tenien  el  camí  lliure  per  a 
alimentar de manera natural la costa del Maresme fins a Barcelona. 
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Una altra font de sediment per a aquest tram de costa és l’aportació episòdica dels torrents i 
rieres  que  arriben  a  la  costa,  tot  i  que  el  volum  de  sediments  provinents  d’aquesta  font 
s’estima en un 10% dels que pot portar La Tordera. 

Amb la construcció del Port d’Arenys la major part dels sediments van ser retinguts de manera 
que  el  tram  de  costa  es  veia  alimentat només per  l’aportació  de  les  rieres, pels  sediments 
propis  de  les  platges  aigües  amunt  que  s’enduia  el  transport  longitudinal  i  el  materials 
provinents de la regeneració de les platges. 

La dinàmica de l’onatge imperant en la zona correspon a l’onatge del Sector de Mataró. D’una 
manera  semblant  a  l’onatge  del  Sector  de  La  Tordera,  aquest  es  caracteritza  per  dues 
direccions  imperants: un clima de Llevant  i un de Garbí, amb una alçada d’ona significant de 
0’5 m i un període mig de 4 s. 

Les  direccions  d'incidència  d'onatge  per  als  climes  d'onatge  estudiat  es  poden  veure  en  la 
Taula IX.5. 

Taula IX. 6. Direccions d’onatge en aigües profundes per a cada clima d’onatge i cada cel∙la 
sedimentària. 

 

 

 
Figura IX.  22. Rosa d’Onatge corresponent a la Zona Sud de la Costa del Maresme.  

CEL∙LA 9: PORT MASNOU ‐ MONTGAT

CEL∙LA 7: PORT MATARÓ ‐ PORT 
PREMIÀ

56.71º 213.47º 11.31º

CEL∙LA 8: PORT PREMIÀ ‐ PORT 
MASNOU

56.76º 214.24º 14.16º

48.19º 225.79º 5.59º

CEL∙LA 10: MONTGAT ‐ PORT 
BADALONA

48.30º 230.21º 2.70º

ONATGE DE LLEVANT ONATGE DE GARBÍ ONATGE MIG EFECTIU
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En  comparar  les  direccions  d'onatge  amb  les  direccions  del  tram  anterior  s'observa  una 
disminució de l'angle d'incidència, fet degut a la configuració de l'onatge en aquest sector i a la 
direcció de la costa en aquest tram. 

Aquesta  disminució  es  tradueix  en  una  disminució  del  transport  longitudinal,  tot  i  que  en 
aquest tram també és important (uns 80.000 m3/any). 

Segons els índexs morfodinàmics són platges estables que en estat natural es troben en estat 
d’acreció´, però, la pèrdua del aport de la Tordera va ser crítica pel seu desenvolupament. 

En aquest sector es distingeixen els següents trams: 

‐ Port de Mataró – Port de Premià. 

‐ Port de Permià – Port de Masnou. 

‐ Port de Masnou – Port de Badalona 

 

PLATGES DE PONENT  DEL PORT DE MATARÓ 

De la mateixa manera que esdevenia en el tram anterior, les platges que van des de el Port de 
Mataró  al  Port  de  Premià  es  troben  estat  erosiu  degut  a  la manca  de  sediment  per  a  ser 
transportat. 

Des  de  la  construcció  del  Port  d’Arenys  als  anys  30,  el  desnodriment  de  la  costa  es  va  fer 
evident al llarg de tot el Maresme. 

A partir dels anys 60 endavant, amb el inici del boom turístic cap a la costa, les administracions 
locals van començar a actuar per a pal∙liar els problemes erosius.  

En    aquest  tram  de  costa  estan  construïts  els  espigons  de  llevant  i  de  Garbí.  Aquests, 
juntament amb el treballs de regeneració de platges,  han recuperat terra a la costa. 

 

 
Figura IX.  23. Imatges de l’espigó de Garbí de la platja de Ponent de Premià de Mar (a l’esquerra, 1966, 

a la dreta, en l’actualitat).  

DOS CASOS ESPECIALS: EL PORT DE PREMIÀ I EL PORT DE MASNOU 

Dos casos especials que val  la pena esmentar  són els casos del Port de Premià  i el Port del 
Masnou. 

Els ports de Premià i Masnou es situen a la comarca del Maresme al sud de Mataró. El Port de 
Premià  va  ser  concessionat  l’any  1972  i  posat  en  funcionament  el  1974  i  el  de Masnou  va 
entrar en funcionament l’any 1975 
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Es tracta de ports tipus barrera. La seva forma general compren un dic de recer principal i un 
contradic  que  parteixen  de  la  línia  de  la  costa  en  direcció  offshore.  La  bocana  es  situa  a 
sotavent del temporal dominant. 

Aquest tipus de ports modifiquen la dinàmica sedimentària litoral, ja que varien el perfil de la 
costa, la dinàmica de l’onatge i el transport de sediments.  

La  història  d’aquests  ports  comença  4  anys  després  de  la  construcció  del  Port  de  Premià. 
L’acumulació de sediments en el dic de recer derivats del transport longitudinal el va rebassar, 
amb el conseqüent transport de sediments cap a la bocana. La dinàmica litoral va fer la resta 
de  la feina, portant els sediments cap a  la bocana. En els primers estats el contradic va fer  la 
seva feina, i va acumular sediments, però va ser rebassat. 

L’any 1989, l’àrea compresa entre l’espigó de ponent, el contradic i el morro del dic de recer va 
quedar totalment anegada de sorres. 

Les  causes  fonamentals  del  problema  van  ser  la  falta  de  dragatges  que  s’haurien  d’haver 
realitzat en la primera aparició del problema deu anys abans, i a la regeneració de les platges 
de llevant del Port. 

El mecanisme d’aterrament   és degut al transport  longitudinal al  llarg del dic de recer. En un 
primer moment, el dic de Llevant reten el cabal sòlid, produint  l’acreció de  la platja que s’hi 
recolza. En rebassar el dic de Llevant, el sediment avança al  llarg del dic de  recer  fins al seu 
extrem on diposita. 

