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1. Resum 

S’ha estudiat l’evolució morfològica de 18.2 km de costa emergida del litoral Català mitjançant dades 

obtingudes a partir d’un sistema de detecció làser aerotransportat (LiDAR). Les dades provenen de 5 

campanyes distribuïdes des del 2008 al 2017 analitzant la costa situada entre Port Ginesta i la Platja de Ca 

l’Arana. La precisió i abast geogràfic del sistema LiDAR ha permès evidenciar que la costa presenta una 

tendència erosiva generalitzada. L’erosió és notable tot i les 8 regeneracions promogudes per el Port de 

Barcelona després de l’ampliació del Port i la modificació de la desembocadura del Llobregat al 2004. Els 

resultats reflecteixen la desconnexió sedimentaria entre la zona dunar i la platja emergida. La influència de 

la deriva litoral direcció Oest es mostra com a factor decisiu en la distribució del sediment a la cel·la 

costanera estudiada. Les variacions de la línia de costa han demostrat ser un bon proxy per l’avaluació dels 

canvis volumètrics de la costa emergida. Aquests resultats suggereixen que per platges com la de 

Castelldefels on els canvis volumètrics es produeixen a la zona de la platja, i no a la zona dunar, la línia de 

costa podria ser considerada com un proxy per l’anàlisi dels canvis volumètrics. 

Paraules clau : LiDAR, erosió costanera, dunes, deriva litoral, proxy, canvis morfològics. 

Resumen 

Se ha estudiado la evolución morfológica de 18.2 km de playa emergida del litoral Catalán mediante datos 

obtenidos a partir de un sistema de detección laser aerotransportado (LiDAR). Los datos han sido adquiridos 

en 5 campañas entre los años 2008 y 2017 analizando el tramo de costa entre Port Ginesta y la Playa de Ca 

l’Arana. Los resultados ponen en evidencia que la costa presenta una tendencia erosiva generalizada. La 

erosión es notable a pesar de las 8 regeneraciones realizadas por el Puerto de Barcelona después de la 

ampliación del Puerto y la modificación de la desembocadura del Llobregat en el 2004. Los resultados 

reflejan además la desconexión sedimentaria entre la zona dunar y la playa emergida. La influencia de la 

deriva litoral en dirección Oeste se muestra como factor decisivo en la distribución del sedimento por la 

celda costera estudiada. Las variaciones en la línea de costa han demostrado ser un buen proxy para la 

evaluación de los cambios volumétricos de la costa emergida. Estos resultados sugieren que en playas como 

la de Castelldefels donde los cambios volumétricos se producen en la zona de la playa, y no en la zona 

dunar, la línea de costa podría ser considerada como un proxy para el análisis de los cambios volumétricos. 

Palabras clave: Datos LiDAR, erosión costera, dunas, deriva litoral, Proxy, cambios morfológicos. 

Abstract 

The aim of this study is to understand the morphological evolution of 18.2 km length emerged coastline 

from the Catalan coast, based on the results obtained by an airborne laser detection system (LiDAR). Data 

have been collected in different campaigns from 2008 to 2017 in the coastal area located between Port 

Ginesta and Platja de Ca l’Arana. The results reveal a general erosive tendency of the emerged beach despite 

the regular beach nourishments carried out by Port de Barcelona after the port enlargement as well as other 

actions in the Llobregat’s river mouth in 2004. Sediment distribution along the beach is mostly related to 

the prevalent westwards longshore drift in the area. Results also evidence a sedimentary disconnection 

between the dune area and the emerged beach. Changes in the beach area volume do not correspond with 

changes in the dunes. However, there is a high correlation between the variations in the coastline position 

and the volumetric changes in the emerged beach, thus suggesting that the shoreline position could be used 

as a proxy for the analysis of volumetric changes. 

Keywords: LiDAR data, dunes, coastal erosion, coastal drift, proxy, morphological changes. 
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2. Introducció 

Els ambients costaners són espais que separen dos medis amb característiques notòriament 

diferents, el continental del marí. Agents ambientals com el vent i l’onatge i processos naturals 

diversos com les marees o l’aportació sedimentaria dels rius modelen constantment la 

geomorfologia costanera (Dabrio, 2008). A més, la pressió antròpica afecta el balanç sedimentari 

de les costes. Per exemple, els espigons i ports poden bloquejar o desviar la deriva litoral natural. 

Tanmateix, la construcció de preses altera el cabal sòlid dels rius. Igual que els passeigs marítims 

i els edificis situats sobre zones dunars redueixen l’espai d’acomodament de les platges. 

Tots aquests impactes combinats amb els naturals augmenten la vulnerabilitat i la capacitat 

d’adaptació de les platges (Jiménez, 2015). Entendre i predir els canvis geomorfològics de les zones 

costaneres te una importància social i econòmica fonamental ja que la meitat de la població mundial 

s’assenta en aquestes regions o a les seves proximitats (Dabrio, 2008). Es per això, que cal 

investigar la dinàmica i la morfologia de les costes. A banda de l’esforç científic, existeix un interès 

de les administracions per resoldre problemes al litoral. Entre ells, un de fonamental és l’erosió 

costanera, que afecta de manera rellevant al teixit social i econòmic de moltes regions condicionant 

així el turisme i els negocis de la regió. 

El litoral de Barcelona ha estat sotmès a actuacions diverses degut a la pressió antròpica que ha 

sofert, afectant el transcurs natural dels sediments. Hi destaquen els canvis esdevinguts al Delta del 

Llobregat, un riu industrialitzat, modificat i afectat per la instal·lació de preses, així com 

l’ampliació del port de Barcelona, comprometent el cabal sòlid del riu amb la conseqüent afectació 

a les platges per dèficit de sediments. 

En aquest treball s’estudiarà com a variat la morfologia del tram de costa Port Ginesta-Platja de Ca 

l’Arana (Catalunya) en els últims deu anys a partir de l’anàlisi de dades LiDAR obtingudes de 

manera periòdica per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. En els últims anys, l’erosió 

d’aquest tram de costa ha preocupat a les entitats públiques i privades catalanes per les possibles 

conseqüències socials i econòmiques que podria arribar a produir, tal com expliquen diversos 

mitjans de comunicació (Cedó, 2018). Aquest fet, conjuntament amb la disponibilitat d’una 

seqüència detallada de dades LiDAR d’alta resolució pel període estudiat (2008-2017) han sigut 

els factors que han motivat la realització d’aquest treball. Aquest treball per tant, conté informació 

actualitzada de l’estat del tram de costa que fins ara no s’havia tractat. Aquesta informació podrà 

ajudar en un futur a decidir quines son les millors actuacions per minimitzar les intervencions 

humanes (Dabrio, 2008) en un rang ampli d’escales gràcies a les dades utilitzades. L’escala d’estudi 

dels canvis morfològics és molt important, per aquest motiu, es tenen en compte tant els canvis 

quilomètrics de la costa, com la formació d’estructures sedimentaries d’escala mètrica-

decamètrica. Aquestes estructures aporten riquesa als resultats i poden ser clau alhora de classificar 

el tipus de costa amb la que s’està treballant (Wright i Short, 1984). 

