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1. INTRODUCCIÓ

Al planificar un projecte és indispensable determinar i tenir en compte els efectes que pot tenir aquest 

sobre el medi ambient. La profunditat i l'amplitud d'una avaluació ambiental i de les activitats destinades a 

adaptar el projecte a criteris ecològics depenen de la càrrega ambiental previsible, de la sensibilitat dels 

béns que es desitgen protegir, de la complexitat del projecte, de les dades disponibles i de la fase 

d'avaluació en curs. 

L'objecte del present document previ ambiental és valorar les incidències ambientals que pot comportar el 

"projecte constructiu de l'espigó transversal d'escullera, per a l'estabilització de la platja de la Punta", dins 

el terme municipal de Roses, a la comarca de l'Alt Empordà. 

Aquest document correspon al document ambiental que ha d'acompanyar "el projecte constructiu de 

l'espigó transversal d'escullera, per a l'estabilització de la platja de la Punta, en compliment de les 

obligacions de la concessió del Port Esportiu de Roses". L'obligació de la redacció d'aquest document 

previ ambiental queda establerta en compliment de la llei 21/2013, de 9 de desembre d'avaluació 

ambiental. ja que l'actuació, correspon a una obra costera destinada a combatre l'erosió i millorar el recer 

a l'interior de la platja de la Punta. 

Aquestes actuacions poden comportar un cert risc d'afectació sobre els valors naturals, malgrat estar fora 

d'espais protegits, pel que caldrà que la Ponència Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat 

es pronuncií sobre la necessitat o no que aquest es sotmeti a avaluació d'impacte ambiental, d'acord amb 

els requeriments de la llei 21/2013 d'avaluació ambiental. 

Aquest document previ ambiental anirà com a document complementari a la redacció del projecte 
constructiu. 

2. MOTIVACIÓ PER APLICACIÓ D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL SIMPLIFICADA

La normativa actual d'acord a la que es redacta el present document correspon a la llei 21/2013 de 9 de 

desembre d'avaluació ambiental. 

D'acord amb aquesta llei, la naturalesa de cada projecte el situa dins de l'annex I o l'annex II definits per la 

Llei i especifica els tràmits als quals s'ha de sotmetre per tal de donar compliment a la legislació vigent. 

En projectes de difícil definició per saber si s'ajusta a l'annex II de l'esmentada llei, com és el cas que ens 

ocupa, correspon al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que és l'òrgan 

competent en temes ambientals a Catalunya, justificar la inclusió o no de determinats projectes en les 

condicions especificades en l'annex II de la llei, i per tant determinar la necessitat o no que passi el tràmit 

d'avaluació ambiental. Per facilitar aquesta tasca a l'administració es proposa la redacció d'un document 

ambiental previ on es defineixen les característiques principals de l'actuació que es vol portar a terme. 

La finalitat del document ambiental previ és justificar els motius pels quals, un projecte que ha suscitat 

ambigüitat o controvèrsia arran de les seves particularitats, i pel nivell d'afectació al medi que pot suposar 

ha de passar el que s'anomena sol·licitud de l’inici de l'avaluació d'impacte ambiental simplificada de 

manera que l'administració determini si queda exempt o no de passar el tràmit d'avaluació ambiental i que 

portaria associat la redacció d'un Estudi d'Impacte Ambiental. 
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El projecte no s'engloba dins de les activitats incloses a l'annex I, ja que correspon a la construcció d'un 

petit espigó d'escullera a la platja de Roses i la normativa especifica que els infraestructures sotmeses a 

avaluació ambiental són: 

d) Construcción de puertos comerciales, pesqueros o deportivos que admitan barcos de arqueo 

superior a 1.3501. 

e) Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos exteriores (con exclusión de los 

muelles para transbordadores) que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t, excepto que se ubiquen 

en zona I, de acuerdo con la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios regulados en el artículo 69 

letra a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 

Concretament correspon a una activitat inclosa en l'annex II a on es diu: 

Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2.a 

Grupo 7. Proyectos de infraestructuras. 

e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere los 500.000

metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o espigones. 

En quan al contingut del Título II. Capítulo II. Sección 2.a Evaluación de impacto ambiental simplificada 

tenim que: 

Artículo 45. Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada. 

1. Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto el promotor presentará ante el órgano

sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la 

evaluación de impacto ambiental simplificada, acompañada del documento ambiental con el siguiente 

contenido: 

a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.

b) La definición, características y ubicación del proyecto.

c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las principales

razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 

d) Una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del

proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, 

los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, 

y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su 

caso durante la demolición o abandono del proyecto. Cuando el proyecto pueda afectar directa o 

indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de 

sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio. 

e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, corregir,

cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto. 

f) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas

protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 

Així una vegada redactat i presentat el document ambiental serà l'administració ambiental qui haurà de 

determinar si s'ha de sotmetre a avaluació ambiental i per tant s'ha de redactar un estudi d'impacte 

ambiental, en funció dels criteris de l'article 47.5 de la llei on es diu: 

Criterios mencionados en el artículo 47.5 para determinar si un proyecto del anexo II debe someterse a 

evaluación de impacto ambiental ordinaria: 
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1. Características de los proyectos: Las características de los proyectos deberán considerarse, en

particular, desde el punto de vista de: 

a) El tamaño del proyecto.

b) La acumulación con otros proyectos.

c) La utilización de recursos naturales.

d) La generación de residuos.

e) Contaminación y otros inconvenientes.

f) El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías utilizadas.

2. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que puedan

verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad, 

en particular: 

a) El uso existente del suelo.

b) La abundancia relativa, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área.

c) La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:

1. ° Humedales.

2. ° Zonas costeras.

3. ° Áreas de montaña y de bosque.

4. ° Reservas naturales y parques.

5. ° Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas;

lugares Red Natura 2000. 

6. ° Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la

legislación comunitaria. 

7. ° Áreas de gran densidad demográfica.

8. ° Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica.

9. ° Áreas con potencial afección al patrimonio cultural.

3. Características del potencial impacto: Los potenciales efectos significativos de los proyectos deben

considerarse en relación con los criterios establecidos en los anteriores apartados 1 y 2, y teniendo 

presente en particular: 

a) La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población afectada).

b) El carácter transfronterizo del impacto.

c) La magnitud y complejidad del impacto.

d) La probabilidad del impacto.

e) La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.

Un cop analitzat el projecte i la seva envergadura, entenem que d'acord amb la Llei 21/2013 sobre 

avaluació ambiental, aquest projecte caldria incloure'l en l'annex II de la Llei que fa referència a projectes 

que s'han de sotmetre a l'avaluació ambiental simplificada. 

Tot i així és interessant puntualitzar que es tracta d'un àmbit fora d'espais naturals protegits i a una 

distància i orientació que tampoc haurien de comportar l'afectació als espais naturals més propers com 

són: el Parc Natural de Cap de Creus i el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 

Així mateix, s'entén que l'actuació prevista en l'estabilització de la platja, no suposa un increment ni de les 

emissions a l'atmosfera, ni de vessaments al litoral, ni de generació de residus o ús de recursos naturals. 

Tampoc es tracta d'una obra de grans profunditats. 

Amb tot, pel fet de ser un projecte inclòs a l'annex II de la Llei 21/2013 sobre avaluació ambiental, s'ha 
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preparat aquest document ambiental previ que acompanyarà la sol·licitud d'inici de l'avaluació d'impacte 

ambiental simplificada, a fi de facilitar la informació necessària al Departament de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya, per tal que en el termini establert, pugui formular l'informe d'impacte 

ambiental. 
 

 

3. DEFINICIÓ, CARACTERÍSTIQUES I UBICACIÓ DEL PROJECTE 
 

 
3.1 DEFINICIÓ 
 

Aquest document correspon al document previ ambiental que ha d'acompanyar el projecte constructiu de 

l'espigó transversal d'escullera per a l'estabilització de la platja de la Punta de Roses, en compliment de 

les obligacions de la concessió del Port Esportiu de Roses. Es tracta d'una actuació costera destinada a 

combatre un procés de basculació que suposa un transport longitudinal de sediment (sorra) en direcció 

Nord a Sud (transport en suspensió) que comporta una variació morfo dinàmica de la platja. 
 

L'actuació es troba fora dels límits de qualsevol figura de protecció ambiental, malgrat es troba situat entre 

el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i el Parc Natural del Cap de Creus però a una distància 

considerable dels dos espais protegits de manera que es preveu que l'actuació no ha de comportar cap 

afectació ni directa ni indirecta sobre els mateixos. 
 

L'execució del projecte s'ha redactat amb la finalitat de permetre aturar el procés de basculació de la sorra 

de la platja en sentit Nord a Sud (en suspensió) i que provoca una variació morfo dinàmica de la platja de 

sa Punta i fa que, periòdicament, s'han de fer transvasaments de sorra, d'un costat a l'altre de la platja per 

al seu ús turístic durant el període d'estiu. La proposta de construcció del nou espigó es planteja de 

manera que ajudi a estabilitzar el desplaçament de la sorra i evitar canvis en la geomorfologia de la platja. 
 

El present document ambiental, analitza les actuacions a dur a terme a la platja de la Punta de Roses, 

concretament submergir parcialment el dic diapasó est de la riera dels Ginjolers i la construcció d'un dic 

martell de baixa cota de coronació (±0,00) i de longitud 80m, adossat a l'espigó de Ginjolers, i finalment re 

configurar la planta de la platja amb la solució estacionaria. 
 

La platja de la Punta de Roses, es troba situada entre el espigons d'endegament de la riera de Ginjolers i 

el port esportiu de Roses. Es tracta d'una platja urbana que degut a la seva proximitat amb el nucli és molt 

concorreguda pels banyistes i tots aquells aficionats als esports nàutics; a més, per la seva amplitud i la 

seva proximitat amb el port de Roses, ofereix un gran ventall de possibilitats: vela, pesca esportiva i 

esports nàutics de nova generació. 
 

Cal tenir en compte que Roses és un municipi principalment turístic on hi ha un pic important d'ús de les 

seves platges especialment durant els mesos d'estiu, per això, interessa poder gaudir-ne en unes 

condicions òptimes. 
 

Aquesta platja, ha sofert en el període comprès entre l'any 2002 (construcció del nou port de Roses) i fins 

a dia d'avui, un procés de basculació que suposa un transport longitudinal de sediment (sorra) en direcció 

Nord a Sud (transport en suspensió) que comporta una variació morfo dinàmica de la platja de referència, 

sense aconseguir l'equilibri natural que l'estabilitzi. 
 