En  incidir  l’onatge sobre el dic de recer trenca  i es reflexa, posant en moviment el sediment 
acumulat,  facilitant  el  seu  transport. Aquest  sediment  es  diposita  al morro  del  dic  degut  a 
l’efecte de la difracció, que disminueix l’energia de l’onatge i la intensitat del corrent. A mesura 
que van creixen aquest dipòsit disminueix el calat. 

 

 

 
Figura IX.  24. Ports de Premià de Mar (a dalt), i de Masnou (a baix). (Font: ICC, 2009). 

En ambdós ports és visible  l’acumulació de sediments al dic de  llevant  i el seu rebassament. 
Ambdós  ports  comparteixen  una orientació de  la  costa  similar  i un  clima d’onatge  associat 
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similar.  Els problemes  associats  al  transport  longitudinal  van  aparèixer més  tard  al Port del 
Masnou,  però  amb menor  intensitat.  Aquesta  cadència  temporal  s’explica  degut  a  la  seva 
posició  respecte  a  la  direcció  del  transport  longitudinal.  A  més  degut  a  la  retenció  de 
sediments que produïa el Port de Premià, la quantitat de cabal sòlid disponible tot i tenir una 
taxa de transport longitudinal similar, era menor.  

El problema de Masnou es va intensificar amb les mesures correctores de l’erosió a ponent del 
Port de Premià. Aquesta erosió és un altre efecte habitual als ports  i present en aquests. La 
dinàmica  litoral conjugada amb  la manca de sediments produeix  la pèrdua de  les platges en 
aquest punt. 

Per  tal de pal∙liar aquest problema en ambdós ports es va optar per realitzar el dragatge de 
sediments i un by‐pass per tal de inserir‐los en la dinàmica del transport litoral. 

 

 
Figura IX.  25. Dragatge de sediments a Premià de Mar. (Font: E.Garriño, 2009). 

En  el  cas de  Premià  es  va  vessar  el  sediment  a ponent de  l’espigó de  contenció de  sorres. 
Aquest  sediment, disponible  ja per  a  l’onatge, es  va dipositar  al dic de  Llevant de Masnou, 
accelerant així el procés d’aterrament. 

De  la mateixa manera que a Premià, es va optar per el dragatge  i el by‐pass dels sediments. 
Aquests es van extreure dels dipòsits generats sobre el dic de recer. Entre els anys 2006 i 2007 
es va dragar un volum total de  294.666 m3 de sorra, dels quals 142.210 m3 es van utilitzar per 
a terraplenar les platges i 92.456 m3 es van desplaçar per a alimentar les platges més al Sud. 

Aquests dos ports són un clar exemple de la importància del coneixement de la dinàmica litoral 
i del clima de l’onatge alhora d’emprendre el disseny d’una estructura tan intrusiva com és un 
port. 

Un  bon  disseny  del  dic  de  Llevant,  el  posicionament  de  la  bocana  i  del  contradic  haurien 
estalviat molts mals de cap i molts milions a la comunitat. 

 

PLATGES DE MASNOU A BADALONA 

El  tram  de  costa  entre  Masnou  i  Badalona  està  formada  per  zones  de  platges  i  zones 
protegides per esculleres. 

La costa que a ponent del Port de Masnou gairebé no presenta platja sorrenca. El ferrocarril i 
la  N‐II  que  transcorren  paral∙lels  a  la  línia  de  la  costa  estan  protegits  per  una  escullera 
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longitudinal.  L’acumulació  de  sorres  i  generació  de  platges  esdevé  com  un  dipòsit  recolzat 
sobre  l’espigó situat al Turó de Montgat  i a  llevant del Port de Badalona. A més,  l’estació del 
ferrocarril està totalment protegida per esculleres. 

 

 

 
Figura IX.  26. Imatges de l’espigó del Turó de Montgat (a dalt, l’any 1966; a baix, en l’actualitat. (Font: 

ICC, 2009). 

Per  tal  de  pal∙liar  els  efectes  erosius  de  la  dinàmica  costanera  s’han  realitzar  nombroses 
actuacions al  llarg del temps de regeneració de platges. Així  i tot, com esdevé en tot el tram 
baix del Maresme, aquestes actuacions tenen un efecte temporal i és necessari recórrer a elles 
periòdicament. La dinàmica litoral amb el constant corrent longitudinal en direcció SW, a més 
dels temporals, s’emporten el sediment de regeneració. 

En  l’actualitat,  les platges de Badalona, en estat d’acreció,  reben mitjançant  la dinàmica del 
transport  longitudinal present, els sediments de  les regeneracions que s’efectuen als sectors 
anteriors. Aquest fet es tradueix en una marcada progradació (Serra, 2009). 

 

5.2.5. LES PLATGES DE BARCELONA: CEL∙LES 11  A 13 

Les platges que conformen  la costa de Barcelona  s’estenen des del Port de Badalona  fins al 
Port de Barcelona. 

Es tracta del tram de costa més afectat per l’acció de l’home al llarg de la costa catalana. Son 
prop de 17 km. de costa en la qual 5’4 km són platges. 
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Figura IX.  27. Regeneració de platges de Montgat l’any 1988. (Font:Ajuntament de Montgat, 2009). 

En  aquest  tram  es  troba  la  desembocadura  del  riu  Besòs,  fortament  antropitzat.  El  seu 
aportament  de  sediments  és  pràcticament  nul∙la  degut  a  les  petites  preses  i  endegaments 
aigües amunt. A més el seu cabal és relativament petit, fet que es demostra amb la intrusió de 
la sorra de platges en la pròpia desembocadura. 

 

 
Figura IX.  28. Imatge de la desembocadura del riu Besòs.(Font: ICC, 2008). 

L’onatge imperant en la zona és el corresponent al Sector Barcelona Nord. És un onatge en el 
qual  imperen els climes de Llevant  i de Garbí, amb una alçada d’ona significant de 0’5 m  i un 
període mig de 4 s. 

Les direccions d’onatge per als tres climes estudiats es mostren en la Taula IX. 7. 