2.1 Context geogràfic  

El treball s’emmarca a la costa oriental de la península ibèrica (NW del mar Mediterrani) 

concretament a la província de Barcelona. La zona d’anàlisi recull el tram de costa situat entre “La 

Punta de Vallbona” a Port Ginesta amb coordenades (41°15´35.54´´N ; 1°55´44.36´´E) i l’espigó 
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terminal de la platja de Ca l’Arana compartit amb la desembocadura del riu Llobregat amb 

coordenades (41°17'51.62"N ; 2°8'9.80"E)  amb un total de 18.2 km de costa (Fig.2.1). La platja té 

una amplada mitjana de 55 m amb màxims que poden arribar als 90 m i mínims de 15 m. En 

general, la zona Sud-Oest englobant la platja de Castelldefels i Covafumada presenta amplades 

mitjanes al voltant dels 75 m i la zona Nord-Est amb la Platja del Prat i Ca l’Arana de 40 m. El 

pendent mitjà de la platja és d’uns 3º. La zona dunar conté majoritàriament vegetació herbàcia i 

arbustiva i presenta una amplada variable, en alguns trams supera l’amplada de la platja i en d’altres 

resulta ser inexistent, com bona part de la costa de Gavà. La zona d’estudi forma part del Delta del 

Llobregat a on desemboca el riu Llobregat amb un cabal mitjà de 16.3 m3/s (Liquete, Canals, 

Ludwig i Arnau, 2009). A més, al llarg de tot el tram estudiat desemboquen diverses rieres, totes 

elles canalitzades i soterrades artificialment. D’Oest a Est es troben les desembocadures de les 

rieres dels Canyars i de Sant Climent i la desembocadura del canal de la Murtra o de la Dreta del 

Llobregat entre d’altres (Fig.1).  

 

Fig.2.1.(A) Ortofoto d’Espanya amb la regió d’estudi senyalada en groc, (B) mapa topogràfic regional amb els 

topònims destacats (C) ortofoto de la zona d’estudi amb la toponímia destacada. Ortofotos i dades topogràfiques 

extretes  de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 

Gairebé un terç (36%) de la costa objecte d’estudi figuren dintre dels espais naturals protegits de 

Catalunya. Un dels trets característics de la zona d’estudi són els nombrosos estanys, llacunes i 

zones humides associats al Delta del Llobregat que es situen normalment terra endins passat la zona 

dunar. Alguns dels més importants són l’estany del Remolar i l’estany de la Ricarda  (Fig.2.1.C) 

catalogats com a reserva natural parcial i integrats a la Xarxa Natura 2000 i al pla d’espais d’interès 

natural (Espai Naturals Protegits de Catalunya, 2013). Proper a la secció occidental de la zona 

d’estudi es troba el Massís del Garraf (Fig.2.1.B), caracteritzat per elevacions suaus amb màxims 

de 600 m. El Massís esta catalogat amb  dues figures de protecció, forma part del pla d’espais 
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d’interès natural i de la Xarxa Natura 2000 dintre de les Serres del Litoral central (Espai Naturals 

Protegits de Catalunya, 2013).  

Rodejat per els espais naturals es troba el municipi de Castelldefels, sumant actualment una 

població d’uns 66,000 habitants. En ocasions les construccions urbanes es situen a no més de 50 m 

de la línia de costa en certs trams, be sigui pel passeig marítim o directament per habitatges. El 

mateix succeeix amb el municipi de Gavà que conta amb uns 46,000 habitants (Fig.2.1.B). Per altra 

banda, son molt importants per la seva magnitud i proximitat a l’àrea d’estudi les infraestructures 

del port de Barcelona i l’aeroport del Prat (Fig. 2.1.B), que s’assenta damunt del Delta. 

2.2 Context geològic i oceanogràfic 

El delta quaternari del Llobregat (Annex I) d’una extensió aproximada de 140 km2 es va formar 

com a tal fa uns 4000 anys. Prèviament, durant el Pleistocè superior-Holocè inferior (12,000 anys) 

i relacionat amb les transgressions marines causades per la fi dels períodes glacials, es formà un 

delta a la capçalera de l’actual. Avui en dia aquest relicte compleix la funció d’aqüífer subterrani 

degut a la seva alta permeabilitat. Està format per sediments sorrencs i es coneix com a complex 

detrític inferior (Ferret, 2015). Durant els últims 4200 anys, després de l’estabilització del nivell 

del mar (Millàn i Valcarlos, 2010) el Delta va anar progradant, variant nombroses vegades la 

posició de la desembocadura fins assolir la morfologia actual. La morfologia suavitzada del delta 

està modelada tant per l’influencia de les onades com per l’aportació fluvial del riu, permetent 

classificar-lo com de tipus lobulat o mixte (Galloway, 1975).  

 

Fig.2.2.(A) i (B) Desembocadura del riu Llobregat després d’un episodi torrencial. Modificat de (Vilalta, 2016) i 

(Fortuny, 2018). El punt vermell indica la localització de la platja de Ca l’Arana. 

La descarrega de sediments del riu Llobregat contribueix en formar un prodelta submergit de més 

de 165 km2  d’extensió (Checa, Diaz, Farran i Maldonado, 1988). En comparació amb altres 

prodeltes com el del riu Besos (45 km2),  el prodelta del Llobregat presenta una extensió 

considerable. Aquest fet es degut principalment a la important descarrega sedimentaria del riu, amb 

una aportació mitjana de sediments del riu al medi marí de 99,891 t/any pel període 1995-2002 

(Liquete, et al. 2009). Aquests sediments, combinats amb els onatges predominants del ENE 

(Instituto de Hidràulica Ambiental de Cantabria, 2015) i la proximitat de la desembocadura del riu 

a la zona d’estudi provoquen que l’aportació sedimentaria per part del riu Llobregat al tram de 

costa estudiat sigui important. Aquest fet s’observa  en les plomes de sediment creades a la 

desembocadura del riu en períodes de pluges intenses (Fig.2.2). A més, el tram estudiat esta 

B A 



7 
 

catalogat com a tram de costa amb velocitat de resposta hidrològica alta pel que fa als rius, rieres i 

canals que conté (ACA, 2010). 

El tram estudiat presenta un règim de costa micro-mareal (< 0.25 m)  (Davies, 1964). El 80% de 

l’onatge de la costa estudiada presenta una altura d’ona inferior als 1.2 m, és a dir, en general és 

poc energètic amb una direcció predominant del ENE (Annex I) induint la creació d’un corrent 

paral·lel a la costa cap a l’Oest (IH Cantabria, 2015). Pel que fa als períodes, el 80% dels onatges 

tenen un període de pic inferior a 6.5 s. Típicament, al llarg de l’estiu, la probabilitat d’ocurrència 

de tempestes és pràcticament nul·la i hi abunden les calmes. És durant els mesos de tardor i hivern 

quan és més probable que existeixin onatges energètics (IH Cantabria, 2015). 

Els sediments de platja que s’assenten a la zona d’estudi es troben estretament lligats al riu 

Llobregat que erosiona i recull sediments d’indrets molt diversos com bona part del Prepirineu 

Català, la conca miocena del Vallès o la serralada Litoral Catalana (Annex II). La granulometria 

d’aquestes sorres acostuma a ser fina-mitjana (0.24-0.37 mm GEOMYTSA, 2002) com a 

conseqüència tant del retreballament que afecta als sediments que viatgen pel Riu Llobregat 

d’aproximadament 163 km com per l’energia de les onades. A més, aquestes sorres deltaiques es 

troben molt ben classificades (Serra i Verdaguer, 1983). Clements i van Veelen (2015) establiren 

que la platja de Castelldefels s’integrava com platja de tipus intermèdia dintre de l’espectre de les 

6 categories establertes per Wright i Short (1984). Concretament la situaven com una platja bimodal 

entre la tipologia “Longshore Bar-Trough” i “Transverse Bar and Rip”. 

2.3 Objectius generals i específics 

 Avaluar els canvis morfològics que s’han produït a la zona d’estudi durant els darrers 10 anys. 

 Estudiar els canvis volumètrics a la platja emergida. 

 Estudiar la variació de la línia de costa. 

 Analitzar la relació entre els canvis volumètrics de la platja i les variacions de la línia de 

costa. 

 Identificar les possibles causes d’aquests canvis. 