Durant aquest temps i periòdicament, l'Ajuntament de Roses ha anat finançant el moviment de sorres de 

la platja des de Sud cap a Nord, a fi d'aconseguir artificialment una amplada uniforme de la mateixa, pel 

seu ús durant la temporada turística. 
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El procés de desestabilització de la platja de la Punta es va fer palès, com a conseqüència directa de la 

construcció del Port Esportiu de Roses; tal i com assenyalaven els estudis realitzats per la "Fundación 

López Quevedo" de la Universitat Politècnica de Santander i inclosos dins del projecte del Port Esportiu, a 

on s'indicava que periòdicament s'havien de fer transvasaments de sorra d'un costat a l'altre de la platja. 

El cost econòmic periòdic que suposa per l'Ajuntament de Roses, ha incidit en cercar una solució 

definitiva que a la vegada que s'estabilitzi morfològicament la platja de la Punta, el seu cost estigui 

justificat des del punt de vista de rendibilitat municipal. 

L'Ajuntament de Roses va contractar l'any 2012 al Centre Internacional d'Investigació dels Recursos 

Costaners (CIIRC), del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Barcelona, un 

"Estudi de Solucions per a Estabilitzar la Platja de la Punta"; per tal de trobar i definir una solució òptima 

que comporti un decreixement notable de la basculació de la platja. Aquest estudi es pot consultar a 

l'annex número 2 del projecte. 

Els objectius d'estudi de solucions, han de definir les causes i els agents que provoquen la basculació, així 

com analitzar i proposar diferents solucions que ofereixin una platja en equilibri. 

La metodologia per poder arribar a una conclusió adient passa per realitzar les tasques següents: 

- Recopilació d'informació existent i avaluació. 

-Estudi i selecció de clima d'onatge (clima mig i extremal). 

-Propagació d'onatge. 

-Anàlisi de la dinàmica sedimentària. 

-Definició d'alternatives. 

- Decreixement de la coronació dels espigons de la riera Ginjolers . 

 - Solucions martell o dics exempts.  

 -Avaluació i comparativa de solucions. 

 -Conclusions. 

En data juliol 2013, el CIIRC va presentar "l'Estudi de Solucions per a Estabilitzar la platja de la Punta" 

amb les conclusions següents: 

a) - El patró morfo dinàmic de la platja de la Punta és la superposició de transport longitudinal de 

sediment en direcció Nord a Sud (transport en suspensió) i de transport transversal (cap a mar endins, per 

acció conjunta de transport de fons i suspensió). El transport longitudinal ve condicionat per un gradient 

d'alçada d'ona longitudinal (paral·lel a la platja) amb valors màxims en el dic diapasó sud i mínims en la 

part sud de la zona d'estudi. 

b) - L'acció hidrodinàmica mobilitzant de sediment prové de dos fonts: corrents induïdes per 

onatge i corrents induïdes per vent. Si el vent i l'onatge són solidaris, la mobilització de sediment es pot 

exacerbar en gran mesura. 

c) - L'acció de temporals de Llevant pot incidir en la variació morfo dinàmica de la platja de la 

Punta, malgrat que la configuració del Cap de Creus amorteix gran part de l'energia procedent d'aquest 

sector, ja que el gra de sediment és molt fi (D50 = 184 micro m). Si el temporal té suficient aportació 

energètica, pot induir transport longitudinal de sediment, mentre que si és moderat, el mode de transport 

serà del tipus transversal. 

d) - L'ús de models de precisió (DELFT3D), permet obtenir els patrons generals de transport de 

sediment, amb detall suficient per contrastar la dinàmica litoral de la zona d'estudi amb les observacions a 

camp. 
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e)- L'ús de models estacionaris simplificats, adaptats amb coeficients mesurats en platges de 

condicions similars en el litoral català, permet contrastar les tendències dels models de precisió i simular 

una gran quantitat d'escenaris en moltes configuracions hidrodinàmiques diferents. També permet fer un 

anàlisi de sensibilitat de la posició de la línia de la costa a llarg termini. 
 

Un cop delimitat l'interval de la longitud del dic martell; s'ha cercat el valor òptim des d'un punt de vista de 

funcionalitat i cost econòmic, no obstant, posteriorment s’ha sabut que a la zona hi ha presència de 

posidònia i s’ha re estudiat la millor alternativa, considerant la cartografia bionòmica  de detall que 

l’Ajuntament de Roses va encarregar un cop sabut que a la zona hi vivia aquesta espècie marina. 
 

Com ja hem explicat, l'estabilització de la platja de la Punta comporta un seguit d'actuacions, d'entre les 

quals es destaca la de l'Addenda a l'Estudi de Solucions, presentada conjuntament amb l'estudi principal 

(annex 2 del projecte); consistent en submergir parcialment el dic diapasó est de la riera dels Ginjolers i la 

construcció d'un dic martell de baixa cota de coronació (±0,00) i de longitud 80 m, adossat a l'espigó de 

Ginjolers, conjuntament amb re configurar la planta de la platja amb la solució estacionaria. 
 
Així mateix, per comprovar les conseqüències d’aquesta actuació, es va redactar, en data Febrer de 2016 
L’Estu di de possibles soscavaments al peu d’un dic a la platja de la Punta de Roses . Aquest 
document s’adjunta com a annex al final.  
 
 
3.2 PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 
 

 

Bàsicament les obres d’estabilització, incloses en domini públic ZMT (zona marítimo-terrestre), 

consisteixen en la realització d’ actuacions diferenciades, i que són: 

 

• Submergir parcialment el dic diapasó est de la riera de Ginjolers  . Aquesta acció disminueix 

la quantitat d’energia reflectida que potencialment pot entrar a la platja de la Punta , i per tant 

contribuirà a augmentar la seva estabilitat. 

 

• Construir un dic martell de cota de coronació ±0,00 m  respecte el nivell mig del mar, adossat 

transversalment  al dic diapasó est esmentat de la riera Ginjolers, d’una longitud de 80 m . 

 
El pressupost de les obres d’estabilització per totes les actuacions previstes és de 237.254,07 euros 

(abans d’IVA) i es planteja realitzar-les en una única fase d’obra, en el termini màxim d’un any, ja que, 

encara que la situació econòmica actual i les possibilitats reals d’inversió siguin difícils, el cost anual del 

manteniment de la platja per a ús turístic, comporta una despesa mitja de 50.000 €, per tant, la inversió 

quedaria amortitzada en només 5 anys.  

 
Secció estructural de l’espigó transversal 
 

D’acord amb les limitacions ambientals (l’existència de posidònia i mol·lusc bivalva a la zona) i considerant 

les solucions  proposades, pel dimensionament del  dic o espigó transversal ,en els càlculs estructurals de 

“l’Addenda a l’Estudi de Solucions per a Estabilitzar la platja de la Punta” i utilitzant la formulació de Van 

der Meer (1990), s’ha obtingut el pes mínim d’escullera que conformarà el dic martell :  
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• Capa de protecció (mín 2Dn50 = 2 m)

• Capa de filtre nucli (mín 1,5 Dn50 = 1,50 m)

• Ample mínim de coronació: 4 m

La secció estructural del dic o espigó transversal de projecte serà com es mostra a continuació: 

• Amplada de coronació: 5,00 m

• Pendent del talús:   3 H : 2 V

• Pes de pedra d’escullera en capa de protecció superior i lateral: superior a 2,50 Tn

• Amplada de capa de protecció: 2 m

• Pes de pedra d’escullera en el nucli: de 250 Kg a 400 Kg, o superior

• Pes de la pedra d’escullera a la base de dragat: de 800 Kg a 1.000 Kg, o superior

• Profunditat mínima de dragat del fons marí: 1,00 m

3.3 PROCÉS CONSTRUCTIU 

Per qüestions econòmiques, es proposa l’execució de les obres per via terrestre, envers la via marítima, el 

que suposa l’execució prèvia d’un camí d’accés per a la maquinària, paral·lel al dic diapasó est de la riera 

de Ginjolers. 

Formació del camí d’accés a l’obra 

El traçat del camí s’inicia en la plataforma de l’aparcament del Passeig Marítim de l’Avinguda de Rhode i 

discórrer adossat a la part interior oest de l’espigó o dic est de la riera de Ginjolers, en una longitud de 200 

m aproximadament (Perfils P-1 a P-13). En aquest punt de l’espigó finalitza la plataforma superior de llosa 

de formigó de 3 m d’amplada (Perfil P-1), per a passeig de vianants. 

A partir del punt esmentat, el camí d’accés continua adossat interiorment per l’oest del dic existent i per 

sobre de l’espigó, fins a arribar a la plataforma final, a on s’hi emplaça la balisa de senyalització cardinal 

Sud existent en una longitud de 123 m aproximadament.   

La disposició interior del camí, és conseqüència d’assolir una adequada  protecció  del mateix,  en front de 

l’onatge provocat pel vent de llevant o garbí, en situació de normalitat climatològica.  

El camí es formarà amb la sorra acumulada entre els espigons de la riera de Ginjolers, principalment a 

prop del Passeig Marítim, i  es col·locarà  adossada i sobre  el talús d’escullera interior de l’espigó est de 

la riera Ginjolers, fins a la cota + 0,5 m; formant una plataforma horitzontal superior de 7 m en els primers 

200 m de traçat (zona de la plataforma de formigó superior de l’espigó); i de 6 m en els últims 123 m de 

traçat (zona de plataforma d’escullera superior i fins arribar a la balisa de senyalització cardinal Sud. 

Es conformarà una capa de tot-ú artificial de 0,25 m de gruixària i de 7 m d’amplada en els primers 200 m, 

i de 6 m d’amplada en els últims 123 m, compactada al 100 % de Pròctor Modificat que serveixi de 

paviment de suport, pel pas de la maquinària d’obra. 
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El volum de sorra en la formació del camí, s’estima en 3.400 m3 en els primers 200 m i de 419 m3 en els 

últims 123 m que fan un total de 3.819 m3. 

El volum de base de tot-ú artificial, en la plataforma superior del camí, es quantifica en 363 m3 en els 

primers 200 m i 202,7 m3 en els últims 123 m que fa un total de 565,7 m3. 

Val a dir de que la zona a on es farà el nou camí d’accés no hi ha posidònia. 

Desmuntatge d’un tram del dic diapasó est de la riera Ginjolers 

D’acord amb la proposta de solucions de l’estudi d’estabilització de la platja de la Punta del CIIRC, es 

preveu el desmuntatge d’un tram de 123 m del dic diapasó est de la riera Ginjolers; fins a la cota -4,00 m, 

a fi de disminuir l’energia reflectida de l’onatge que potencialment pot entrar a la platja. 