La direcció de la costa envers a l’onatge és gairebé paral∙lela a aquest. L’angle d’incidència de 
l’onatge en aquest tram és molt baix, fet que es tradueix amb la taxa de transport longitudinal 
menor de tot e tram de costa (50.000 m3/any). 
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Morfològicament la batimetria de fons mostra un perfil de platja relativament homogeni amb 
un pendent mitjà. 

L’estudi morfodinàmic  les classifica com a cel∙les molt properes a  l’estat dissipatiu  i en estat 
d’acreció (segons els criteris de Larson i Kraus i de Dean). 

Degut  a  la  forta  presència  de  la  mà  de  l’home,  el  tram  està  sembrat  d’estructures  que 
modifiquen la dinàmica litoral. 

 
Figura IX.  29. Rosa d’onatge corresponent al Sector Barcelona Nord.  

Taula IX. 7. Direccions d’onatge en aigües profundes per a cada clima d’onatge i cada cel∙la 
sedimentària. 

 

Les  platges  de  llevant  de  Barcelona  son  platges  artificials  que  temps  enrere  havien  estat 
ocupades  per  abocadors  i  zones  industrials.  La  única  platja  aprofitable  era  la  platja  de  la 
Barceloneta que s’havia format recolzada sobre el dic de Llevant del Port de Barcelona. De fet, 
el  barri  de  la  Barceloneta  s’assenta  sobre  terreny  guanyat  al mar  degut  a  la  retenció  de 
sediments  del  dic  de  Llevant  (des  del  s.  XVIII).  El  sediments  que  formaven  la  platja  eren 
provinents de La Tordera. 

 

ONATGE DE GARBÍ ONATGE MIG EFECTIU

CEL∙LA 11: PORT BADALONA ‐ FORUM 38.56º 224.31º 1.60º

226.15º 4.75º

CEL∙LA 13: PORT OLÍMPIC ‐PORT DE 
BARCELONA

39.21º 225.79º 5.59º

ONATGE DE LLEVANT

CEL∙LA 12: FORUM ‐ PORT OLÍMPIC  36.72º
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Figura IX.  30. Façana marítima de Barcelona. (Font: ICC, 2008). 

Les  platges  de  llevant  de  Barcelona  son  platges  artificials  que  temps  enrere  havien  estat 
ocupades  per  abocadors  i  zones  industrials.  La  única  platja  aprofitable  era  la  platja  de  la 
Barceloneta que s’havia format recolzada sobre el dic de Llevant del Port de Barcelona. De fet, 
el  barri  de  la  Barceloneta  s’assenta  sobre  terreny  guanyat  al mar  degut  a  la  retenció  de 
sediments  del  dic  de  Llevant  (des  del  s.  XVIII).  El  sediments  que  formaven  la  platja  eren 
provinents de La Tordera. 

A  la Figura  IX.31. es mostra  la  línia de  la costa prèvia a  les actuacions per als  Jocs Olímpics. 
S’observa una costa estreta de l’estil a les costes actuals del Maresme.  

 
Figura IX.  31. Façana marítima de Barcelona l’any 1967. (Font:adaptat de l’ ICC, 2009) 

Amb els Jocs Olímpics es va decidir remodelar la façana marítima de Barcelona amb la creació 
de  platges  artificials  protegides  per  espigons  dobles  (diapasons)  i  condicionades  per  les 
sortides de pluvials provinents de la ciutat. 

Aquestes platges que responen a un estat morfodinàmic d’acreció en presència de càrrega de 
sediment,  són  regenerades  periòdicament.  Els  temporals  de  Llevant,  que  acostumen  a 
esdevenir en la tardor, s’emporten els sediments cap al mar, i anualment, en començar l temps 
d’estiu s’hi prenen mesures per a la seva regeneració. 

Més enllà de les platges, el Port de Barcelona ocupa uns 8’7km des del Port de Barcelona fins a 
la desembocadura del Llobregat. 

 

 

DIAGONAL MAR 
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5.2.5. LA COSTA DEL BAIX LLOBREGAT: CEL∙LES 13  A 15 

Les cel∙les que conformen la costa del Baix Llobregat s’estenen des del Port de Barcelona fins a 
Port Ginesta, just al límit del  massís rocós de la Serra dels Pins al Garraf. 

Aquesta part de costa de 20 km de longitud està formada per   un tram de platja continu que 
pertany als termes municipals de Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà, i  Castelldefels. 

Geogràficament conformen un punt d’inflexió en  la direcció de  la  línia de  la costa que a trets 
generals passa de tenir al nord una orientació de 30º a una orientació de 60º. 

El  clima  d’onatge  per  a  aquest  tram  correspon  a  l’onatge  del  Sector  Barcelona  Sud.  Es 
caracteritza per dos onatges imperants, un de Llevant i un altre de Garbí. Dels dos predomina 
l’onatge de Llevant. 

 
Figura IX.  32. Rosa d’onatge corresponent al Sector Barcelona Sud. 

L’onatge es caracteritza per una alçada d’ona significant de 0’5 m i un període de 4 s. 

Les  direccions  d’onatge  imperants  per  als  tres  climes  d’onatge  d’estudi    i  per  cada  cel∙la 
sedimentària són les següents: 

Taula IX. 8. Direccions d’onatge en aigües profundes per a cada clima d’onatge i cada cel∙la 
sedimentària. 

 

En comparar aquestes direccions amb les anteriors es veu l’augment de l’angle d’incidència del 
clima mig de l’onatge respecte als trams anteriors.  

Aquesta tendència es reflexa amb l’augment de la taxa potencial de transport. 

Morfològicament aquest tram presenta dues unitats fisiogràfiques principals: 

‐ La desembocadura de Llobregat i el seu Delta. 

ONATGE DE LLEVANT ONATGE DE GARBÍ ONATGE MIG EFECTIU

CEL∙LA 14: PORT DE BARCELONA ‐ CN 
GAVÀ

55.93º 219.18º 16.44º

CEL∙LA 15: CN GAVÀ ‐ PORT GINESTA 57.96º 217.15º 18.47º



CAPÍTOL IX        ANÀLISI. CARACTERITZACIÓ DE L’ONATGE I DE LA MORFODINÀMICA DEL LITORAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

 

  171   

‐ Les platges del Baix Llobregat.  