3. Antecedents 

Conèixer el balanç sedimentari d’una zona litoral i establir si es troba en equilibri o no permet 

esbrinar si el tram de costa està afectat per un procés erosiu o sedimentari. Aquest equilibri es pot 

assolir de diferents maneres; per l’estabilitat en la direcció dels corrents, l’aportació sedimentaria 

fluvial o l’intercanvi dunar (Belmonte, Ruperez, Moreno i Romero, 2011).  A més, l’evolució de 

les costes s’ha d’entendre a diferents escales temporals ja que els processos implicats són varis i 

actuen a diferents velocitats (Cowell i Thom, 1994). 

La urbanització de les conques fluvials, les extraccions d’aigua y la retenció de sediment per preses 

són els impactes antropogènics que perjudiquen de manera més important el transport de sediments 

dels rius Catalans. En el cas del Llobregat es va estimar que aquests impactes sumats amb altres  

de tipus climàtic o de desertificació podrien reduir un 60% la taxa mitjana anual de sediment 

subministrat al riu per cada km2 de conca hidrogràfica (Liquete, et al. 2009). A l’actualitat, les 

actuacions dutes a terme tant al tram final del riu Llobregat com a la seva conca fomenten 

l’acumulació de sediment a les vores i al llit del riu Llobregat per poder assolir un altre cop el seu 
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perfil d’equilibri natural com a conseqüència de l’augment del pendent al tram final del seu curs 

(Domínguez, 2015). A més, els espigons situats a la desembocadura del Llobregat dirigeixen la 

descarrega fluvial mar endins provocant la no disseminació d’aquesta en forma de ventall. 

Catalunya és una de les 5 comunitats autònomes espanyoles reconegudes per la Comissió europea 

per presentar un grau alt d’erosió a les seves costes i s’estableix que una de les causes més 

importants són les activitats humanes inapropiades (EUROSION, 2005). Alguns autors com Martí 

Lopez, (2011) o Ribeiro, Jurado i Ariza, (2017) han estudiat el cas de Catalunya i la seva 

vulnerabilitat des de una perspectiva regional, analitzant nombrosos punts del litoral Català 

aportant que aproximadament un 50% de les costes catalanes presenten un índex de vulnerabilitat 

alta davant processos com l’erosió deguda a l’impacte de temporals o erosió com a conseqüència 

de la pujada del nivell del mar. 

L’Institut d’hidràulica ambiental de Cantàbria (IH Cantabria) presentà al 2015 un estudi detallat 

dels canvis volumètrics a la platja submergida mitjançant diverses campanyes topo-batimètriques 

a la mateixa zona d’estudi. Partint de dades del 2007 al 2014, l’estudi establí que la costa estudiada 

es trobava davant un procés erosiu pel que feia a la platja submergida, i contemplava les 

regeneracions dutes a terme a la platja de Ca l’Arana com ineficients. L’any 2015, el laboratori 

d’enginyeria marítima de la UPC realitzà un estudi de la platja de Gavà amb la intenció 

d’estabilitzar la costa davant el canvi de dinàmica litoral que han enregistrat durant els darrers 15 

anys atribuint com una de les causes principals, l’ampliació del Port de Barcelona l’any 2003 (LIM-

UPC 2015). A l’Annex III es recullen les diferents infraestructures construïdes i actuacions 

realitzades al voltant del tram de costa estudiat partint de la informació aportada per l’estudi de 

Gavà complementat amb IH Cantàbria (2015) i Domínguez (2015) . 

La utilització de dades LiDAR i el processament mitjançant Sistemes d’Informació Geogràfica 

(SIG) per l’anàlisi dels canvis morfològics de les costes és cada cop més habitual. Les tècniques 

LiDAR són utilitzades per la USGS d’ Estats Units des de l’any 1996. Se sap que resulten ser 

econòmicament factibles, presenten una gran productivitat i a dia d’avui són tècniques consolidades 

i molt precises que ajuden a la comunitat científica a abordar problemàtiques o interrogants de 

diferents àmbits de la ciència (Ruiz, 2009). En el cas de Catalunya, existeixen diversos estudis 

analitzant els canvis morfològics de la costa utilitzant informació LiDAR. Entre d’altres coses, s’ha 

fet servir per estudiar les inundacions costaneres o l’erosió de les platges del Delta del Llobregat i 

Barcelona  (Ruiz i Kornus, 2003, Durán et al., 2016, Servicios Globales Medioambientales, 2018). 

4. Metodologia 

4.1 Dades adquirides 

La informació de partida per poder realitzar aquest estudi han sigut dades topogràfiques d’alta 

resolució (LIDAR) adquirides per l’ICGC els dies 03/11/2008, 11/04/2012, 23/05/2013, 

04/02/2014 i 03/01/2017. El dispositiu LiDAR realitza un escanejat làser d’alta velocitat i densitat 

de punts sobre la superfície del terreny. Té una precisió vertical menor als 20 cm i una resolució 

horitzontal pròxima als 50 cm. El dispositiu enregistra una coordenada geogràfica precisa per cada 

senyal reflectida a la superfície mitjançant un sistema de navegació inercial incorporat. Per aquest 
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estudi s’ha utilitzat el sistema de referencia ETRS 1989 i l’ Universal Transverse Mercator zona 

31 Nord per referenciar i projectar els punts.  

Els models digitals d’elevació (DEMs) amb enreixat de 1x1 m obtinguts en format ASCII es 

transformaren a format raster i tractaren amb l’ajuda del programa ArcMap del software 

d’informació geogràfica ArcGis 10.5. Per tal de mostrat tots els detalls metodològics s’ha inclòs 

una guia metodològica a l’Annex IV. 

4.2 Anàlisi de les dades 

4.2.1 Línies de costa i límit terra endins 

L’obtenció tant de la línia de costa de cada un dels anys com del límit terra endins conjunt per tot 

el període d’estudi va permetre crear un polígon amb la informació topogràfica de la platja per cada 

any. A partir de la qual, es realitzaren anàlisis volumètrics i de canvis en la posició de la línia de 

costa.  

Es defineix com a “línia de costa” el límit imaginari d’un medi costaner que separa els dominis de 

la dinàmica costanera, és a dir, l’acció de l’onatge  amb l’entorn continental. Per tal de crear la línia 

de costa de cada un dels anys estudiats es necessita una dada topogràfica única obtinguda 

mitjançant un criteri conjunt per tots els anys. A dia d’avui existeixen diferents metodologies per 

posicionar la línia de costa. Per analitzar canvis morfològics en platges s’acostuma a utilitzar el 

High Water Line (HWL) definit com l’abast màxim terra endins de la darrera marea alta abans dels 

mesuraments (Anders i Byrnes, 1991) o la posició del límit sec/humit (Crowell, Leathehman i 

Buckley, 1991). 

 

Fig.4.1. Perfil de costa de l’any 2012 de la zona de la Pineda (Castelldefels) on s’indiquen diferents metodologies pel 

càlcul de la línia de costa. Localització del perfil a la Fig.4.2. 

Criteri de marea alta: Per aquest treball s’utilitzà inicialment la mitjana de les marees altes diàries 

històriques del 2000 al 2012 utilitzant com a referencia el Cero REDMAR = NMMA 1995 per 
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establir la línia de costa. El Cero REDMAR representa la referencia utilitzada per cada mareògraf 

de la Red de Mareografos de Puertos del Estado per representar el zero geodèsic. Per poder tractar 

la dada, aquesta va ser ajustada al nivell de referència NMMA referit a la RedNap 2008 que és 

l’utilitzat per treballar amb dades LiDAR. El valor obtingut de 0.197 m representava una cota massa 

baixa per establir la línia de costa  ja que interferia amb l’onatge (Fig.4.1).  