En aquest pas, es proposa el desmuntatge (per a posterior reutilització) d’un tram de 51 m del dic 

diapasó, fins a la cota -4,00 m  (entre perfils A i D), així com un tram de 72 m ( entre D i I), fins a la cota 

±0,00 m. 

El pes total d’escullera desmuntada del dic diapasó és de 10.385 Tones. S’ha d’esmentar expressament 

que  durant  el  procés  de  desmuntatge se separaran les pedres d’escullera de pes superior a 2,5 Tn de 

la resta, a fi de poder-les utilitzar en la confecció de la capa de protecció superior i laterals del nou espigó 

transversal. Seguidament les pedres d’escullera de pes entre 250 Kg i 400 Kg es col·locaran en el nucli i, 

en la base de dragat del nou espigó, s’hi col·locaran les pedres d’escullera entre 800Kg i 1000Kg. 

La balisa existent al final del dic diapasó est de la riera de Ginjolers es manté, per tal d’assegurar la part 

on es retira el dic.  

Dragat de les sorres en la zona del fons marí 

D’acord amb l’estudi del CIIRC, es recomana un dragat del fons marí, d’aproximadament 1 metre de 

profunditat, en la base del nou espigó, per reomplir-lo amb material de pedra d’escullera d’entre 250 a 400 

kg de pes, com a mínim i d’aquesta manera garantir l’estabilitat geotècnica i millorar la capacitat portant i 

la transmissió de càrregues al terreny.  

En qualsevol cas, es tindrà en especial consideració l’informe de cartografia bionòmica  que s’adjunta al 

final en forma d’annex i es respectaran estrictament els límits de l’espigó dissenyat, per no afectar les 

espècies protegides existents, més enllà del límit projectat. 

Confecció del nou espigó transversal 

El total de pedra d’escullera provinent del dic diapasó est de la riera Ginjolers, es re col·locarà en la 

formació del nou espigó transversal, d’acord amb la secció estructural dissenyada i especificada en 

l’apartat 3 d’aquesta memòria. No obstant, aquest material no serà suficient i per tant, es farà necessària 

l’aportació externa de pedra d’escullera de pes superior a 2,5 Tn. 
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Senyalització marítima del nou espigó transversal 

Per evitar col·lisions d’embarcacions o dels diferents vehicles aquàtics amb el nou espigó, es col·locarà 

una  balisa en el  nou morrot, amb  senyalització cardinal  Est, de  color  negre  amb una franja groga al 

mig, de forma de castellet, amb la marca superior de dos cons negres superposats i oposats per la base. 

La llum superior de color blanca i amb ritme: VQ(3) cada 5 s o Q(3) cada 10 s. 

Finalment, la balisa se situarà sobre una base cilíndrica de formigó armat. 

La balisa existent al final del dic diapasó est de la riera de Ginjolers, es manté. 

Retirada del camí d’accés lateral 

Es desmuntarà tot el nucli del camí d’accés, format per sorres i es dipositaran en el seu lloc d’origen a fi 

de minimitzar els efectes de l’ecosistema. Així mateix, es retirarà a dipòsit o abocador autoritzat la totalitat 

del tot-ú artificial de la plataforma superior del mateix. 

4. DESCRIPCIÓ DE LA ZONA DE PROJECTE

4.1 SITUACIÓ 

El municipi de Roses està situat a l'extrem nord-est de la comarca de l'Alt Empordà, a la província de 

Girona. De fet, és a la plana empordanesa, al peu de la Serra de Rodes. Ocupa la meitat sud de la 

península del cap de Creus. Està centrat a la vila del mateix nom, situada al centre de la badia de Roses i 

a l'extrem nord del golf de Roses. El terme municipal de Roses està situat a la costa septentrional de 

l'ampli golf de Roses. Comprèn les terres del sector SW de la península del Cap de Creus. El litoral de 

Roses va des de Cala Jóncols —al límit amb Cadaqués— fins a l'antic grau de Roses, una de les boques 

de l'antic estany de Castelló, al límit amb Castelló d'Empúries. Els altres municipis veïns són el Port de la 

Selva i la Selva de Mar, a septentrió, i Palau-saverdera a ponent. 

És un centre turístic amb urbanitzacions, hotels i altres equipaments, dos ports (pesquer i esportiu) i un 

lloc atractiu i de gran relleu en el sector septentrional de la Costa Brava. 

El terme comprèn la vila de Roses, estratègicament situada al fons de la badia del mateix nom, on la 
costa baixa deixa pas al litoral abrupte i hi forma un excel·lent port natural aprofitat des de l'antiguitat més 
remota. L'espai urbà s'ha estès en totes les direccions a causa del turisme. Hi ha un gran nombre 
d'urbanitzacions. 

El municipi té una extensió de 45,91 km2, que correspon a aproximadament un 3,38% del total comarcal, 

amb una població de l'ordre de 193.891 habitants (any 2013) i que correspon al 14,36 de la població total 

de la comarca, el que dona una densitat de població de 433,26 hab/km2. 

El terme municipal de Roses limita: 

- al nord amb Port de la Selva i la Selva de Mar 

- a l'est amb Cadaqués 

- al sud amb el mar Mediterrani i Castelló d'Empúries 

- a l'oest amb Palau Savardera. 
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L'accés a Roses es fa per la carretera comarcal C-260 que entre altres, comunica el municipi amb la 

capital, Figueres. 

L'espai urbà s'estén en totes direccions degut a la pressió turística, caracteritzat pel gran nombre 

d'urbanitzacions, tant a la part costanera com a l'interior: Santa Margarida, Mas Fumats, Santa Rosa de 

Puig Rom, els Grecs, el Mas Oliva, la Garriga, Canyelles petites, Almadrava, Montjoi, Mas Boscà i Mas 

Mates. 

Concretament la zona del projecte, a on es troba la vila de Roses, correspon a l'extrem oest del terme, 

recolzat i abrigat pel port i la muntanya del Puig Rom. 

Les coordenades UTM de la platja de la punta i que correspon a la zona de projecte són: 

X= 514.530 Y= 4.678.941     Z= 0 

Concretament la zona del projecte correspon a l'entorn de la platja de La Punta situada a l'extrem sud-est 

de la platja de Roses i delimitada per la platja del Rastell a oest i el port esportiu de Roses a l'est, amb el 

doble espigó separant la platja del Resta de la platja de La Punta. 
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4.2 GEOLOGIA I RELLEU 

En general el relleu del terme és accidentat en una bona part pel muntanyam rocallós del tram final de la 

serra de Rodes i de tota la península, en un dels extrems pirinencs. Els punts més alts són: el Pení (606 

m), on el 1989 s'instal·là un parc eòlic, al límit amb Cadaqués. 

El sector situat a l'extrem sud occidental, forma part de la plana al·luvial empordanesa de la 

desembocadura de la Muga i el Fluvià, ocupada, en aquesta zona, pels aiguamolls i estanyols del Salatar 

i per una zona planera a peu de muntanya on s'havien localitzat tradicionalment els conreus. 

Aquest territori muntanyós és drenat per rierals que s'escolen per valls estretes i afondalades, i que 

configuren l'articulació de la costa: la riera de Ginjolers, que migparteix Roses, la riera de la Trencada i la 

de la Quarantena, que desemboquen a ponent i a llevant de la vila, i les de Jóncols i de Montjoi, que van a 

morir a les platges homònimes. 

El límit municipal de Roses segueix la línia de costa des de la badia de Joncols fins al Far de Santa 

Margarita; des d'aquest punt, el límit s'introdueix cap a l'interior passant per l'estany de Palau, seguint per 

un rec situat entre el rec de Queralbs i el rec del Salt de l'aigua, fins arribar al puig de Queralbs; des 

d'aquest puig el límit passa per pel Coll de Sant Genís, pel serrat de Can Berta i pel Coll de Perafita; 

finalment el límit es dirigeix cap a la badia de Jòncols deixant pel camí la sureda d'en Xirau, el Pení, el 

puig dels Simonets i passa entre el Pla de la Guardia i el puig d'en Rabau. 

En quan a la geologia el terme municipal de Roses  es troba una part a la península de Cap de Creus, 

que forma l'extrem oriental del Pirineu, i l'altra zona forma part de la plana empordanesa. 

Els materials que conformen el paisatge del terme de Roses s'agrupen en: 

1/ Materials que donen forma als relleus. Tots aquests materials s'estenen al N i E del terme: 

Les sèries metasedimentàries (colors verds i blavosos) que inclouen algunes intercalacions de roques 

d'origen magmàtic. Són roques sedimentàries del Paleozoic inferior que varen patir transformacions 

durant l'orogènia herciniana convertint-se en roques metamòrfiques. Les sèries metasedimentàries s'han 

dividit alhora en varies seqüències atenent a la seva natura. En les sèries inferiors (sèries de Cadaqués i 

Montjoi) predominen les pissarres i filites transformades a esquists; mentre que la sèrie superior es 

caracteritza per l'associació de roques carbonatades (calcàries i dolomies) i nivells detrítics (gresos i 

conglomerats) dèbilment metamorfitzats. 

Els cossos intrusius de granitoids (color rosat) que conformen els Massissos de Rodes i Roses. Aquestes 

roques es troben preudo-gneissificades. 

 2/ Materials que rebleixen la plana. Ocupen el sector Est del terme i correspon a la zona del 
projecte; 

Són els materials que conformen la depressió neògena són detrítics procedents de les aportacions 
al·luvials, col·luvials i eluvials que han anat omplint la conca durant el Terciari (Pliocè) i el Quaternari 
(Plistocè i Holocè):  

Tota la zona del projecte es troba fora de qualsevol figura de protecció geològica com poden ser geotops 

o geozones, ni tampoc en trobem en l’entorn més proper a la zona del projecte.
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4.3 HIDROLOGIA TERRESTRE (RIUS I TORRENTS) 

El terme municipal de Roses s'inclou en la conca del Cap de Creus Costa Nord. Aquesta conca presenta 

unes dimensions petites i es caracteritza per estar format per rieres de curt recorregut, que drenen els 

relleus abruptes de la costa i desemboquen directament a mar. Es tracta d'una xarxa de drenatge molt 

poc desenvolupada i on el seu caràcter és totalment torrencial. La major part dels recs provenen dels 

vessants meridionals de la Serra de Rodes-Verdera- Roses. 