 

EL DELTA DEL LLOBREGAT I LES PLATGES ADJACENTS 

La dinàmica del  tram de costa del Delta de Llobregat  i de  les platges adjacents és  fruit de  la 
dinàmica del riu i de la seva capacitat de transport. 

Fins l’any 1947, s’estimava el transport sòlid del riu de 110.000 m3/any. A partir de la regulació 
del riu l’aportació s’estima al voltant dels 90.000 m3/any  (CMBC, 1987).  

El Delta en estat d’acreció va passar de créixer entre 110.000 m3 a 33.000 m3 l’any,  a patir una 
erosió  que  s’estima  al  voltant  dels  10.000  m3  l’any,  degut  a  la  interrupció  de  l’aport  de 
sediments provinents de La Tordera  i del Maresme per  la construcció del Port de Barcelona  i 
del Llobregat. 

A més, les extraccions de sorres a la platja del Prat er a la construcció del Port van ajudar a la 
pèrdua de sediments a la zona. 

La desembocadura del riu Llobregat,   prèvia al seu canvi de recorregut, era inestable. La seva 
posició  desguassava  aigües  cap  a  llevant,  en  la  direcció  oposada  al  clima  en  la  zona.  En 
temporals, en els quals el riu portava una gran càrrega, el mar entrava dins del riu. 

El  canvi  de  sentit  de  la  desembocadura,  va  permetre  controlar  aquets  fenomen  i  fer 
aportacions de sediment a les patges adjacents. 

Així  i  tot,  a    la  punta  del  Llobregat  la  línia  de  la  costa  ha  retrocedit  al  llarg  dels  anys 
notablement.  Tot i que l’antropització de la llera del riu disminueixi l’aportació de sediments, 
el transport de sediments però no ha minvat, però aquests són el propis del Delta, és a dir, el 
Delta de Llobregat està en procés de desaparició. 

Un exemple d’això és el Far del Llobregat (Figura IX. 32.). Situat a 300 m a terra de la línia de la 
costa i a un metre d’alçada sobre el nivell del mar en el moment de la seva construcció el 1852. 
Fou el segon construït i inaugurat a Espanya dels proposats al Pla d’Enllumenat de les costes i 
ports de 1847.  

L’any 1954 estava parcialment rodejat d’aigua, fet que feia perillar  la seva estructura,  la base 
de la qual formava una illa degut al retrocés de la línia de la costa. 

 

LES PLATGES DEL BAIX LLOBREGAT 

A continuació de la desembocadura del Llobregat es troba una línia de costa de platja continua 
de 18 km de longitud que conforma les platges del Baix Llobregat. 

En  els  darrers  30  anys  es  troben    en  estat  erosiu.  La  dinàmica  imperant  unida  a  la  falta 
d’aportació de sediment  tant del riu Llobregat com de  les zones aigües amunt ha afavorit  la 
pèrdua de les platges.  

Degut  al  fort  angle  d’incidència  de  l’onatge,  el  transport  en  aquesta  zona  és  sensiblement 
superior a les cel∙les sedimentàries del tram anterior, amb valors que oscil∙len entre 150.000 i 
200.000 m3/any. 

Com ja s’ha esmentat, aquesta forta dinàmica de transport litoral arrossega els sediments del 
propi delta i de les pròpies platges. Aquest transport, però, porta al mar fins a 200.000 m3/any, 
dels quals 40.000 m3 pertanyen al Delta i la resta a la erosió de sols. Principalment del municipi 
del Prat de Llobregat. 

La Platja del Prat està sotmesa a un retrocés continu i és la font de sediment per a les platges 
aigües avall. 
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Les  platges  de  Viladecans  i  Gavà  són  relativament  estables,  però  estan  subjectes  a 
regeneracions artificials de sorres. 

Les platges de Castelldefels han tingut una acreció lenta però continuada degut a la presència 
del dic de llevant del Port de la Ginesta sobre el qual es recolza.  

 

 
Figura IX.  33. El far de Llobregat. A: Fotografia del far de l’any 1902 on s’aprecia la distància de la costa 

de la qual es trobava (Font: Jaume Codina, del llibre “Delta de Llobregat: la gent del fang”)A baix: 
Fotografia del far amb l’escullera de protecció l’any 1965. (Font:Frederic Comas i Alcover, 1965 

(disponible a Web de l’ajuntament del Prat)). 
 

5.2.6. LA COSTA ROCOSA DEL GARRAF: CEL∙LES 16  A 18 

Al  sud  del  Port  Ginesta  es  troba  un  tram  de  costa  rocosa  d’uns  9  km  de  longitud  que 
conformen la Serra de Coma‐Roja, la Serra de la Costa i la Serra del Parc del Garraf. En la seva 
major  longitud està  conformada per penya‐segats  i  avencs  a  través dels quals  transcorre  la 
línia del Ferrocarril. 
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Al llarg del tram s’hi troben quatre ports: el Port Ginesta, el Port de Garraf, el port de Vallcarca 
fins al Port d’Aiguadolç. 

L’onatge imperant a la zona prové del Sector Barcelona Sud, com en el tram anterior. És doncs, 
un onatge amb un fort component de Llevant d’alçada d’ona significant de 0’5 m i un període 
de 4 s (Figura IX. 32.). 

A  la Taula  IX. 9. es recullen  les direccions d’onatge per a cada cel∙la  litoral  i per a cada clima 
d’onatge d’estudi. 

El transport de sediment quantificat a partir de Ql pren valors al voltant de 100.000 m3/any.  

Taula IX. 9. Direccions d’onatge en aigües profundes per a cada clima d’onatge i cada cel∙la 
sedimentària. 

 

La major part del material sòlid transportat al tram anterior del Port de Barcelona fins al Port 
de Ginesta  va  a  parar  al  fons  i  redueix  la  profunditat  de  les  cotes  batimètriques  d’aquests 
espadats costaners. La batimetria mostra un fons de pendent suau uniforme al voltant d’1º.  La 
deriva sedimentària en aquest tram és la causa d’aquest transport i acumulació de sediments 
sota els espadats. 