Criteri de “run-up”: Posteriorment s’utilitzà la metodologia del càlcul del run-up (R2%) (Stockdon, 

et al., 2006). La zona de run-up se situa sobre el foreshore i esta composat pel set-up que representa 

la sobreelevació de la làmina d’aigua per la ruptura de l’onatge i la zona d’ envestida de l’ona 

(swash) que representaria el lliscament de la ona sobre el pendent de la platja baixa (foreshore) 

com a conseqüència de l’energia de ruptura (Salido, 2016). El càlcul del R2% té en compte els 

paràmetres de altura d’ona significant, el pendent de la costa i el període de pic. El resultat obtingut 

representa la cota a partir de la qual es troben el 2% dels valors màxims de run-up enregistrats. Per 

establir la línia de costa, el resultat obtingut mitjançant el R2% s’havia de sumar al nivell de marea 

alta de cada vol obtenint uns valors  pròxims al metre d’alçada. Aquests resultats donaven una 

informació topogràfica massa elevada per situar la línia de costa ja que es perdia informació 

referent a estructures adossades a la costa com podria ser la barra litoral (Fig.4.1). 

Criteri de marea alta màxima: Finalment, es va establir la dada de marea alta màxima detectada al 

llarg dels 5 dies de vol com a criteri per obtenir el valor de posició de la línia de costa. Aquest valor 

es va ajustar al cero geodèsic del NMMA referit a la RedNap 2008 obtenint un valor de 0.381 m. 

Aquest valor no interfereix amb l’onatge i alhora incorpora les estructures sedimentaries adossades 

a la costa (Fig.4.1). Per crear la línia de costa de cada any s’ha seguit la corba de nivell de 0.381 m 

i per tal de corregir els errors de la posició de la línia de costa s’ha utilitzat el mapa de pendents, el 

mapa de relleu de cada MDE i els perfils transversals a la costa. Aquestes tres eines permeten situar 

amb claredat la zona de foreshore i diferenciar entre l’onatge i la barra litoral si aquesta es troba 

adossada a la platja, veure figura 4.2. 

Fig.4.2.(A) Mapa de relleu de la topografia del 2012 amb la línea de costa seguint la cota 0.381 m i el límit terra endins, 

(B) correccions de la imatge “A” incorporant la barra litoral dins la zona de platja. La línia transversal a la costa de 

color negre representa el traçat del perfil de la figura 4.1. 

S’ha diferenciat entre la zona de platja i la zona dunar per poder estudiar el comportament per 

separat davant els canvis de la costa. La zona dunar comença al límit terra endins i arriba fins les 

primeres estructures antròpiques (passeig marítim, carrers, o edificacions) o fins l’inici de la 



11 
 

vegetació arbòria. Per tal d’establir el límit terra endins, el qual separa la zona de platja amb la zona 

dunar es tingueren en compte diversos criteris: i) Prescindir d’estructures antròpiques tals com 

dutxes, camins asfaltats  embarcadors de petites llanxes o “xiringuitos” propers a la zona dunar.                 

ii) No sobrepassar la primera franja de vegetació herbàcia corresponent a l’inici del cordó dunar.            

iii) No sobrepassar els camins antròpics paral·lels a la costa. 

Considerant els anteriors criteris es va construir aquest límit amb ArcGis per posteriorment crear 

un polígon per cada un dels anys unint la línia de costa de l’any corresponent amb el límit terra 

endins conjunt per tots els anys. A partir dels cinc polígons obtinguts és va crear l’evolvent de tots 

ells. Això genera una superfície conjunta permetent obtenir així la comparació interanual. Abans 

de procedir amb l’anàlisi es va eliminar la informació topogràfica corresponent a l’onatge de cada 

any. 

4.2.2 Canvis volumètrics de sorra i canvis en la posició de la línia de costa. 

A partir del MDE de cada any s’ha calculat el volum general de platja emergida tenint en compte 

el límit terra endins (igual per tots els anys) i la línia de costa corresponent a cada any. Per tal 

d’analitzar la platja en detall és va subdividir el tram estudiat en 242 seccions de 75 m d’ample 

utilitzant l’extensió “DSAS v4.4” de l’ArcGis (Thieler, et al., 2017) (Fig.4.3). A partir d’aquest 

perfils es va dividir la platja en 242 polígons a partir dels quals s’obtingué el volum de sorra per 

secció i per any. A partir de l’extensió DSAS s’obté la posició de la línia de costa de cada any 

mesurat a partir d’una línia base (Annex IV) actuant com a coordenada de 0 m per cada transsecte 

En aquest cas, cada transsecte té la informació de la línia de costa per els cinc vols. Aquesta  

informació s’ordenà per anys i és comparà la posició de la línia de costa de cada any amb la de 

l’any anterior. La informació volumètrica per seccions també es comparà entre anys, d’aquesta 

manera es pogué relacionar la variació de la línia de costa amb la variació volumètrica per seccions. 

 

 

 

 

Fig 4.3: Relació entre transectes, i seccions de la costa. Les seccións estan representades amb 

els nombres liles i els transsectes amb els blancs. Distancia entre transsectes = 75 metres. 
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5. Resultats 

Els resultats obtinguts es presenten en dos apartats diferents, el primer conté els canvis generals de 

la platja en relació al volum i la línia de costa i en el segon els resultats de l’anàlisi en detall de 

trams clau de la costa. 

5.1. Canvis generals  

L’anàlisi de la morfologia de la costa permet resoldre que aquesta presenta un pendent mitjà a la 

zona de foreshore de 5.75º. Al llarg del període d’estudi els valors s’han mantingut estables entre 

5.3º (2017) i 6.05º (2012). La superfície de platja al 2008 era de 935,430 m2 i al final del període 

d’estudi, la superfície presenta una reducció fins als 895,258 m2 (un canvi del ~ 5%) (Fig.5.1). La 

línia de costa (Fig.5.2 i Annex VI), mostra un comportament molt dinàmic i en aquesta escala 

s’aprecia com oscil.la constantment al llarg de tot el tram per tots els anys estudiats amb diferent 

intensitat. Les zones on presenta més retrocés són al Nord, a la platja de Ca l’Arana i la 

desembocadura del canal de la Murtra. I on s’observa més avanç és al tram que limita la platja de 

Covafumada i la de Castelldefels, cap al Sud (Fig.5.2). 

El volum de sorra de la platja va augmentar un 5.3% de 2008 a 2012 (Fig. 5.1). No obstant, a partir 

del 2012 la platja tendeix a perdre volum. L’any 2017 ja només tenia un 84.4% de la de 2012. En 

canvi, la zona dunar mostra força estabilitat al llarg del període d’estudi, exceptuant l’augment de 

32,265 m3 del 2012 al 2013 i la posterior baixada de -36,977 m3 al 2014. A la gràfica 5.1.C 

s’observa com el període amb més pèrdua a la zona de platja és del 2012 al 2013 amb un total de -

74,880 m3. En conjunt, queda en evidència la tendència general erosiva de la costa, mentre que a 

la zona dunar el volum de sorra és manté relativament constant. 

Al llarg del tram de costa s’hi distingeixen tres zones segons el seu comportament (A,B,C) tal com 

s’indica a la figura 5.2. El tram A que va des de la platja del Prat fins l’espigó terminal de la platja 

Fig.5.1. (A) taula amb dades de les gràfiques “C” i “D”, (B) taula amb el guany o pèrdua de volum de la zona de 

platja i dunar, (C) Volum total de sorra del tram de costa estudiat, (D) volum total de sorra de la zona dunar. 
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de Ca l’Arana mostra pèrdua de volum i retrocés de la línia de costa (analitzat amb detall a la figura 

5.3). El tram B situat a la platja de Gavà, mostra oscil·lacions entre pèrdua i guany i presenta les 

variacions més accentuades per metre costa (analitzat amb detall a la figura 5.4). Al tram de costa 

C que va des de la platja de Covafumada recorrent bona part de la platja de Castelldefels fins arribar 

a l’inici de la platja de Gavà hi predomina l’acumulació de sorra i l’avanç de la línia de costa mar 

endins (analitzat amb detall a la figura 5.6). Cal destacar que cada zona diferenciada coincideix 

amb una orientació preferent de la costa. El tram “A” s’orienta en direcció NE-SW, el “B” E-W i 

el “C” NW-SE. 