De ponent a llevant trobem els següents cursos d'aigua: 

- El rec de Cap de Terme està situat al NO del municipi i fa de límit municipal entre Palau-

Saverdera i Roses. Aquest rec neix al Serrat d'en Bosquers, concretament a "els Guills" a una cota de 

150m i baixa fins arribar al rec Madral. 

- Paral·lel al rec de Cap de Terme es troba el rec de Queralbs que neix a la serra de Rodes a una 

cota de 450m i baixa passant pel Mas Turró, el turó de la Garriga, a ponent de l'Aquabrava, el càmping 

Rodas, per anar a morir als canals de la urbanització de Santa Margarida 

- El rec d'en Mates neix cap a l'alçada de Mas Isern i baixa entre Mas Boscà i Mas Fumats, voreja 

Mas Mates pel NO fins arribar a la ronda de circumval·lació. 

- La riera de la Trencada neix als relleus del Puigsaquera enmig de la urbanització del Mas Fumats 

a la cota de 250 m. A l'altura del Molí Vell de Can Coll, a una cota de 50m, se li afegeix el cabal del rec del 

Mas dels Arbres que neix al Puig Alt a la cota 450 m. La riera, aboca directament al mar a l'altura de l'hotel 

Terrassa. 

- El rec del Fondo neix a una cota de 200m, prop del Puig d'en Massot i arriba fins a la platja del 

Rastell resseguint el sector de llevant de la Ciutadella de Roses. 

- La riera Ginjolers, també riera de la Vila, neix als relleus que s'alcen per damunt del Puig Rodó 

(442 m), encara que també recull les aigües del vessant S del Puig de l'Àliga (463 m). Així, recull les 

aigües provinents de cursos menors com: el rec de Sinols, el rec de Can Causa i el rec de l'Alzeda. La 

riera s'encaixa en la vall de l'Alzeda, passa pel S del Mas Oliva i travessa la part alta del municipi fins 

arribar a la Gran Via. A partir d'aquí la riera Ginjolers està coberta per la rambla i arriba fins a l'espigó on 

desemboca a mar i que correspon a la zona del projecte. 

- La riera de la Quana, també de la Quarentena, neix al Pla de les Gates, a la cota de 280 m, tot 

recollint les aigües d'altres cursos menors, baixa fins al Dolmen de la Creu d'en Cobertella, on es disposa 

paral·lela a la carretera de Montjoi, travessa el nucli urbà per llevant i desemboca a l'altura del port 

esportiu de Roses. 

La riera Ginjolers és un dels punts que més significatius de Roses i des de sempre s'ha considerat la riera 

principal, la més coneguda. Abans era una riera petita i es considerava com una petita franja que dividia el 

poble i que per travessar-la la gent tenia que fer ús del pont. Per anar d'un costat del poble a l'altre també 

es podia passar per la llera mateix quan la riera anava seca. 
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A la riera s'hi van començar a construir ponts, molt poc a poc, que comuniquessin els carrers d'una banda 

i altre tot i que principalment només hi havia un pont que era el del carrer Major i era de fusta. Poc a poc 

es van anar construint ponts que comunicaven altres carrers. Actualment ja és molt més fàcil travessar-la 

d'un costat a l'altre, ja que la major part de la riera per on es transita, està coberta i ara és la Rambla. 

Només queda un tram descobert, l'últim tros, és a dir, des de la font fins l'estació d'autobusos que està 

descobert. 

Segons la cartografia vigent de delimitació de zones inundables per a la redacció de l'INUNCAT, 

elaborada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, el juny de l'any 2001, a 

Roses, la part mitja i baixa de les conques dels recs i rieres de la zona compresa entre el Rec de Cap de 

Terme i el Rec Fondo correspon a una zona potencialment inundable 

Així mateix, la zona situada per sota de la carretera C-260, des de la desembocadura de la riera de la 

Trencada fins al límit del terme municipal (per tant, la totalitat de la urbanització de Santa Margarita, així 

com els trams finals de la riera de Queralbs, rec Fondo, rec del Moltor de d'en Mates) es considera com a 

zona potencialment inundable. 

En quan a l'entorn d ela riera de Ginjolers i que en el seu tram final correspon a la zona del projecte, 

queda fora de les zones potencialment inundables després de les diverses actuacions portades a terme 

en els darrers anys per millorar la seva llera i fins i tot soterrar-la en el seu tram final a l'entorn de la platja  

Riera de Ginjolers quan desemboca a la platja 

Zona projecte 
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4.4 HIDROLOGIA MARINA I DINÀMICA MARÍTIMA LITORAL 

La dinàmica marítima i del litoral depèn de diversos elements que són els que modifiquen de manera 

continuada la línia del litoral i la morfologia del fons marí. Aquests elements són les dinàmiques de nivell 

del mar, el vent i l'onatge, tant en profunditats indefinides com a profunditats reduïdes. 

L'onatge que pot incidir en el Cap de Creus prové en gran mesura del segon quadrant (90°-180°, 

destacant el sector SE), part del tercer quadrant (entre 180° i 202.5°, és a dir el sector SSW) i en menor 

mesura del primer quadrant (0°-90°). Les ones procedents del sector WNW, malgrat ser freqüents, no 

incideixen en el Cap de Creus i per tant no formarien part de l'onatge útil. 

En la Badia de Roses, aquesta tendència varia, amb onatge predominant del 1er (incidint en el sector NE) 

i 2n quadrant (amb èmfasi en el sector SE), juntament amb una no menyspreable quantitat d'acció 

d'onatge en el sector SSW. Aquests dos sectors direccionals seran els que incidiran de forma directa en la 

Platja de la Punta. Aquest onatge vindrà generat per l'acció del vent en condicions de fetch limitat, d'aquí 

que els valors extremals siguin relativament moderats en comparació amb altres zones de la costa 

catalana. 

Si ens centrem a la zona del projecte l'onatge, en la zona de més exterior de la platja hi ha dues famílies 

d'onatge més probable, la del Nord (fonamentalment N, i també NNE) i la del Sud (fonamentalment SSW, i 

també S). 

Els onatges més freqüents són el N, NNE, SSW i S, però els més forts són els de l'E (llevant). 

Aproximadament durant el 95% del temps les alçades d'onada són inferiors a 2 metres. 

El règim de vents a la zona d'estudi està marcat pels vents més freqüents i energètics que són els 

procedents del NNW i N (Tramuntana), tot i que també cal tenir molt present que en tot aquest sector els 

vents de SSW i S (vent de Garbí) són també rellevants i generen onatge en aquest sector de costa. 

Els estats de mar agitada que provenen del N, NNE, i NE arriben als voltants de la platja amb una 

orientació NE. 

L'onatge altament energètic és el principal causant de les variacions morfo dinàmiques en les platges del 

litoral català 

Els temporals més energètics tenen la particularitat de que provenen del sector E (Llevant). La 

configuració del Cap de Creus permet una defensa natural contra l'onatge incident en aquesta direcció, 

però l'acció hidrodinàmica pot arribar a la Platja de la Punta (amb una considerable minva, però suficient 

per a la mobilització de sediment). Per tant, es pot concloure que la Platja de la Punta és directament 

sensible a onatges amb una direccionalitat entre 135-210°, però la contribució de temporals de Llevant, 

freqüents en la costa catalana, poden induir onatges amb capacitat suficient per mobilitzar sediment com 

s'ha pogut contrastar que succeeix en el cas de la platja de la Punta. 

Val a dir que per a justificar ambientalment l’alternativa escollida, en aquest sentit, s’ha elaborat un estudi 

detallat que porta per títol Estudi de possibles soscavaments al peu d’un dic a la platja de la punta 

de Roses , de data Febrer de 2016, inclòs a l’annex 2 del present document ambiental. 
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 Ortofoto de la Platja de la Punta durant el període 1956-2011. Font: ICC 
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4.5 CLIMATOLOGIA 

El clima de la zona és del tipus mediterrani subhumit, amb una pluviometria mitjana anual d'uns 600 mm. 

(l/m2). De mitjana, hi ha 85 dies de pluja apreciable a l'any, en 15 dels quals la precipitació supera els 10 

mm. de pluja. 

Les precipitacions són de caire mediterrani, és a dir, molt irregulars i hi ha una marcada aridesa estival, 

sobretot als mesos de juny, juliol (essent aquest el més accentuat) i agost, tot i que també hi ha un 

període d'aridesa els mesos d'hivern. Les pluges estan molt concentrades en els mesos de tardor i 

primavera, on són freqüents els temporals de llevant amb pluges intenses. 

La temperatura mitjana anual és d'uns 15°C, amb una mitjana al gener de 8°C i 23°C als mesos de juliol i 

agost. La insolació mitjana anual és de l'ordre de 2.600 hores, essent el mes de juliol el més assolellat, 

amb una mitjana de 330 hores. 

Els temporals de mar, amb onades de més de 3 metres d'altura, solen succeir amb una freqüència mitjana 

de 3 cops a l'any. A banda d'alguna excepció, es presenten entre l'octubre i l'abril. 

Durant els mesos d'hivern sobretot, destaquen principalment tres vents: el Mestral (NW), la Tramuntana 

(N) i el Gregal (NE). Aquests vents esdevenen factors importants fent baixar la temperatura de forma 

pronunciada i podent assolir intensitats molt elevades que per tant condicionen la navegació. Són vents 

més o menys freds i més o menys humits en funció del seu origen, però que en qualsevol cas acaben 

influint en la meteorologia de la zona. Els vents de llevant (E) són més humits i càlids, inclòs a l'hivern, i 

sovint venen acompanyats de pluja. A l'estiu en canvi, els vents són variables i fluixos lligats al règim de 

brises i a l'evolució del sol durant el dia, que pot acabar provocant marinades prou intenses, seguides de 

terrals a la nit. Així, en general durant l'any són vents fluixos, excepte en situacions de tramuntana que 

amb episodis d'alguns dies de durada pot assolir cops de més de 100 km./h. Aquest vent es pot presentar 

de l'octubre al maig i, de manera més rara, durant alguns dies de l'estiu. 

La transparència de l'aigua ve condicionada per les aportacions del riu Muga i de l'onatge, i per tant a 

l'estiu hi sol haver més visibilitat (fins a 23m) de mitjana que no pas a l'hivern (fins a 14m), que en 

proporció, és quan el mar és més inestable. 