 

 
Figura IX.  34. Vista parcial de la costa rocosa del Garraf a l’alçada del Parc del Garraf. (Font: ICC, 2009). 

Tot  i  l’arribada de sediments,  la formació de platges en aquest tram es gairebé nul∙la, amb  la 
presència de platges encaixades de com a màxim 140 m de  longitud. Aquest és el cas de  la 
Platja d’Aiguadolç, que es recolza entre el dic de Llevant del Port del mateix nom  i el penya‐
segat de la Punta de La Morisca. 

La morfodinàmica indica un estat dissipatiu i erosiu de les platges. 

 

5.2.7. LES PLATGES DEL GARRAF: CEL∙LES 18  A 25 

CEL∙LA 17: GARRAF ‐ PORT VALLCARCA 55.12º 219.99º 15.63º

CEL∙LA 18: PORT VALLCARCA ‐ PORT 
AIGUADOLÇ

56.89º 218.22º 17.40º

ONATGE DE LLEVANTONATGE DE GARBÍ ONATGE MIG EFECTIU

CEL∙LA 16: PORT GINESTA ‐ GARRAF 52.66º 222.45º 13.17º
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La resta de costa d’estudi està formada per les platges que van des del Port d’Aiguadolç fins a 
Cunit. Es tracta d’una  façana marítima mixta en  la qual es  troben trams amb platges  i trams 
rocosos. 

L’onatge  incident  en  la  zona  pertany  al  sector  Cunit,  caracteritzat  per  una  alçada  d’ona 
significativa de 0’5 m i un període mig de 3’8 s. Es tracta d’un onatge fortament bimodal amb 
dues direccions fonamentals molt marcades (Figura IX. 35.). 

 

 
Figura IX.  35. Rosa d’onatge corresponent al Sector Cunit 

Les direccions d’onatge per als tres climes d’estudi s’adjunten a la taula següent: 

Taula IX. 10. Direccions d’onatge en aigües profundes per a cada clima d’onatge i cada cel∙la 
sedimentària. 

 

 

Per a aquest tram de costa l’aport de sediments fluvials es redueix a les minses aportacions de 
les rieres del Garraf i del riu Foix.  

CEL∙LA 20: CN SITGES ‐ PUNTA AQUINES 50.07º 229.19º 7.37º

CEL∙LA 21: PUNTA ANQUINES ‐ PORT 
VILANOVA

57.59º 218.28º 14.78º

ONATGE DE LLEVANT ONATGE DE GARBÍ ONATGE MIG EFECTIU

CEL∙LA 19: PLATJA AIGUADOLÇ ‐ CN 
SITGES

44.22º 220.29º 7.92º

CEL∙LA 25: PLATJA CUNIT ‐ PORT SEGUR 53.72º 222.12º 18.19º

CEL∙LA 22: PORT VILANOVA ‐ PUNTA 
ST. GERVASI 

62.41º 213.46º 19.60º

CEL∙LA 23: PUNTA ST. GERVASI ‐ CAP 
ST. PERE

55.45º 220.42º 17.40º

CEL∙LA 24: PLA ST. PERE 60.32º 215.55º 17.51º
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Dinàmicament es tracta d’un tram fortament dissipatiu, amb un pendent de platja molt suau. 
Els índexs morfodinàmics mostren una tendència erosiva en tot el tram, fet que es reflexa en 
les múltiple estructures de protecció al llarg d’aquest. 

Es defineixen tres trams diferents que actuen com a unitats fisiogràfiques: 

‐ La platja de Ribes Roges. 
‐ Les platges de Sitges. 
‐ Les platges de Cunit. 

 

SITGES:  LES PLATGES ARTIFICIALS 

Les platges de Sitges són un referent turístic del mediterrani català.  

La  dinàmica  litoral  d'aquest  tram  presenta  un  onatge  amb  un  baix  angle  d'incidència.  El 
transport longitudinal en aquesta cel∙la pren valors de 60.000 m3 anuals. 

Aquesta  direcció  d'onatge  afavoreix,  però,  el  transport  transversal,  és  a  dir,  el  flux  de 
momentum   d'energia de  l'onatge té una important component en direcció normal a la costa 
propiciant l'aparició de rip‐current i el conseqüent transport de sediments cap al mar. 

D'aquesta manera gran part dels sediments que arribaven a aquest tram de costa a través del 
corrent longitudinal que recorre el litoral en direcció SW, en combinar‐se aquest corrent amb 
els corrents transversals induïts per l'onatge, es perdien en el mar. 

Les platges de Sitges, estaven condemnades a desaparèixer, o simplement, a no formar‐se. 

Les actuacions a la costa van començar als anys 30 els dos espigons de la Punta de Les Aquines. 

 

 
Figura IX.  36. Vistes aèries de la badia d’equilibri a la Punta de les Aquines, a l’esquerra, als anys trenta 
en la construcció dels espigons de Les Aquines, a la dreta, façana marítima actua. (Font: ICC, 2009). 

Es tracta de dos espigons, un en T que han propiciat la formació d'una badia en forma de conxa 
resultat de la difracció del tren d'ones en entra per la obertura entre espigons. 

Més endavant es van realitzar els dics exempts  i els espigons a  llevant de  les Aquines. A més 
dels promontoris d’escullera que eviten l'erosió en els punts on l’onatge incideix. 

Aquestes estructures, amb la finalitat de disminuir l'acció de l'onatge normal incident i canviar 
la dinàmica del transport a través de la difracció, van generar la formació de tómbols. 

Dins de  les platges s'incorporen promontoris d’escullera que eviten  l'erosió de  la part central 
de la badia.  
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Es  tracta  d'un  conjunt  de  platges  artificials  de  tipus  Pocket  Beaches  situades  entre  dics 
exempts i espigons. Els dics i els tómbols varien la dinàmica del transport longitudinal i actuen 
com a espigons, impedint el transport de sediments. En ocasions la seva influència en el litoral 
és irreversible. 