A la figura 5.2 s’aprecia l’excel·lent correlació (R2 = 0.8) entre els canvis volumètrics (per seccions 

de 75 m) i la posició de la línia de costa al llarg de tota la platja comparant les dades inicials del 

2008 amb les del 2017 (Taula 5.1). Els gràfics comparatius dels altres anys es poden trobar a l’ 

Annex VI. També  s’evidencia la relació volum-línia de costa per cada període però amb menor 

intensitat (Taula 5.1). 
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Taula 5.1: Informació referent a la comparativa entre canvis volumètrics i canvis de la línia de costa. 

El període on hi ha una major pèrdua de volum mitjà per metre de platja estudiada és del 2012-

2013 amb -4.12 m3/m·any. El major retrocés mitjà és del 2012 al 2013 amb -6.84 m d’enretirada 

(Taula 5.1). 

5.2 Anàlisi per sectors 

En aquest apartat s’ampliarà la informació dels tres trams de costa establerts i es destacaran 

diferents estructures d’escala mètrica i decamètrica. 

Sector Nord (Zona A) 

 

Fig.5.3.(A) Mapa de relleu any 2008, (B) mapa de relleu any 2017,(C) Ortofoto superposada amb la diferencia de 

volums (± 1.5 m
3
) entre els anys 2008-2017. Veure Fig.5.2 per la localització del  tram de costa mostrat.  

La zona A presenta una tendència erosiva mantinguda en els darrers 2 km de costa amb pics de 

retrocés i pèrdua de volum per metre de costa de 60 m i 93 m3 respectivament a la zona de la 

desembocadura del Canal de la Dreta del Llobregat el qual limita la platja de Ca l’Arana amb la 

Període analitzat 2008-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2017 2008-2017 

Tendència mitjana de la 

variació del volum al 

llarg de la platja per any 

(m3/m de platja·any) 

1.11 - 4.12 -2.98 -1.94 -0.94 

Tendència mitjana del 

desplaçament de la línia 

de costa per any (m/any) 

1.47 -6.84 -0.51 -0.31 -0.26 

R2 0.73 0.545 0.531 0.768 0.8 
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del Prat (Fig.5.3). Cal destacar que tot el tram que ha sofert erosió, presenta zones d’acumulació 

lleu a la regió del backshore abans de traspassar la zona dunar (Fig.5.3.C). El coeficient de 

determinació per aquest tram és de 0.75. La tendència erosiva s’observa amb major o menor 

intensitat per tots els períodes entremitjos. 

Sector central (Zona B) 

Fig.5.4.(A) Mapa de relleu any 2008, (B) Mapa de relleu any 2017, (C) Ortofoto superposada amb la diferencia de 

volums entre els anys 2008-2017 (D) desplaçament de la línia de costa anys 2008-17 en metres, (E) variacions volum 

de la costa anys 2008-17 en m3 per seccions de 75 m, (F) gràfic comparant les variacions de la línia de costa y el volum 

pel sector B de la costa. Veure Fig.5.2 per la localització del  tram de costa mostrat. 
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La figura 5.4 reflecteix les pèrdues i guanys de volum de sorra respecte la variació de la línia de 

costa pel tram B. Aquí es pot apreciar com per aquesta zona situada entre la platja de Gavà i de la 

Murtra, la tendència és erosiva. Hi ha un pic acumulatiu situat al mig de la zona B (prop del topònim 

“Platja de Gavà”  de la figura 5.3) amb seccions d’acumulació arribant als 40 m3/m de platja sent 

un dels pics d’acumulació més importants de tota la zona d’estudi. La zona del Càmping Tres 

Estrelles situada a la vora de la desembocadura del canal de la Murtra és clarament erosiva amb 

regions de pèrdua de sorra pròxims als -53 m3/m de platja. Aquí es constata la influència de l’espigó 

pròxim a la desembocadura del canal sobre la platja. Cal destacar també la possible relació entre 

l’aportació sedimentaria del canal de la Murtra i els canvis morfològics d’aquesta zona de platja. 

Al llarg dels anys aquest tram presenta grans variacions morfològiques.  

En general la zona dunar no presenta grans canvis volumètrics des del 2008 fins al 2017 ni es 

correlaciona amb els canvis observats a la platja. A aquesta zona, l’únic destacable és una franja 

acumulativa d’uns 5 m d’amplada present a la platja de la Murtra just amb el límit terra endins de 

la figura 5.4 coincidint amb l’inici de la zona dunar. Això està relacionat o bé amb l’augment de la 

vegetació herbàcia que reté més quantitat de sorra amb el pas dels anys o amb actuacions 

antròpiques ja que és habitual acumular la sorra en aquesta franja de forma artificial. Aquest tram 

de costa, per tant, és un exemple de la variabilitat espacial a petita escala dels canvis morfològics 

en una zona on intervenen dues estructures antròpiques diferents situades a pocs metres una de 

l’altra provocant que sigui una regió de gran complexitat i dificultat d’interpretació. 

La correlació pel tram central (B) entre línia de costa i volum de sorra a la platja és elevada 

(Fig.5.4.F). Concretament la R2 és de 0.925, indicant una clara relació entre les dues variables, és 

a dir, quan la  línia de costa avança cap al mar, el volum de la platja augmenta proporcionalment i 

viceversa. Aquesta R2 és superior a la R2 general (0.8)  pel mateix període. 

 

Fig.5.5.(A) Mapa de relleu de l’any 2014 a la platja de Gavà amb la línia de costa incorporada, (B) Mapa de relleu de 

l’any 2017 a la platja de Gavà amb la línia de costa incorporada, (C) Ortofoto superposada amb la diferencia de volums 

entre els anys 2014-2017 (±1.5 m3). 

 A la platja de Gavà tant al 2014 com al 2017 es poden apreciar tres estructures sedimentaries 

d’escala decamètrica amb aspecte similar entre sí, que creen una morfologia de cúspide asimètrica 

(Fig.5.5). Aquestes morfologies s’identifiquen com estructures producte de la dinàmica de la barra 

litoral, en aquest cas adossada a la platja. La imatge de 2017 (Fig.5.5.B) reflecteix també estructures 

similars a les de l’any 2014 més suavitzades (Fig.5.A). A part, per l’any 2017, la costa es troba 

erosionada (Fig.5.5.C). En aquesta figura, hi destaca la pèrdua generalitzada de volum al llarg de 

tot el tram de costa, que arriba a perdre al voltant de 13,000 m3 de sorra en un període de 3 anys.  
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Sector Sud (Zona C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.6.(A) Mapa de relleu any 2008,(B) mapa de relleu any 2017,(C) ortofoto superposada amb la diferencia de 

volums entre els anys 2008-2017 (±1 m3). Veure Fig.5.2 per la localització del  tram de costa mostrat.  

La zona C presenta una tendència acumulativa mantinguda més de 2.4 km concentrada al tram final 

de la platja de Covafumada i a l’inici de la platja de Castelldefels pel període 2008-2017 (Fig.5.6). 

En canvi, l’inici del tram que engloba els primers 400 m de la platja de Covafumada tendeix a 

l’erosió. Aquesta part presenta pèrdues de -1000 m3 per secció de 75 m i una enretirada de la línia 

de costa d’aproximadament -20 metres. L’R2 per aquest tram és de 0.66. El tram acumulatiu de 2.4 

km presenta petites però generalitzades pèrdues de sorra a la regió del ”backshore” abans d’arribar 

a la zona dunar (Fig.5.6.C). Dels períodes intermitjos hi destaca el període acumulatiu 2008-2012, 

els demés períodes la tendència és a oscil·lar molt poc i mantenir-se pràcticament amb cap variació.  