Pel que fa a la temperatura de l'aigua, depenent de l'època de l'any, es manifesta una fase homoterma i 

una d'estratificació tèrmica amb el seu màxim al mes d'agost. L'aigua es va refredant paulatinament fins a 

assolir els seus mínims al voltant dels 12-13 °C al mesos de febrer-març. El mes d'Abril la temperatura es 

manté al voltant dels seus mínims anuals (13°C), però a partir de llavors la temperatura augmenta 

ràpidament. El rang de temperatures mínimes i màximes els darrers anys es mou entre uns 10,3 (febrer) i 

25,6 (agost) °C. 

Diagrama ombrotèrmic de l'observatori dels Aiguamolls de l'Empordà 
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4.6 RELACIÓ AMB ESPAIS ESPECIALS DE PROTECCIÓ 

Al voltant de Roses, hi ha dos espais important considerats protegits i d'especial interès, que són el Parc 

Natural del Cap de Creus i el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 

La zona de projecte està situada fora dels límits de qualsevol espai protegit (Reserva Natural, Parc 

Natural, PEIN, Xarxa Natura 2000, etc.), quedant a l'espigó exterior de la platja a més de 4 Km a l'oest del 

límit marítim del Parc Natural del Cap de Creus, mentre que el límit terrestre és a 1 Km a l'est del límit de 

la platja, pel que estem fora dels límits d'aquesta figura de protecció i de qualsevol altra. Pel que fa al Parc 

Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, es troba a més de 2 Km. 

4.7 VEGETACIÓ 

Biogeogràficament ens situem dins l'àmbit de la regió mediterrània, caracteritzat per un clima mediterrani 

subhumit de matís marítim, amb estius secs i calents, hiverns suaus i màximes plujoses força irregulars a 

la primavera i a la tardor. Altrament està influenciat per l'acció termoreguladora que realitza la mar 

mediterrània i per la dels vents, sobretot de component nord, com la tramuntana. 

La plana empordanesa devia ser antigament un mosaic de zones inundables, amb estanys i aiguamolls, 

envoltats d'una densa vegetació arbòria. En l'actualitat està completament conreada i tan sols resten petits 

retalls de vegetació lacustre als indrets més desfavorables per a l'aprofitament agrícola. 

En l'àrea d'estudi cal diferenciar clarament entre hàbitats de caire terrestre i hàbitats submarins. 

Hàbitats terrestres 

Es presenten uns hàbitats terrestres modelats per les condicions climatològiques amb presència 

fonamentalment de vegetació halòfila (adaptada a la sal) i sense un estrat arbori dens. Les àrees forestals 

només les trobem sobre tot a l'entorn del Serrat de Rodes, especialment alguns peus d'alzina (Quercus 

ilex) que en algunes ocasions arriben a formar una comunitat poc o molt madura en forma d'alzinar 

(Quercetum ilicis galloprovinciale pistacietosum). La sureda, també és present en nombroses clapes 

disperses, tot i que en la majoria de casos es troben peus aïllats enmig d'una brolla d'estepes i brucs. De 

fet, a llevant de can Berta i al bac del puig Cabrit, és on, amb un caràcter més íntegre es pot observar 

aquesta comunitat. Per la seva part els boscos caducifolis es troben representats per petits retalls de 

roureda de roure martinenc (Quercetum ilicis quercetosum pubescentis), que es troben per exemple a la 

riera de la Trencada. 

En quan a l'estrat arbustiu, les bosquines xeròfiles, constitueixen la major part del paisatge vegetal del 

Cap de Creus, i de forma majoritària i dominant, es troben representades per les brolles silicícoles (Cisto-

Sarothamnetum) a voltes com a timonedes i estepars, altres constituint bosquines més denses en forma 

de màquies i brugueres. Trobem representada la complèxida de les timonedes i romaní a la vora el Mas 

Boscà . 

Les màquies estan constituïdes per les formacions d'alzines en estat arbustiu. D'aquestes se'n pot trobar 

en els sectors més orientals de Cap Norfeu, on l'alzina també comparteix espai amb el llentiscle (Pistacea 

lentiscus). 

En quan a la vegetació del litoral el vent i la salinitat són els factors que condicionen la presència de les 
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espècies amb capacitat per establir-se als diferents ambients del litoral. Resseguint l'evolució hipotètica de 

les formacions vegetals que formarien el mantell vegetal des del rocam més proper al mar fins al més 

interior, es troben la comunitat d'armèria marina (Armerietum ruscinonensis), la comunitat de plantatge 

marí i bufalaga (Thymelaeo hisutae-Plantaginetum subulatae) i la comunitat de coixinets espinosos 

(Astralagus massiliensis). Com a formacions arbrades es troben les pinedes litorals. Es tracta de 

formacions de pi blanc (Pinus halepensis) sobre un substrat i un sotabosc molt pobre. Té representació al 

litoral de Roses que pertany al Cap de Creus  

Pel que fa a l'entorn de la zona de projecte, la platja de la Punta de Roses, està situada a l'interior del 

nucli urbà de Roses, pel que no hi ha masses de vegetació naturalitzada; només es conserven alguns 

retalls de vegetació de pineda de pi blanc (Pinus halepensis) a l'interior de les finques dels habitatges 

situats a la vessant muntanyosa. En les proximitats de la platja no hi trobem cap altre tipus d'hàbitat 

terrestre. 

A l'entorn de l'espigó, en el passeig marítim de Roses i a l'entorn de la platja de La Punta i de la platja del 

Salatar i trobem diverses plantacions arbòries sobre tot petites agrupacions i alineacions de plàtans 

(Platanus orientallis) de mida mitjana i també alineacions i agrupacions de palmeres de canàries (Phoenix 

canariensis) de mida gran i, per ara, en bon estat de salut. També destacar que al mig de la platja de La 

Punta, hi ha una petita illeta verda enjardinada amb diverses palmeres de la mateixa espècie. 

Agrupació de plàtans a la placeta just davant l'inici de l'espigó 

Palmeres de Canàries a l'entorn del passeig 
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Hàbitats submarins 

La zona de projecte correspon a un espai a cavall entre Zona Meridional a la cota del mar a l'espigó i 

Infralitoral en el fons sorrenc en quant a profunditats de l'espai, però no hi trobem comunitats d'algues 

desenvolupades, només un cert recobriment d'algues vermelles i brunes (Jania corniculata, Lithophyllum 

incrustans, Padina pavonica, etc.) 

L'onatge de garbí porta força restes d'algues i restes de detritus de closques d'animals, així com restes de 

residus d'origen humà que s'acumulen en les zones d'ondulacions de la sorra i que es van desplaçant 

amb la corrent i els temporals. 

- Fons infralitorals rocosos, calms i ben il·luminats, sense algues fucals: és l'hàbitat que es 

genera entremig de les pedres de l'escullera de l'espigó, i que correspon a un tipus d'hàbitat mitjanament 

batut per l'onatge, on no s'hi fan algues de mida gran, sinó poblaments de petites algues que formen 

gespes o diminuts bosquets de 20 cm d'alçària màxima, amb un estrat d'algues erectes gairebé 

inexistents i on hi dominen les algues incrustants. Els blocs de pedra d'escullera donen un substrat rocós 

per a desenvolupar aquest tipus d'hàbitat que generalment es desenvolupa en fons rocosos força 

degradats. Les comunitats que es desenvolupen en aquest hàbitat es coneixen col·lectivament amb el 

nom de comunitats d'algues fotòfiles i poden estar dominades per diferents espècies en funció de 

l'hidrodinamisme, la qualitat de l'aigua, el substrat, etc. El recobriment de les principals espècies d'algues 

vermelles (Jania corniculata, Lithophyllum incrustans, Haliptilon virgatum, etc.), algues brunes (Padina 

pavonica, cladostephus hirsutus, etc.). 

A l'entorn de la platja, la profunditat on es preveu executar l'ampliació de l'espigó és de l'ordre de 5 metres 

i correspon a un sòl sorrenc i amb una certa presència de vegetació. Tot i que la cartografia existent en 

quant a comunitats Litorals Predominants ubica els alguers de Cymodocea nodosa (hàbitat CORINE 

11.331) a l'exterior de la zona del projecte, quan s'ha portat a terme el treball de reconeixent (immersió) es 

va detectar a l'entorn del espigó actual, una colònia de Posidònia, una espècie de fanerògames marines 

que degut a la pressió de les activitats humanes sobre aquests entorn va ocasionar la seva protecció a 

Catalunya per l'Ordre de 31 de juliol de 1991, que declara les fanerògames marines com a espècies 

protegides (DOGC núm. 1479, de 12.8.1991), i en prohibeix la destrucció, venda, compra i utilització. 

A l'entorn de la zona del projecte destacaríem la presència de 2 comunitats diferenciades com són: 

- Les algues: que destaquen per la importància com a productors primaris, generant matèria 

orgànica aprofitable pels animals herbívors i detritívors, així com el paper estructural que tenen en crear 

un sistema complex amb microhàbitats on gran varietat d'espècies troben un lloc idoni per protegir-se, 

alimentar-se i reproduir-se. La distribució en fondària i al llarg del litoral de les diferents espècies d'algues 

està condicionada per diferents factors, entre els quals destaquem la llum, l'hidrodinamisme, el substrat, la 

temperatura, els nutrients, i les interaccions amb altres grups animals i vegetals. 

A l'entorn de l'espigó hi trobem algues de l'anomenada zona Supralitoral i que correspon a aquella franja 

que queda per sobre de la línia de mar i només s'humecten degut a l'onatge, són poques les espècies que 

s'hi han adaptat, ja que estan sotmeses a condicions dures amb elevades temperatures a l'estiu i 

l'escassa humectació lligada a llargs períodes de dessecació. Els factors condicionants són la llum, l' 

humectació, el tipus de substrat i per últim l'aportació de nutrients generalment d'origen terrestre. 

- Zona Mediolitoral: comprèn tota la zona que es troba entre els límits superior i inferior de les 
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- marees vives, que no està permanentment submergides, però que tenen una aportació més 

regular d'aigua. La distribució de les comunitats es conforma en cinturons horitzontals on hi ha 

unes condicions ambientals òptimes. En la part inferior d'aquesta zona hi trobem el trottoir 

(Lithophyllum tortuosum) envoltant el 75% del litoral de les Illes Medes, però no en trobem a la 

zona del port. 

- Zona Infralitoral: La primera comunitat que trobem és la Lomentario-plocamietum cartilaginei i just 

per sota la Corallina elongata que s'estén fins a 5m de fondària. Una mica més avall hi trobem 

una de les comunitats més sensibles i amenaçades a la costa catalana, la Cystoseira 

mediterranea. A la zona de port, però no hi ha presència d'aquestes comunitats. 