 

 
Figura IX.  37. Vista aérea dels tómbols de Sitges. (Font: ICC, 2009). 

La política  local  es basava bàsicament  en mantenir  les platges  a  costa  del que  fos.  El preu 
d’aquestes  actuacions es  reflecteixen  aigües  avall  amb  l’erosió de  la  costa per  la manca de 
sediments. 

 

LA PLATJA DE RIBES ROGES: DEL PORT DE VILANOVA A LA PUNTA DE SANT GERVASI 

La platja de Ribes Roges va patir un greu procés de basculament degut a  les ampliacions del 
port de Vilanova, tant a Ponent com a Llevant del Port de Vilanova. 

A Llevant del Port, es va crear superfície de platja nova degut a l’efecte barrera del Port (Figura 
IX. 38.) 

La posició del Port  i  la dinàmica de  l'onatge va deixar  la platja a sotavent del Port a mans de 
l’erosió.  La difracció de l'onatge sobre l'estructura  va generar un canvi en la direcció del tren 
d'ones  generant  la  seva  ruptura  en  direcció  NE,  en  comptes  de  continuar  de  manera 
subparal∙lela a la costa en direcció SW. 

Aquesta nova dinàmica va ajudar a  la sedimentació en aquest punt de  la costa, erosionant  la 
part més distal al Port. 
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Figura IX.  38. Vista de la platja de Ribes Rojes. (Font: ICC, 2009) 

 

 
Figura IX.  39. Vista de la platja de Vilanova: a dalt, 1967; a baix, en l’actualitat. (Font: ICC, 2009) 

Per a  recuperar  la part de  costa malmesa per  la  interacció de  l'estructura del Port  sobre  la 
dinàmica marina es va optar per  la construcció d'un dic exempt paral∙lel a  la costa de baixa 
cota  de  coronació  per  a minimitzar  els  efectes  visuals  negatius,  que,  a més  de  impedir  el 
basculament, generava un nou patró de difracció que afavoria al creixement d'un hemitòmbol  
que augmentaria la superfície de platja.  

La obra  va tenir un cost a finals dels anys 80 de 70'3 milions de pessetes. 

 

CUBELLES  I CUNIT: LES POCKET BEACHES 
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Cubelles  i Cunit són un altre exemple de Pocket beaches. Es presenta com una  línea de costa 
amb dinou dics  exempts que  configuren divuit platges  encaixades dins d'ells  en 8  km. Dins 
d’algunes d'elles hi ha un petit promontori d'escullera per tal d'evitar l'erosió de la part central 
entre els dics. 

Les platges  de Cubelles  i  Cunit presentaven  greus  problemes d’erosió deguts  a  la dinàmica 
costanera i a la manca de sediments per a nodrir les platges. 

 

 
Figura IX.  40. Vista aèria de la façana marítima de Cubelles: a dalt, 1967; a baix, en l’actualitat. (Font: 

ICC, 2009) 

Per a abastir el boom turístic dels anys 60 es van realitzar les actuacions a les platges per tal de 
guanyar  terreny  de  platja.  El  resultat  d’aquestes  actuacions  han  estat  una  façana marítima 
formada per pocket  beaches  encaixades  entre dics  exempts  i  espigons que  caracteritzen  el 
litoral d’aquest tram. 

 
Figura IX.  41. Façana marítima de Cunit i Port de Segur (a l’esquerra). (Font: ICC) 
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Aquestes  actuacions,  però,  amb  la  formació  de  tómbols,  són  barreres  per  al  transport 
longitudinal de les platges aigües avall del corrent. 



CARACTERITZACIÓ DE L’ONATGE I DE LA MORFODINÀMICA DEL LITORAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

  180 

 

 



CAPÍTOL X     CONCLUSIONS 

 

 

  181   

CAPÍTOL X. 
CONCLUSIONS. 

En  l’anàlisi  de  l’onatge  i  la  morfodinàmica  del  litoral  de  la  província  de  Barcelona  s’han 
determinat de forma global les tendències dels diferents processos que esdevenen al llarg del 
tram  d’estudi  en  les  25  cel∙les  sedimentàries  que  la  conformen  pel  que  fa  als  següents 
aspectes: 

‐ L’Onatge imperant, com a acció predominant sobre la línia de la costa. 
‐ La propagació i ruptura de l’onatge, com a fenòmens motors dels canvis en la platja. 
‐ El  transport de  sediments,  com  a modificant de  la  línia de  la  costa  i dels perfils de 

platja, i la discussió i determinació del paràmetre K per al transport de sediments. 
‐ El índexs morfodinàmics, com a caracteritzants de l’estat de la costa. 

La  intersecció  de  totes  aquestes  anàlisis,  íntimament  relacionades  entre  elles,  amb  la 
morfologia  del  tram  d’estudi  i  de  l’estat  de  les  àrees  font  de  sediments  porta  a  la 
caracterització de la morfodinàmica de la costa. 

De forma particular, per a cada anàlisi, les conclusions a les quals s’arriba són les següents: 

 

1. SOBRE L’ONATGE: 
La costa de la província de Barcelona es pot dividir en 5 sectors d’onatge diferents en 
funció de  les dades disponibles. Aquests sectors, de Nord a Sud són: el Sector de La 
Tordera, el Sector de Mataró, el Sector de Barcelona Nord, el Sector de Barcelona Sud i 
el Sector de Cunit.  
De forma general  l’onatge  imperant en  la costa presenta dues famílies de direccions, 
anomenades Climes de Llevant i de Garbí respectivament, la primera  amb una direcció 
E‐W, i la segona amb una direcció SSW – NNE. El clima mig efectiu que se’n deriva té 
una  direcció  ESW  –  WNW  i  es  caracteritza  a  grans  trets  per  una  alçada  d’ona 
significativa Hs de 0’5 m i un període mig de 4 s. 
Els cinc sectors presenten ambdós climes d’onatge, amb un component NE més acusat 
en els sectors més al Nord que en el sector del Sud. 
 