La zona dunar no respon en cap cas a les variacions de la platja que ha sofert el tram C (Fig.5.6.C). 

 

Fig.5.7.(A) Mapa de relleu (2013) de la platja de Covafumada, (B) Mapa de relleu (2013) de la platja de la Pineda. 

Tant a la imatge A com B de la figura 5.7 es poden observar estructures menors d’escala mètrica, 

les quals tendeixen a repetir-se de manera ordenada. Aquestes estructures de topografia rítmica no 

és mantenen al llarg dels anys. De fet, són efímeres i poden desaparèixer en qüestió de dies ja que 

A 

C 

B 
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acostumen a crear-se en episodis de tempesta (Ortega, Guillén i Ribas, 2008). S’aprecia com 

l’escala d’aquestes estructures és diferent depenent de la zona on es situïn, encara que es trobin de 

manera coetània en el temps. Mentre les de la platja de Covafumada (A) són d’uns 5 metres de 

longitud entre banya i banya, les de la platja de la Pineda són d’escala decamètrica, algunes arribant 

als 25 metres entre banya i banya. 

6. Discussió 

6.1 Qualitat de les dades 

La informació LiDAR tractada amb el software ArcGis ha demostrat ser una eina molt potent alhora 

d’analitzar els canvis morfològics de la costa i la seva tendència. A més, resulta ser un mètode molt 

pràctic per l’estudi de la variabilitat anual i el balanç sedimentari de la platja. És particularment 

destacable l’extensió de territori que pot abastir, mantenint una qualitat de dades excepcional, fet 

que amb altres metodologies seria impossible d’analitzar. Un altre avantatge d’aquesta metodologia 

és la possibilitat d’anàlisi per sectors mantenint la mateixa qualitat de dades amb la possibilitat 

d’observació d’estructures sedimentaries d’escala mètrica i decamètrica.  

 Per altre banda, i destacant que els processos que intervenen en aquests ambients actuen a 

velocitats diferents (Cowell i Thom, 1994),  seria necessari l’ús d’una metodologia amb major 

nombre d’observacions per tal d’analitzar aquells processos que promouen la creació d’estructures 

de curta escala temporal com l’efecte d’una riuada, les tempestes de temporada, el seguiment dels 

canvis a la barra litoral o els canvis d’acumulació-erosió a les vores d’un espigó. Per aquest motiu 

l’anàlisi de la zona B presenta una complexitat afegida ja que no es disposa de tota la informació 

necessària per la interpretació correcta dels processos que actuen en ella.  

Aquest treball a permès, a més, avaluar la precisió dels càlculs de variacions volumètriques de la 

platja mitjançant SIG. Existeix actualment un debat sobre la precisió de les diferents eines de càlcul 

de volums en GIS. Amb l’ArcGis s’ha observat que el càlcul del volum general de la costa dona 

com a resultat un valor diferent al càlcul del sumatori dels volums per cada secció del mateix tram 

de costa. Per solucionar aquest problema, en aquest treball, es va repartir l’error entre les parcel·les 

ponderant per el valor preexistent abans de representar els resultats.  

6.2 Variacions morfològiques a la platja 

L’anàlisi de les dades LiDAR ha permès avaluar els canvis morfològics a la platja a més de la 

identificació d’estructures sedimentaries d’escala decamètrica. Les estructures de topografia 

rítmica observades a la zona d’estudi acostumen a desenvolupar-se en platges intermèdies (Komar, 

1998) igual que les cúspides pròpies de la barra litoral (Figs.5.5 i 5.7) (Wright, Short 1984). Per 

tant, s’ha corroborat que la costa estudiada es de tipus intermèdia tal com esposaren Clements i van 

Veelen (2015). 

S’ha observat una tendència erosiva al llarg de tot el tram de costa estudiat des del 2012 fins al 

2017 amb una pèrdua de volum de sorra que supera els -233,000 m3. Aquesta pèrdua de volum 

indica un desequilibri del balanç sedimentari de la platja (Belmonte et al., 2011). L’existència d’un 

corrent dominant lligat amb la deriva litoral en direcció Oest  (IH Cantabria 2015) hauria de ser 

compensat o bé per l’intercanvi dunar o bé per l’aportació sedimentaria dels rius i rieres pròxims. 
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En aquest cas, la reacció de la zona dunar davant els canvis a la zona de platja és inapreciable per 

tant es descarta l’intercanvi dunar com a factor compensatori en el balanç. Això és probablement 

conseqüència del poc dinamisme que presenta la zona dunar actualment dominada per un període 

d’estabilitat amb presència de cobertora vegetal. En canvi, en zones de retrocés, el backshore 

tendeix a acumular sorra i en zones d’avanç tendeix a perdre material suavitzant el pendent de la 

platja. Per altra banda, les actuacions que ha sofert el riu Llobregat i la seva conca en els darrers 20 

anys (Annex III) han minvat la descarrega d’aigua del riu amb la conseqüent reducció de la 

capacitat de transport de sediments (Liquete, et al., 2009). Aquestes actuacions suposen una 

reducció de l’aportació sedimentaria a la platja, fomentant un balanç sedimentari en clar 

desequilibri. 

 El comportament diferenciat de les tres zones establertes en aquest treball possiblement es 

relacioni amb l’orientació de cada tram respecte als corrents predominants de la costa. Això fa que 

la zona A actuï com a àrea font de sediments i s’erosioni. Els sediments de la zona A es 

distribueixen al llarg de la costa i tendeixen a acumular-se a la zona C on acaba la cel·la costanera 

amb Port Ginesta. Nombroses regeneracions s’han realitzat en els darrers 10 anys a la zona A 

(Annex III) amb l’objectiu de transvasar la sorra que s’acumula a Port Ginesta a la zona d’erosió 

(zona A) .  Malgrat aquestes actuacions el balanç sedimentari de la platja continua en desequilibri 

amb una tendència erosiva generalitzada (Fig.5.1). No tenir en compte la importància de la mida 

de gra ha sigut el principal motiu de la falta d’efectivitat d’aquestes actuacions. Les extraccions es 

realitzaven mar endins, al davant de Port Ginesta, recollint sorres d’una mida inferior (0.15 mm, 

ECOPROGES, 2007-2014) a les natives de la platja de Ca l’Arana facilitant l’erosió d’aquestes 

per la pròpia dinàmica costanera. Aquesta pèrdua constant de sorra s’observa any rere any a la zona 

A (Annex VI). Pel que fa al període 2008-2012 s’observa una acumulació important de sediment 

a les proximitats de la platja de Covafumada, a la zona C. Aquesta però coincideix amb la recarrega 

de més de 400,000 m3 de sorra durant aquest període (Annex III). Pel període 2007-2014 

aproximadament 1,150,000 m3 de sorra s’han dragat de Port Ginesta i s’han abocat a les proximitats 

de la Platja del Prat (IH Cantàbria 2015). Aquest volum és equiparable al volum total de sorra de 

la platja emergida al 2017. Bona part del volum aportat va ser erosionat, i només un 42% va tornar 

a la zona de Port Ginesta (Annex VII) pel transport de la deriva litoral. Amb les dades obtingudes 

en aquest estudi s’ha comprovat que el volum restant no s’està acumulant a la platja emergida ni 

tampoc a la zona dunar, i la platja en conjunt està perdent volum any rere any. És factible que degut 

a la mida de gra de les regeneracions, la sorra restant es trobi a la part submergida de la platja 

seguint  la tendència granodecreixent de les costes en direcció al mar (Dabrio, 2008). Possiblement, 

una part s’hagi escapat cap a zones més profundes, però el més probable és que la sorra es trobi 

submergida a una profunditat similar a la de la zona de dragat (entre 4 i 11 metres de profunditat). 