La zona de projecte correspon a un espai a cavall entre Zona Meridional a la cota del mar a l'espigó i 

Infralitoral en el fons sorrenc en quant a profunditats de l'espai, però no hi trobem comunitats d'algues 

desenvolupades, només un cert recobriment d'algues vermelles i brunes (Jania corniculata, Lithophyllum 

incrustans, Padina pavonica, etc.) 

Destacar la presència de fanerògames marines que no són algues sinó plantes superiors que colonitzen 

principalment hàbitats sorrencs, allà on les algues no poden establir-se. Destacar Trobem dues espècies 

de fanerògames marines, essent la principal espècie que trobem a la costa la Posidonia oceanica, que 

forma un hàbitat característic, anomenat herbei o alguer, i amb un indiscutible valor ecològic com a 

productor primari, lloc de reproducció, alimentació i refugi per a nombroses espècies, estabilització dels 

fons sorrencs, oxigenació de l'aigua, etc. L'altra espècie de fanerògama marina és la Cymodocea nodosa, 

també important per a la conservació, en aquest cas, de l'ecosistema sorrenc de la badia, ja que les 

seves praderies estan localitzades entre la Meda i la platja de l'Estartit, sobre un fons de 10 a 15 m de 

profunditat. Aquesta espècie no tolera els onatges forts i cal remarcar la presència d'una praderia en bona 

part de la platja de La Punta, sobre tot a l'extrem més proper a l'espigó i d'unes mides notables i conforme 

una de les tres praderies més importants que hi ha a Catalunya, juntament amb la del Delta de l'Ebre i la 

de Pals - Estartit a l'entorn de les Medes. 

En la zona del Port de Roses i en concret a l'entorn de la platja de La Punta trobem dos hàbitats o espais, 

un corresponent a la zona d'escullera submergida de l'espigó i l'altre corresponent al substrat submergit 

de la platja, que és un substrat sorrenc, sense formacions rocoses. Així doncs, els tipus d'hàbitats que 

localitzem a la zona de la platja de la Punta corresponen als següents hàbitats d'ambients litorals i salins 

(d'acord amb la classificació dels Hàbitats CORINE de Catalunya): 

- Sorres fines ben calibrades, infralitorals (11.2223+). Correspon a l'hàbitat submarí que es desenvolupa 

sobre uns fons sedimentaris sorrencs desproveïts generalment de vegetació (malgrat que rares vegades 

s'hi veuen alguns feixos de fanerògama marina Cymodocea nodosa) i amb un component detrític sempre 

escàs. Sovint la sorra hi fa petites ondulacions (ripple marks) de pocs centímetres d'alçària derivats dels 

efectes de l'onatge. Són hàbitats propis de la zona infralitoral i es presenten generalment entre els 3-4 

metres i els 20-35 metres de profunditat, amb una amplitud batimètrica molt variable segons les zones. 

A nivell de flora, en aquest tipus d'hàbitat s'hi pot arribar a localitzar de manera rara algunes feixes de 

Cymodocea nodosa, però a l'entorn de la zona de projecte, en la prospecció portada a terme, no s'ha 

detectat cap zona amb recobriment de vegetació. 

Degut a la ubicació de la zona de bocana, just en el punt on es passa d'aigües obertes a aigües tancades 

de dins el port, l'onatge de garbí porta força restes d'algues i restes de detritus de closques d'animals, així 

com restes de residus d'origen humà que s'acumulen en les zones d'ondulacions de la sorra i que es van  
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desplaçant amb la corrent i els temporals. Aquestes restes són aportades des de la badia i de mar endins 

cap a la zona del Port durant els temporals de Garbí, on aquest material entra directament cap les aigües 

interiors. 

- Fons infralitorals rocosos, calms i ben il·luminats, sense algues fucals (11.2414+). és l'hàbitat 

que es genera entremig de les pedres de l'escullera de l'espigó i que correspon a un tipus d'hàbitat 

mitjanament batut per l'onatge, on no s'hi fan algues de mida gran, sinó poblaments de petites algues que 

formen gespes o diminuts bosquets de 20 cm d'alçària màxima, amb un estrat d'algues erectes gairebé 

inexistents i on hi dominen les algues incrustants. Els blocs de pedra d'escullera donen un substrat rocós 

per a desenvolupar aquest tipus d'hàbitat que generalment es desenvolupa en fons rocosos força 

degradats. 

Les comunitats que es desenvolupen en aquest hàbitat es coneixen col·lectivament amb el nom de 

comunitats d'algues fotòfiles i poden estar dominades per diferents espècies en funció de 

l'hidrodinamisme, la qualitat de l'aigua, el substrat, etc. El recobriment de les principals espècies d'algues 

vermelles (Jania corniculata, Lithophyllum incrustans, Haliptilon virgatum, etc.), algues brunes (Padina 

pavonica, Cladostephus hirsutus, etc.). No s'han localitzat algues verdes en l'exploració feta en les 

esculleres de l'espigó. 

Alguers de Posidonia oceanica (11.34): a la costa catalana, els alguers de Posidonia oceànica 

poden ocupar els fons infralitorals situats entre 1 i 27 metres de fondària. Els alguers superficials estan 

emplaçats en cales arressarades, d'aigües somes, mentre que els més profunds es troben a la costa de la 

Selva i del Baix Empordà (Tossa, Sant Feliu...), on la gran transparència de l'aigua els permet la 

supervivència. Els alguers de Posidonia oceanica apareixen gairebé a tot el litoral català, si be la seva 

expansió és reduïda. La progressió d'aquesta comunitat és molt lenta, fins i tot en condicions òptimes, ja 

que es propaga principalment per creixement vegetatiu. Està catalogat com hàbitat d'interès comunitari 

(1120 Alguers de posidonia). 

Posidonia oceanica és una planta aquàtica, endèmica del Mediterrani de la família Posidoniaceae. Té 

unes característiques similars a les plantes terrestres, amb arrels, tija rizomatosa i fulles cintiformes 

verdes de fins a un metre de llarg disposades en mates de 6 a 7 peus. Floreix a la tardor i produeix uns 

fruits flotants coneguts vulgarment com olives de mar. Forma parts o grans colònies submarines d'un 

notable importància ecològica. Habitualment colonitza fons sorrencs o grapissars. Té la propietat de 

modificar el substrat per aglomeració dels seus rizomes. És la comunitat clímax del Mediterrani i fa una 

funció molt significativa en la seva funció de protecció de la línia de costa contra l'erosió. A l'interior de 

l'alguer hi viuen molts organismes tant animals i vegetals que troben en aquestes comunitats aliment i 

protecció. Es considera un bon indicador de la qualitat de les aigües costaneres. 

Tant les fulles com les tiges, modificades en forma de rizomes (parcialment enterrats, alguns d'ells amb 

creixement horitzontal i d'altres amb creixement vertical), formen un suport fisicobiològic que dóna 

aixopluc, proveeix de substrat o ofereix aliment a una enorme varietat d'espècies vegetals i animals, de 

manera que constitueix un autèntic oasi de biodiversitat. 

D'altra banda, les praderies de fanerògames marines són responsables d'una sèrie de serveis ecològics 

(producció d'oxigen i d'aliment, protecció de platges, filtre natural, embornal de carboni, etc.) que les 

converteixen en comunitats de gran valor. Pel port de la planta (les fulles, d'un centímetre d'amplada, 

poden arribar al metre de longitud) i la densitat i extensió de les seves praderies, Posidonia oceanica 

destaca entre les més importants, especialment en un context mediterrani, mar del qual és endèmica. 
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Les praderies de fanerògames marines són molt sensibles a l'acció humana (eutrofització, alteracions en 

la dinàmica sedimentària, contaminació, danys mecànics, etc.), per això és important la seva preservació. 

A l'entorn de l'espigó de la platja de la Punta, en l'exploració submarina portada a terme a l'entorn de la 

zona del projecte es va detectar la presència d'un alguer de posidònia que va des del peu mateix de 

l'espigó i s'escampa en direcció al port esportiu i també aigües endins ocupant una superfície extensa 

però no concretada en l'exploració submarina que es va portar a terme a l'entorn de l'espigó; és per això 

que a posteriori, en data octubre 2015, l’Ajuntament de Roses va encarregar una cartografia bionòmica  

detallada a partir de la qual es pretén dissenyar la configuració del dic perquè l’afectació a aquesta 

espècie protegida sigui mínima o nul·la. 

4.8 FAUNA 

La fauna que es pot trobar en el municipi de Roses està íntimament lligada amb les comunitats vegetals 

presents i en general està condicionada per la posició biogeogràfica i el clima de la zona, així com pels 

hàbitats presents i per l'acció humana que ha transformat profundament el territori. 

Fauna terrestre 

Com que en aquest cas ens trobem en un entorn totalment urbà i transformat, la fauna present es 

caracteritza per ser una fauna totalment adaptada a la presència de l'home i amb una altra freqüentació 

i sobre tot manca d'espais oberts i zones clares d'alimentació, per tant és una fauna escassa, poc 

diversa i amb baix interès ecològic, dominada sobre tot per les aus. 

Trobem animals rupícoles, que s'han adaptat a viure als edificis, com el colom (Columba livia), tórtora 

turca (Streptopelia decaocto), pardals (Passer domesticus), garsa (Pica pica), falciots (Apus apus), 

estornells (Sturnus vulgaris), orenetes (Hirundo rustica), etc. Les mallerengues carbonera (Parus major) i 

blava (Parus caeruleus), la merla (Turdus merula) i la cuereta blanca (Motacilla alba) no són rars en 

ambients urbans. 

Entre els rèptils urbans són comuns la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), que es pot veure a les 

parets en els dies calorosos d'estiu, i el dragó comú (Tarentola mauretanica). Entre els mamífers urbans, 

a part dels animals domèstics (gossos, gats...), el més típic que és la rata comuna (Rattus norvegicus), el 

ratolí domèstic (Mus musculus), etc. 

A destacar que en el passeig marítim, en les palmeres que hi ha al davant de l'espigó s'ha detectat la 

presència de diversos exemplars de la cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus), coneguda també amb 

el nom de cotorra argentina que és un ocell que pertany a l'ordre dels psitaciformes, com els lloros, les 

cacatues o els periquitos. La majoria de colònies es localitzen en zona urbana i associades a palmeres, 

tot i que també han colonitzat algunes zones d'importància agrícola, tot i que no és el cas de Roses. 

Alliberades o escapades del captiveri, el clima suau, l'abundància d'aliments i l'absència de depredadors 

ha permès un creixement notable de psitaciformes. 