2. SOBRE LA DINÀMICA DE L’ONATGE: PROPAGACIÓ I RUPTURA 
La propagació de  l’onatge està condicionada per  la direcció de  la  línia de  la costa. La 
costa de la província de Barcelona presenta un punt d’inflexió al voltant del Delta del 
Llobregat en el qual hi ha una variació de 30ª de la direcció de la línia de la costa. 
Aquest fenomen és rellevant alhora de tractar la refracció de l’onatge quan s’apropa a 
la costa.  
Pel tram que va des de La Tordera fins a Barcelona, l’angle d’incidència del tren d’ones 
és menor  que  per  al  tram més  al  Sud.  Aquest  queda  reflectit  en  el  paràmetre  de 
refracció  KR  i  en  l’angle  d’incidència  en  ruptura  resultant  del  càlcul,  que  també 
condicionarà els resultats del transport. 
Pel que fa al tipus de ruptura s’observa una tendència progressiva de Nord a Sud del 
tram d’estudi, passant de ser del tipus surging ‐ plunging, amb valors del nº d’Iribarren 
entre  1’2  i  0’6,  a  tipus  spilling,  amb  valors  de  número  d’Iribarren  inferiors  a  0’32. 
Aquesta tendència marca, al seu torn, el caràcter reflexiu, amb una pèrdua d’energia 
major, en el  tram de  La  Tordera  fins  a Barcelona,  i un  caràcter dissipatiu,  amb una 
pèrdua  d’energia més distesa, en el tram de Barcelona fins a Cunit. 
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3. SOBRE EL TRANSPORT DE SEDIMENTS: 

L’anàlisi per al càlcul de  la taxa potencial de transport  longitudinal de sediments s’ha 
realitzat a  través de  la comparació  i estudi de diferents  formulacions, de  la  idoneïtat 
dels resultats obtinguts amb la zona d’estudi i de la seva evolució al llarg de la línia de 
la costa. 
La  corba  de  la  taxa  potencial  de  transport  de  sediments  al  llarg  de  la  província  de 
Barcelona  disminueix  des  de  La  Tordera  fins  a  Barcelona,  on  presenta  un mínim,  a 
partir del qual augmenta progressivament fins a Cunit. 
Un cop analitzada aquesta tendència es conclou que, per a la zona d’estudi, aquesta es 
deu fonamentalment a l’angle d’incidència en ruptura que presenta el mateix patró. 
Per altra banda s’observa una gran variació entre les corbes obtingudes dels  resultats 
de  les  diferents  formulacions.  Aquesta  variabilitat  és  deguda  fonamentalment  a  la 
dispersió  del  paràmetre  K  per  a  les  diferents  formulacions  per  a  cada  cel∙la 
sedimentària.  
La definició d’un paràmetre K adient per a  la zona d’estudi passa a ser una  feina de 
comparació i anàlisi de les condicions de la costa i de la resta de factors que controlen 
el transport, com són el pendent de la platja, la granulometria dels sediments i l’angle 
d’incidència en ruptura per a cadascuna de les 25 cel∙les sedimentàries. 
De  forma  general  la  taxa  potencial  de  transport  longitudinal  de  sediments  per  a  la 
costa de la província de Barcelona oscil∙la entre els 60.000 i els 200.000 m3/any per a 
un clima mig efectiu en direcció E‐SE – W‐NW, corresponent a un valor de K resolt a 
través de la formulació del CERC. 
De  forma  particular,  per  a  la  determinació  de  la  corba  de  la  taxa  de  transport 
longitudinal al llarg de la costa d’estudi i per a cada cel∙la sedimentària, es conclou que 
per a  les platges de tipus reflexiu que conformen el tram de costa des de La Tordera 
fins  al Port de Barcelona,  el  coeficient  K  escaient pot  ser  el  formulat pel CERC, per 
Bailard o per Del Valle  i Medina, presentant en aquest  tram valors entre 0’32  i 0’16 
pels dos primers,  i 0’32  i 0’19 pel segon. Per a  les platges de caràcter més dissipatiu, 
que conformen les cel∙les que van des del Port de Barcelona fins a Cunit, el coeficient K 
que més s’adapta és el formulat pel SPM (Shore Protection Manual), amb un valor de 
0’39. També es troben prou adients els valors obtinguts a través de  la formulació del 
CERC i de Bailard. 
 

4. SOBRE ELS ÍNDEXS MORFODINÀMICS: 
L’anàlisi del caràcter reflexiu o dissipatiu, així com de  l’estat d’acreció o erosió de  les 
platges de  les cel∙les sedimentàries que conformen  la costa s’ha realitzat a través de 
l’índex del nº d’Iribarren, el paràmetre Ω de Dean en ruptura, i a través del Criteri de 
Larson i Kraus i el Criteri de Dean per a aigües profundes. 
Atenent  al  caràcter  reflexiu  o  dissipatiu  de  la  costa,  s’observa  que  la  costa  de  la 
província de Barcelona evoluciona del  límit  reflexiu  fins al  límit dissipatiu de Nord a 
Sud  del  tram  d’estudi.  Es  podria  dir  que  la  costa  de  Barcelona  engloba  els models 
d’estat de Wright i Short al llarg de seva línia de costa. 
Aquesta evolució progressiva d’un estat a un altre és explicable en termes de pendent 
de les platges i de la granulometria existent. Pendent elevats (que implica mida de gra 
grollera) comporten una dissipació d’energia brusca deguda al tipus de rompents  i al 
propi  peralt.  Pendents més  distesos,  (mida  de  gra  fina),  comporten  una  dissipació 
d’energia progressiva al llarg del front de la platja. 
L’evolució del pendent al  llarg de  la costa, així com de  la granulometria, mostra una 
disminució  progressiva d’aquests  factors de N  a  S.  La progressió descendent del  nº 
d’Iribarren, directament proporcional al pendent de la platja, segueix el pas dels estats 
morfodinàmics. D’igual  forma, el paràmetre de Dean,  inversament proporcional a  la 
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mida de gra, segueix progressivament aquesta tendència progressiva d’estat reflexiu a 
estat dissipatiu. 
Atenent l’estat d’acreció o erosió de les platges, els criteris de Larson i Kraus i de Dean 
mostren un clar punt d’inflexió en  l’estat de  la costa de  la província de Barcelona al 
voltant del Port de Barcelona, en el qual s’observa una dinàmica d’acreció en el tram 
Nord d’aquest, i un tram d’erosió a partir del Port fins a Cunit. 