Caldria realitzar un estudi batimètric del litoral per corroborar la localització del material perdut. 

6.3 Canvis de la línia de costa com a proxy dels canvis volumètrics de la platja. 

Autors com Farris i List (2007) i Sallenger et al. (2002) a Estats Units o Durán et al. (2016) a la 

platja de Pals (Catalunya) han valorat el potencial dels canvis en la posició de la línia de costa com 

a proxy dels canvis volumètrics de la platja. Al present estudi s’ha observat que existeix una relació 

clara entre els canvis en la posició de la línia de costa i el canvis volumètrics de la platja emergida 

indicant que en aquesta platja, en particular, és viable l’ús d’aquesta relació com a proxy (Taula 
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5.1). Un tret característic d’aquesta relació en aquest treball és que com més llarg és el període 

comparat, més gran és la R2 (Taula 5.1). Aquesta característica s’interpreta a que com més temps 

passa, els processos de petita escala queden filtrats i no s’enregistren en el còmput general. A més, 

els resultats mostren que per cada metre de variació a la línia de costa entre un any i un altre és 

mobilitzen entre 1 i 1.3 m3 de sorra a la platja emergida. En sectors erosius la relació tendeix a ser 

superior (1.3-1.4 m3 per cada metre d’enretirada) i en sectors acumulatius inferior (0.7-0.9 m3 per 

cada metre d’avanç). Aquesta diferencia es deguda probablement a que en moments erosius tot el 

perfil d’equilibri de la platja es veu modificat com en el cas d’una tempesta, en canvi per moments 

acumulatius es preserva més el pendent i per tant cal menys sorra per un avanç equivalent. 

7. Conclusions  

L’estudi de l’evolució morfològica de la platja emergida del tram de costa entre Port Ginesta i la 

platja de Ca l’Arana, al delta del Llobregat, entre els anys 2012 i 2017 mostra una tendència erosiva 

de la platja amb un retrocés de la línia de costa de -1.65m/any i unes pèrdues de sorra de 139,000 

m3 que no són compensades per l’intercanvi amb la zona dunar. 

La zona Nord-Est (Platja del Prat i Ca l’Arana) perd material al llarg de tots els períodes. En canvi, 

la zona Sud-Oest o acumula sediment o no varia al llarg de les observacions. 

Existeix una correlació entre canvis en la posició de la línia de costa i canvis volumètrics de la 

platja emergida propiciant que sigui un bon Proxy per platges com la de Castelldefels on els canvis 

de volum es produeixen sobretot a la zona de platja. Aquesta correlació augmenta amb l’espaiat 

temporal dels anys comparats.  

Les dades obtingudes mitjançant el dispositiu LiDAR han demostrat ser molt efectives alhora 

d’analitzar canvis morfològics de la costa tan a gran escala com a petita, com a conseqüència de la 

seva alta precisió geogràfica i topogràfica. Però queda provat que s’hauria de fer un esforç per 

millorar certs aspectes informàtics amb la finalitat de reduir l’error davant un resultat obtingut amb 

diferents eines d’anàlisi. 
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ANNEXOS 
 

Annex I. Rosa d’onatges obtinguda per el punt DOW situat a 20 km de 

Castelldefels durant el període 1948-2008 

 

Coordenades del punt DOW (Downscaled Ocean Waves) 41.135º Nord, 2.15º Est. 
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Annex II. Situació geològica de la regió estudiada 

Mapa geològic simplificat de la regió estudiada. La línia vermella representa el tram de costa 

analitzat i el punt blau la desembocadura actual del riu Llobregat. Modificat de Alcalà-Garcia 

(2003). 
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Annex III. Actuacions a la zona d’estudi i a la conca del Llobregat. 

 

ANY ACTUACIÓ 

1985 Construcció de Port Ginesta 

1965-1973 Espigó de la Murtra 

1983-1990 Espigó de Llevant de la Riera de Sant Climent 

1983-1990 Espigons d’endegament de l’Estany del Remolar 

1990-1994 Revestiment de la platja del Prat 

1997 Construcció de la presa de Sant Martí de Tous (Riu Anoia) 

2003-2004 Ampliació del Port de Barcelona 

2003-2004 
Desviament dels darrers 3.5 Km del Llobregat amb una nova 

desembocadura a 2 Km de l’anterior 

2003-2004 Alimentació artificial de 3.5 M m3 a la platja de Ca l’Arana 

Abril/Juny 2007 Dragatge de 500,000 m3 davant Port Ginesta 

Abril/Juny 2007 Alimentació artificial de la platja del Prat 500,000 m3 

2007-2008 Ampliació dels dics exteriors del Port de Barcelona 

2007-2009 Presa d’aigua de la planta dessalinitzadora de la Conca del Llobregat 

Juny 2008 Dragatge de 100,000 m3 davant Port Ginesta 

Juny 2008 Alimentació artificial de la platja del Prat 100,000 m3 

Juny/Juliol 2009 Dragatge de 100,000 m3 davant Port Ginesta 

Juny/Juliol 2009 Alimentació artificial de la platja del Prat 100,000 m3 

Juny 2010 Dragatge de 100,000 m3 davant Port Ginesta 

Juny 2010 Alimentació artificial de la platja del Prat 100,000 m3 

Octubre 2011 Dragatge de 110,000 m3 davant Port Ginesta 

Octubre 2011 Alimentació artificial de la platja del Prat 110,000 m3 

Gener 2013 Dragatge de 100,000 m3 davant Port Ginesta 

Gener 2013 Alimentació artificial de la platja del Prat 100,000 m3 

Juny 2013 Dragatge de 100,000 m3 davant Port Ginesta 

Juny 2013 Alimentació artificial de la platja del Prat 100,000 m3 

Juny 2014 Dragatge de 100,000 m3 davant Port Ginesta 

Juny 2014 Alimentació artificial de la platja del Prat 100,000 m3 
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Annex IV. Guia metodològica pel tractament de MDE costaners mitjançant el 

programari ArcGIS 10.5 

En aquest annex s’explicarà la metodologia utilitzada per el present treball orientada per usuaris 

que disposin de Models Digitals d’Elevació de diferents anys d’una costa determinada i disposin 

del programari ArcGis. A partir d’aquesta guia els usuaris seran capaços d’analitzar canvis de 

posició de la línia de costa, canvis volumètrics de la platja emergida i podran realitzar una 

comparativa conjunta d’ambdós paràmetres entre d’altres aplicacions. Totes les eines utilitzades 

en aquesta guia corresponen al programari ArcMap i serà indiferent si s’aplica l’eina amb l’opció 

“Spacial Analyst” o “3D Analyst”. 

Preparació dels MDE 

Per tal de passar els MDE de format ASCII a format raster es necessària l’eina “ASCII to raster” 

tenint en compte la selecció del format “FLOAT” per tal d’incloure els valors decimals al raster 

obtingut. Un cop passats tots els MDE de cada any a format raster es poden unificar en un sol arxiu 

per any mitjançant l’eina “Mosaic to new raster” seleccionant el sistema de referencia que interessi, 

per aquest treball s’ha seleccionat sempre el “projected ETRS 1989 UTM zone 31N”. Cal 

seleccionar el “Pyxel Tipe” del tipus “32_BIT_FLOATED” i al “Number of bands” introduir un 1. 

Creació línies de costa i límit terra endins 

A partir d’aquí, els rasters de cada any ja estaran preparats per el següent pas que consisteix en 

crear, a partir d’una cota conjunta, una línia de costa per a cada any. Alhora, cal crear un límit terra 

endins per establir els límits que conformaran la zona de platja que interessa analitzar. 