Fauna submarina 

A l'entorn de la platja de la Punta de Roses, molt propera al Port, pel tipus d'hàbitat conformat per el fons 
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sedimentari sorrenc sense gairebé presència de vegetació, la fauna principal que hi podem trobar és molt 

genèrica en aquest tipus de fons i de poc interès específic. Bàsicament corresponen a anèl·lids poliquets, 

mol·luscs bivalves (petxines), mol·luscs gasteròpodes (cargols), i algunes espècies de crustacis i 

equinoderms. Els peixos que s'hi poden arribar a localitzar són el marbre (Lithognathus mormyrus), 

l'aranya fragata (Trachinus araneus), el pedaç (Bothus podas) o el llobarro (Dicentrarchus labrax), entre 

d'altres propis d'aquests espais sorrencs. 

A la zona més propera a l'espigó, on la pedra d'escullera dóna una zona de millor refugi i protecció per a 

algunes espècies; concretament en la prospecció que es va portar a terme s'hi van localitzar saupes 

(Sarpa salpa), donzelles (Coris julis), vairades (Diplodus vulgaris) i sards (Diplodus sargus), entre d'altres 

que són espècies que no requereixen d'un hàbitat molt desenvolupat, sinó que es mouen a cavall en la 

zona d'aigües de transició entre l'escullera i el fons sorrenc. També s'hi va trobar dues espècies 

d'esponges (Ircinia fasciculata i Crambe crambe), una anèmona comú (Anemonia viridis), que és un 

cnidari molt comú en aquestes aigües que se sol trobar de forma massiva quan hi ha molta matèria 

orgànica a l'aigua sobre substrat de paret, roques i pedres. 

També és molt freqüent en aquests dos tipus d'hàbitats a poca profunditat l'holotúria (Holotúria tubulosa) o 

cogombre de mar, que és un animal que s'alimenta de detritus i algues, pel que en aquest entorn troba un 

tipus d'hàbitat favorable. 

Entre els peixos que trobem a l'entorn de la praderia de Posidònia destacaríem l'esparrall (Diplodus 

annularis), la donzella (Coris julis), la xucla blanca (Spicara smaris), la saupa (Sarpa salpa), el serrat 

(Serranus scriba), la grívia (Labrus viridis)... com a més significatiu 

En la zona de la platja de La Punta i també a l'entorn de l'espigó, per la forta pressió antròpica de l'entorn i 

el nivell de qualitat de les aigües, les espècies que hi podem arribar a localitzar, són molt poc nombroses i 

de mínima diversitat d'espècies i pel fet de ser un punt habitual de bany, proximitat a zones d'entrada i 

sortida de vaixells, presència de turbulències derivades de l'onatge i la pertorbació de les corrents, no s'hi 

pot arribar a establir zones d'hàbitat i/o refugi per a la fauna. 

4.9 PAISATGE 

El terme municipal de Roses està inclòs dins de la unitat de Plana de l'Empordà, d'acord amb el Catàleg 

de Paisatge de les Comarques Gironines. i segons la carta del paisatge de l'Alt Empordà correspon a la 

subunitat dels Paisatges del Cordó Litoral i que inclou els terrenys de la franja litoral del golf de Roses, és 

a dir, els compresos entre els nuclis urbans de Roses i l'Escala (veure mapa). Es tracta d'un terreny 

planer i configurat a partir de la dinàmica fluvial de la Muga i el Fluvià, i del mar i el vent, sobretot de la 

tramuntana. A cada un dels extrems la costa sorrenca és substituïda per una de més abrupte, 

caracteritzada per cales i penya-segats, que correspon a la unitat geològica del Cap de Creus i del 

Montgrí respectivament. 

Es tracta d'una àrea ecològica de molt interès per la flora i la fauna d'ambients llacunars i salobres que 

inclou. Si bé, en un passat la zona d'aiguamolls havia estat molt extensa, actualment aquesta s'ha anat 

reduint per augmentar la superfície de conreus i la construcció d'urbanitzacions residencials fruit de l' 

importància d'aquest territori com a destí turístic. Les mostres més representatives d'aquests ambients 

dunars salobrosos i d'aigües dolces i estagnants es situen dins la superfície inclosa al Parc Natural dels 

Aiguamolls de l'Empordà, d'unes 5.000 ha. de superfície, i conegut per la importantvarietat d'ocells 

nidificants i de pas que alberga, aspecte que l'ha portat a considerar-l'ho com una de les zones naturals  
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més importants del litoral català. La presència de closes (prats naturals limitats per canals i tancats per 

vegetació que s'utilitzen com a pastures) i de prats de dall esdevenen, per la seva singularitat un dels 

elements del paisatge més característic. Tot i així, la zona del projecte correspon a la tipologia de paisatge 

dels paisatges urbans de Roses i l'Escala i que es caracteritza per una línia costanera totalment 

urbanitzada i alterada que té poca semblança amb les característiques paisatgístiques que s'han definit 

per aquest subunitat. 

En quan a la qualitat del paisatge a l'entorn de la platja de La Punta de Roses ve marcat per una banda 

per la presència de tota la zona urbana de Roses amb el passeig litoral i el port esportiu, mentre que per 

l'altra banda la presència del mar. Destaca com a fons escènic en direcció nord la muntanya del Puig Rom 

i tota la zona urbanitzada. En direcció sud es s'aprecia, tot i que llunyana la urbanització Empuriabrava 

sobresortint entre el mar i el cel. La qualitat paisatgística d'aquest entorn és molt limitada per tota la 

presència humana (edificacions, port, vials, etc.), i la variabilitat cromàtica d'aquest és molt poc 

remarcable ja que la tonalitat grisa predomina, juntament amb la tonalitat blava del mar, essent homogeni 

al llarg de tot l'any. La zona forestal de les vessants muntanyoses sobre el poble de Roses i el Puig Rom 

donen una certa variabilitat cromàtica que millora notablement la qualitat paisatgística d'aquest entorn 

urbà de costa. 

En quan a l'entorn del mar es troba també molt transformat per la proximitat al port de Roses (límit nord de 

la platja) i els diversos espigons que s'han fet de protecció de la platja que separa la platja de la Punta i la 

platja del Rastell. La nova actuació que es preveu portar a terme, la construcció de l'espigó transversal, no 

ha de comportar, per les seves dimensions, per la seva ubicació i per les seves característiques grans 

canvis en el paisatge marítim actual. 

4.10 USOS DEL SÒL 

Tradicionalment a la comarca de l'Empordà l'agricultura ha tingut molta rellevància, tot i la tendència 

general d'abandó i recessió que pateix aquest sector en els últims temps. En comparació amb la resta de 

Catalunya, el sector primari continua tenint un pes molt important dins l'economia de la comarca. Ja als 

segles. XIV i XV foren realitzades importants obres de bonificació, com l'assecament de les maresmes i 

llur aprofitament per al conreu de l'arròs. La superfície conreada des d'aleshores ha anat disminuint, i ho 

continuen fent a dia d'avui. Destaquen els conreus herbacis: cereals, especialment el blat, l'ordi, la civada i 

Paisatge a l'entorn de la platja de La Punta de Roses 
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el blat de moro, i farratges. Pel que fa als llenyosos, destaquen l'olivera, la vinya i els arbres fruiters 

especialment de poma. L'Alt Empordà és la comarca de Catalunya que més hectàrees dedica als conreus 

industrials. 

La ramaderia té també importància. El bestiar ha crescut considerablement des dels anys seixanta a 

causa sobretot de la demanda de carn, aviram i productes lactis de la zona turística. Pel que fa a les 

captures pesqueres, el volum dels ports de l'Alt Empordà (Roses, l'Escala, el Port de la Selva i Llançà) és 

el més important de Catalunya. 

Tot i així en els darrers anys el sector turístic ha comportat uns canvis importants en el territori que els 

espais urbanitzats, sobre tot en els pobles costaners com és el cas de Roses, ha passat a ocupar grans 

superfícies que abans estaven dedicades al conreu i també els treballs dins el sector servei han comportat 

l'abandonament de terres agrícoles poc rentables o amb dificultats per treballar i que han passat a ser 

terrenys erms o pendents d'urbanitzar 

A continuació, es pot observar quina és la distribució dels usos del sòl de Roses en relació a la comarca 

de l'Alt Empordà, segons dades del CREAF (s'expressa en %): 

Bosc 

dens  

Bosc 

clar  
Matollar  Prats  Altres  

Improductiu 

natural  

Improductiu 

artificial 

(zones 

urbanes)  

Conreus  Total (ha)  

Roses  14,24 0,33 43,13 4,95 0,39 2,57 14,50 19,89 4.587 
Alt Empordà  35,68 0,62 20,01 1,99 0,74 1,87 4,34 34,75 134.243 

Com es pot veure a Roses hi ha un percentatge important de sòl improductiu que correspon a zones 

urbanes, mentre que el percentatge tant forestal com de conreus es significativament menor si ho 

comparem amb la mitjana de la comarca. 

La zona de projecte està situada en un sector improductiu artificial, corresponent a zona urbana del nucli 

urbà de Roses i afecta tant les zones de platges com el port esportiu, concretament correspon a l'entorn 

de la platja de la Punta situada al centre de la vila de Roses. És una platja de 550 m de sorra molt fina i 

aigües poc profundes i transparents, ideals per a famílies. Comprèn des del port pesquer fins a la bocana 

de la riera Ginjolers. I actualment ja hi ha construïts dos espigons de protecció de la mateixa. 

La platja de la Punta amb la muntanya del Puig Rom 
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4.11 INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT 

La comarca de l'Alt Empordà compta amb una connectivitat acceptable amb l'exterior pel què fa al 

transport en carretera. Tot i això, l'amplada i l'estat d'alguns vials, i l'increment important de trànsit durant 

els mesos d'estiu provoca situacions de saturació del trànsit i de deficiències en la seguretat viària 

(especialment a les travesseres urbanes). Destaquem com a principals vies de comunicació que 

travessen la comarca la carretera i el ferrocarril de Barcelona a Perpinyà i l'autopista A-17 i també la 

Carretera A-2, que tenen un recorregut gairebé paral·lel i que suporten l'enorme trànsit que passa per la 

duana de la Jonquera. 

Les comunicacions de la comarca són disposades de forma radial i convergeixen a Figueres, situada més 

o menys al centre de la comarca i d'on surten una sèrie de carreteres que van a les poblacions més

importants de la rodalia. Aquesta disposició de les comunicacions respon en gran part a l'atracció que 

exerceix la ciutat de Figueres sobre les terres que l'envolten. 