En unir aquests  resultats amb  la morfologia de  cada  cel∙la  sedimentària  i amb  l’estat de  les 
àrees font de sediments s’arriben a les següents conclusions: 

‐ La línia de la costa de la província de Barcelona presenta un comportament en front a 
les accions que hi actuen diferents en el  tram nord  i en el  sud. Aquest  fet és degut 
fonamentalment al canvi de direcció de la línia de la costa, a la variació de la mida de  
gra i al pendent de les platges. 

‐ En general l’estat de la costa de la província de Barcelona reflecteix un desnodriment 
de les platges degut a la falta d’aportació de sediments i a la retenció d’aquests per les 
diferent estructures que es troben al llarg de la línia de la costa d’estudi. 

‐ Les barreres  al  transport de  sediments  longitudinal  varien  la dinàmica natural de  la 
costa. Aquest  fenomen genera  zones d’acreció  sempre a  llevant de  les estructures  i 
zones de forta erosió a les zones a recer d’aquestes. 

Un fet molt important que es fa palès és que l’estudi de la dinàmica, per si sol, és coix, és a dir, 
és  necessària  una  visió  de  la morfologia  i  dels  processos  que  esdevenen  en  la  costa  per  a 
caracteritzar  la  seva morfodinàmica. De  la mateixa manera,  només  l’anàlisi morfològica  no 
permet comprendre la naturalesa dels processos que s’hi duen a terme.  

Exemple  d’això  és  que  per  a moltes  cel∙les  sedimentàries  que  segons  el  càlcul  dels  índexs 
morfodinàmics estan en estat d’acreció,  la realitat és molt diferent;  la falta de sediments  i el 
continu corrent longitudinal que s’emporta la sorra de les platges, produeixen un estat erosiu 
en platges que  en  presència de  sediments  creixerien. Aquest  fet  és degut  a que  els  índexs 
morfodinàmics no  tenen en  compte  les  condicions de  contorn de  les  cel∙les ni el balanç de 
massa dins d’elles.  

A un altre nivell es conclou que les actuacions de defensa i protecció del litoral realitzades pels 
governs  locals  al  llarg  dels  darrers  50  anys  han  variat  la  morfodinàmica  del  litoral  de  la 
província de Barcelona de manera negativa, i han estat contraproduents en la major part dels 
casos, havent de recórrer, en l’actualitat, a costoses actuacions de regeneració de platges per 
tal d’intentar pal∙liar els efectes negatius provocats. 

El  problema  radica  en  la  falta  de  coneixement  de  la  dinàmica  litoral  natural  i  de  les 
conseqüències directes i indirectes del resultat a mig i llarg termini de les actuacions tècniques 
a realitzar. 

Una bona política ambiental, uns protocols correctes i un estudi intensiu dels processos que es 
duen a terme en la costa són necessaris i fonamentals per a predir el comportament d’aquesta 
en front de les actuacions antròpiques sobre elles i un disseny adequat per tal de pertorbar‐la 
el mínim. 
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CAPÍTOL XI. 
FUTURES LÍNIES D’INVESTIGACIÓ. 

L’estudi realitzat pretén donar una idea global de la dinàmica i dels processos que es donen en 
la costa de la província de Barcelona. 

Degut a aquest caràcter global que pretén tenir l’estudi, aquest s’ha realitzat a nivell de cel∙la 
sedimentària a través de les formulacions disponibles, escollint les més adients en cada cas de 
l’estudi.  

Les  solucions  analítiques  que  proporcionen  aquestes  formulacions  són  aproximacions  i  es 
basen  en  certes  hipòtesis  que  simplifiquen  el  càlcul.  Les  hipòtesis  simplificatives  atenyen 
principalment a la geometria i a les condicions de contorn de les platges: suposen els pendents 
homogenis  i  les  corbes  batimètriques  paral∙leles  a  la  línia  de  la  costa.  Sense  aquestes 
simplificacions el càlcul només es possible a través de models d’elements  finits o diferències 
finites que ressolen el model de propagació de l’onatge cap a la costa en base a un model de 
conservació d’energia. 

Seria interessant doncs, la realització d’aquesta anàlisi a través de models numèrics per al tram 
d’estudi. 

Val a dir, però, que  la discretització en cel∙les sedimentàries seria molt més acurada, és a dir, 
de  forma  general,  cada  platja  conformaria  una  única  cel∙la  d’estudi,  i  de  25  cel∙les 
sedimentàries  es  passarien  a  analitzar  més  de  50  cel∙les.  D’aquests  models  resulten  les 
direccions  d’incidència  de  l’onatge  a mesura  que  s’apropa  a  ruptura. A més,  dels  resultats 
obtinguts es treuen les variables per a la realització dels models de transport, d’evolució de la 
platja,... 

Per a  la realització d’aquests models, però, és necessària una batimetria acurada de  la costa 
així  com  dades  de  les  característiques  dels  sediments,  fet  que  comporta  la  realització  de 
campanyes de camp exhaustives per a cada cel∙la sedimentària, i establir una periodicitat per 
veure’n l’evolució. La tecnologia aportada pel Lidar marí seria l’eina ideal per aquesta finalitat. 

Un altre  tret  interessant a estudiar és el caràcter del paràmetre K en  la costa d’estudi. Com 
s’ha  vist al  llarg de  l’estudi, és un paràmetre de  calibratge que  surt d’estudis de  camp  i de 
laboratori  i  que  presenta  una  gran  variabilitat  en  funció  de  la  formulació  adoptada.  Un 
calibratge propi,  ja no tant per cada cel∙la sedimentària, sinó per a  la costa catalana, (amb  la 
obtenció d’un KCAT), seria un exercici   destacable. La realització d’aquest pràctica representa, 
però, tenir enrere certa infraestructura, tant pel que fa a la presa de dades en camp com a la 
realització del models en canals d’onatge. 
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