Escollir una cota conjunta per establir la línia de costa de cada any depèn de factors diversos de la 

costa a estudiar. A l’apartat de metodologia d’aquest treball es descriuen els criteris escollits per 

establir-la per aquest estudi en concret i les eines d’ajuda per modificar la línia de manera correcta. 

Quan es disposi de la cota escollida, cal introduir-la amb l’eina “contour list” per obtenir la polyline 

que representa la cota seleccionada a cada un dels rasters. Es probable que s’hagi d’editar la capa 

per eliminar les línies no desitjades. Després de l’edició ja s’hauria construït la línia de costa de 

cada any. 

 Per crear el límit terra endins s’haurà de crear una polyline i construir manualment el límit amb 

els criteris que es desitgin, un exemple dels criteris per tal de dibuixar-ho es poden trobar a l’apartat 

de metodologia d’aquest treball. 

Creació d’un polígon de la platja emergida per cada any 

Un cop es disposi d’una polyline per cada any representant la línia de costa i una polyline del límit 

terra endins, s’haurà de fusionar cada línia de costa amb el límit terra endins creant una polilyne 

sense extrems lliures formant un polígon. Per tal de fusionar cada línia de costa amb el límit terra 

endins s’ha d’utilitzar l’eina “merge” de l’editor de capes. Per tal d’obtenir un polígon real de cada 

any que representi la zona de platja emergida que s’acabarà estudiant, es necessari passar la polilyne 

a polígon utilitzant l’eina “feature to polygon”. Després d’aplicar tots aquests passos s’haurien de 

tenir tants polígons com anys d’estudi hi hagi. Per tal d’obtenir els rasters de cada any amb la forma 

dels poligons creats a l’apartat anterior s’han de combinar els dos arxius mitjançant l’eina “extract 
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by mask”, eina indispensable per retallar qualsevol arxiu raster amb la forma desitjada (prèviament 

creada com a poligon). A partir d’aquest punt, els rasters que representen la platja emergida de cada 

un dels anys passaran a dir-se extract-poligon per facilitar la comprensió dels passos següents. 

Creació de l’evolvent de tots els polígons i eliminació de l’onatge. 

Per poder comparar els canvis volumètrics de cada any de manera adequada és necessari que la 

morfologia a comparar de cada any tingui la mateixa forma. Per crear l’evolvent de tots els polígons 

creats s’utilitzarà l’eina “union”. Per tal de transformar l’onatge de cada any a cota zero s’hauran 

de realitzar els passos següents: 

 Combinar el polígon de cada any amb l’evolvent mitjançant l’eina 

“erase” per obtenir un polígon de la zona de mar de cada any. L’eina 

“erase” permet a partir de dos polígons amb morfologies diferents 

obtenir-ne un corresponent a les zones que no compartien (Fig.I) . En 

aquest cas l’envolvent representaria “l’input” i el poligon de la platja de 

cada any representaria “l’erase feature”. L’output obtingut representaria 

el poligon de la zona de mar. Aquesta acció s’ha de repetir per cada any. 

 Amb el raster de cada any i el seu poligon d’onatge s’aplicaria “l’extract 

by mask” per obtenir el raster unicament de la zona de mar  per anys. 

 Aplicar l’eina “Con” per cada raster introduint el codi “VALUE=0” per 

eliminar l’onatge. 

 Aplicar l’eina “Mosaic to new raster” per unifica l’extract-poligon de 

cada any amb el seu raster d’onatge 0. 

     

 

Després de realitzar tot els passos anteriors hauríem de tenir un raster per cada any estudiat, tots 

ells amb la forma de l’evolvent però sense onatge que anomenarem “extract_union”. A partir d’aquí 

ja es pot aplicar l’eina “minus” entre dos anys per tal de comparar els canvi que ha sofert la costa 

en relació al volum, també es podrà apreciar com ha avançat o retrocedit la línia de costa. En aquest 

punt, es podria aplicar l’eina “Surface volume” per obtenir els volums generals de la platja per cada 

any estudiat en m3. 

Canvis en la posició de la línia de costa i del volum de la costa per seccions 

Per tal d’analitzar la platja en detall s’ha de subdividir el tram estudiat en seccions, el nombre de 

seccions depèn del detall amb el que cada usuari vulgui estudiar la costa. En aquest treball es va 

subdividir la costa amb 242 seccions de 75 m d’ample utilitzant l’extensió “DSAS v4.4” de 

l’ArcGis (Thieler, et al., 2017). Aquesta caixa d’eines es pot instal·lar a partir del següent enllaç 

seguint les instruccions que indica el “DSASv4_4_manual.pdf”: 
https://woodshole.er.usgs.gov/project-pages/DSAS/version4/index.html 

Un cop es disposi del DSAS v4.4. com a caixa d’eines de l’ArcGis l’objectiu es crear un arxiu que 

contengui una línia base (normalment situada terra endins) amb unes característiques determinades 

de la qual sortiran tots els transsectes i un arxiu que contengui totes les línies de costa amb unes 

Fig.I. Esquema eina “erase” 

https://woodshole.er.usgs.gov/project-pages/DSAS/version4/data/DSASv4_4_manual.pdf
https://woodshole.er.usgs.gov/project-pages/DSAS/version4/index.html
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característiques determinades. La creació d’aquests arxius especials està molt ben representada al 

vídeo següent de la plataforma youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0GnQDP6fDq4. Cal 

destacar la importància de la creació d’una geodatabase de tipus personal on guardar tots els arxius 

tractats amb l’extensió DSAS. Un cop creats els transsectes amb les distancies escollides s’utilitza 

la funció “calculate rates” de l’extensió DSAS v4.4. per tal d’obtenir una taula anomenada 

“intersect” amb la distancia de cada línia de costa per transsectes en referencia a la “baseline” 

actuant com a origen de 0 m (Annex V). Aquesta taula s’exporta a format dBase table per poder 

obrir-ho amb el programa Excel en el qual s’haurà d’ordenar per anys i és podrà comparar la posició 

de la línia de costa de cada any amb la de l’any anterior per seccions obtenint la gràfica de la figura 

(5.2) si es desitja.  

Per obtenir les variacions volumètriques per seccions caldrà primer de tot combinar l’evolvent de 

tots els poligons amb els transsectes mitjançant l’eina d’edició avançada “split poligons”. 

D’aquesta manera s’obté l’evolvent dividida en tants poligons com transsectes s’hagin creat. A 

partir d’aquí s’utilitzarà l’eina “zonal statistics as table” per combinar cada extract-union amb 

l’evolvent subdividida. A la primera casella s’haurà d’introduir l’evolvent subdividida i a la tercera 

l’extract-union. Aquest procés es repetirà per l’extract-union de cada any, obtenint així els volums 

de cada any per seccions. Aquesta taula s’exporta a l’Excel de la mateixa manera que la posició de 

les línies de costa relacionant així els dos paràmetres per anys i per seccions amb la possibilitat 

d’obtenir els coeficients de determinació (R2) per any i si es desitja per sectors de costa. 

Si sorgeix algun dubte en relació a aquesta guia metodològica es pot resoldre qualsevol pregunta 

utilitzant el mail: perello.mx@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0GnQDP6fDq4
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Annex V. Taula amb la informació dels transsectes i la posició de la línia de costa de 

cada any referent a l’origen 0 m de la línia base. 

 

 

La columna Trasectld indica a quin transsecte s’està enregistrant la posició de la línia de costa, la 

columna Shorelineld indica quin any esta enregistrant i la columna Distance indica la distancia de 

la línia de costa respecte la línia base. 
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Annex VI. Canvis línia de costa i canvis volumètrics per anys. 
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Annex VII: Balanç sedimentari batimètric vinculat a les actuacions de regeneració 

pel període 2007-2014 (IH Cantàbria 2015)  

 

 

8 Km 