Així tenim que l'accés a Roses es fa per la carretera C-260 de Figueres a Roses i també amb l'autopista 

que passa per Castelló d'Empúries i que ha estat una bona via de comunicació, que presenta una gran 

capacitat de trànsit des de que s'ha desdoblat i esdevé un vial estructurador de la mobilitat. Tot i així, en 

moments puntuals a l'estiu presenta problemes com element repartidor de fluxos d'entrades i sortides de 

vehicles des del poble. 

També hi trobem la carretera de Roses a Cadaqués pel coll de la Perafita (on hi ha el trencall al Port de la 

Selva) que fou construïda a l a  fi del segle XIX (fins aleshores tots dos pobles estaven comunicats per un 

camí de bast entre el muntanyam). 

Una altra carretera local uneix Roses amb Vilajuïga i dona accés a pobles com Pau, Palau Saverdera i 

altres municipis de la comarca de la part nord interior. 

Roses presenta una bona posició territorial reforçada per l'existència del corredor prelitoral de l'autopista 

AP-7, de la N-II (o A-2) i el sistema ferroviari que s'ha potenciat darrerament amb el tren d'alta velocitat 

que té una estació a Figueres, però es situa en una posició de cul-de-sac en el sistema de carreters de la 

comarca i de la badia, ja que no presenta continuïtat cap a altres pobles de la badia (cas de Sant Pere 

Pescador, L'Escala... ) ja que l'accés als mateixos des de Roses només es pot fer per carreteres interiors. 

Si ens centrem a la zona del projecte, l'accés a la platja de La Punta es fa a través del vial d'entrada de 

Passeig Marítim, antiga continuació de la carretera N-260 anomenada avinguda de Rhode que ressegueix 

tota la línia de la costa i arriba fins el port nàutic tot passant per la platja de la Puta i dona accés a tota 

l'esplanada de pàrquing de vehicles situades a tocar de la platja. 

Per altra banda, a l'hora de parlar d'infraestructures, cal tenir present en primer lloc el propi Port de Roses 

amb una mobilitat de vaixells bastant intensa degut a tots els moviments que genera tant pel que fa 

referència al port pesquer com al port esportiu. 

4.12 ASPECTES SOCIOECONÒMICS 

L'economia de la comarca de l'Alt Empordà ha estat durant tota la seva història de caràcter rural-

tradicional amb conreus de olivera i vinya, i als fondals conreus de blat, blat de moro i alfals, amb zones  
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d'horticultura i arbres fruiters. La part més humida de la plana, prop dels aiguamolls hi ha una extensa 

zona de prats naturals o closes utilitzats per a la ramaderia. Pel que fa a la pesca no té un paper tan 

important com l'agricultura i la ramaderia, tot i que hi ha ports de gran importància com els de Roses, el 

Port de la Selva, Llançà i l'Escala. 

Però l'Alt Empordà és una comarca molt turística, sobretot per la Costa Brava, amb els seus racons de 

bellesa a les costes que fa que el turisme vingui a masses. La bellesa del paisatge, tot i que durant els 

últims anys ha estat demacrat per alguns incendis durant l'estiu, els seus nuclis arqueològics com els 

d'Empúries o Roses, els antics monestirs romànics com el conegut Monestir de Sant Pere de Rodes, i 

també les poblacions de caràcter medieval com Peralada o Castelló d'Empúries. Cal esmentar el turisme 

artístic de Salvador Dalí, que ha aportat molts turistes a l'Alt Empordà fent esment de Figueres i a 

Cadaqués-Port lligat. 

En quan a Roses, l'activitat tradicional de la població, ha estat i és encara la pesca, gràcies a l'excel·lent 

port de Roses, a llevant de la vila, on hi ha el moll del Comerç i l'escullera de pesca, a cada extrem de la 

platja del Serení. Tot i que el turisme ofereix la font d'ingressos principal de l'economia rosinca, el sector 

primari també hi té presència, amb l'agricultura (conreu de l'olivera i de la vinya), encara que reduïda i 

minvant, i, sobretot, la pesca, ja que Roses compta amb el port pesquer més destacat de la costa nord de 

Catalunya. 

La flota de pesca de Roses és la més important de la costa del Principat al nord de Barcelona. Hi ha 

també una granja piscícola, una moderna depuradora de marisc, i petites empreses de la indústria de 

salaó (anxoves). La indústria es basa sobretot en l'activitat constructora, seguit pel sector alimentari, el 

metall i el tèxtil. El port disposa de boies per a l'amarratge d'embarcacions esportives; també hi ha 

concessionari esportiu a la Marina de Santa Margarida. 

El turisme ha estat el fenomen que ha marcat decisivament la Roses moderna i el seu desenvolupament 

en les darreres dècades: a l'estiu s'arriba a una població flotant de més de 100 000 persones. Tenint en 

compte que la capacitat hotelera no és extraordinària, no és difícil de calcular el gran nombre 

d'apartaments i xalets que han envaït la vila i tot el terme, especialment vers ponent, seguint l'arc de la 

badia, i també pels vessants muntanyosos que dominen la població i per les principals cales. D'altra 

banda, durant els anys setanta proliferaren els serveis subsidiaris originats pel turisme com ara 

restaurants i bars, agències de viatges, immobiliàries, botigues, etc. 

Les dades demogràfiques de Roses són: 

Població 2013 

(habi tants)  
Superfície (km 2) 

Densi tat 2013 

(hab/km 2) 
Roses 19.891 45,90 433,36 
Alt Empordà 138.501 701,7 102,02 
Catalunya 7.547.000 32.108,0 233,92 

Com es pot veure Roses és un municipi relativament petit en quan a la seva extensió, però amb una 

població important, realment és la segona ciutat més gran de la comarca després de la capital Figures, 

però aquesta densitat s'incrementa notablement durant els mesos d'estiu. 

4.13 QUALITAT DE L’AIRE 

El municipal de Roses es troba englobada dins les Zones de Qualitat de l'Aire (ZQA) en la zona 9 o 

Empordà,  caracteritzat  per  tenir  nuclis  urbans  de  grandària  mitjana  i  petita,  amb  una  marcada 
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 estacionalitat en la població a causa del turisme. Les àrees rurals representen la major part del seu 

territori. Només un 20% dels municipis poden tenir àrees urbanes. 

Les condicions de dispersió de l'aire és bona ja que correspon a una franja costanera que es veu afectada 

sovint per la tramuntana i quan aquesta no bufa predomina el règim de brises que també ajuda a la 

dispersió de l'aire. 

En quan a les emissions presenta nivells baixos d'emissions difuses provinents de les d'activitats 

domèstiques i del trànsit urbà. Poques emissions associades al tràfic de vehicles ja que la IMD de les vies 

del poble és molt baixa. La bona coberta vegetal i les precipitacions afavoreixen el rentat de l'atmosfera i 

minimitza la resuspensió de partícules. 

Les estacions de mesurament més properes a Roses dins la Xarxa de vigilància i previsió de la 

contaminació atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) són: 

La més propera és la de l'Agullana que és poc representativa en quan a la Informació que pot 

proporcionar si ho comparem amb Roses, per tant els valors que s'obtenen a Agullana caldria considerar-

los com a no extrapolables per a la zona de projecte. 

Així, en general el nivell de la qualitat de l'aire a tot el terme municipal de Roses es valora com a bona ja 

que no hi ha presència d'activitats potencialment contaminats (contaminació industrial), el nivell de tràfic 

de vehicles no és especialment significatiu (contaminació per trànsit de vehicles) ni tampoc presenta uns 

valors especialment significatius en quan a contaminació per fons domèstiques. Aquesta bona qualitat de 

l'aire hi ajuda l'amplitud de la badia i això fa que la dispersió i renovació de l'aire sigui constant. En menor 

escala, a dins del Port i a la platja que es troba a continuació, la qualitat de l'aire és també prou bona, 

essent els motors dels vaixells que hi circulen els únics elements generadors de contaminació 

atmosfèrica. 

4.14 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

La normativa vigent en temes de soroll correspon al Decret 176/2009, de 10 de novembre pel que 

s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i 

s'adapten els seus annexos. Aquesta normativa atorga tot un seguit de competències als ens locals en 

aquesta matèria. Una de les principals que preveu la Llei és l'aprovació i publicació, abans de l'octubre de 

2005, del mapa de capacitat acústica -conegut com a "cadastre acústic"- de tots els municipis i nuclis 

urbans de Catalunya. 

Aquest mapa classifica el terme en tres zonificacions: 

• Zona de sensibilitat acústica alta, que comprèn aquells sectors del territori que requereixen una

protecció alta contra el soroll com els àmbits residencials tranquils i també com a zones de

màxima sensibilitat correspon a totes les àrees que formen part del Parc Natural, Zones PEIN.

Ubicació Distància des de Roses Contaminants analitzats 
Agullana (estació automàtica) 31,4 km. Al NW de Roses o3 

Zona 9: Empordà:
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• Zona de sensibilitat acústica moderada, que comprèn els sectors del territori que admeten una

percepció mitjana de soroll on generalment s'hi troben serveis, petites activitats, àrees comercials

i d'habitatge urbà travessades per les carreteres transitades.

• Zona de sensibilitat acústica baixa que admet una percepció elevada del soroll com les zones

industrials, zones lúdiques com àrees de discoteques i bars, les grans artèries viàries de l'àmbit

urbà, els àmbits perifèrics urbans amb grans infraestructures, etc.

El municipi de Roses disposa, des de l'any 2003, d'Ordenança Municipal de Sorolls i Vibracions, adaptada 

a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció de la contaminació acústica. Segons aquesta ordenança, el 

municipi es divideix en tres zones de sensibilitat acústica, en funció de les característiques acústiques de 

cada zona del municipi, i de la percepció que se'n tingui per part de la població. 

Article 8 

Es consideraran zones d'especial protecció de la qualitat acústica aquelles àrees del territori, terrestres o 

marines, incloses dins de qualsevol règim de protecció especial de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais 

naturals (parcs naturals, reserves naturals, paratges naturals d'interès nacional...) 

També es considerarà zona d'especial protecció de la qualitat acústica, la franja litoral de 200m 

d'amplada, abalisada o no, paral·lela a qualsevol punt de la línia de la costa del terme municipal. 

Per tant la zona del projecte correspon a una zona de sensibilitat acústica alta ja que correspon a la franja 

de menys de 200 m de la línia de costa que és on es preveu la construcció de l'espigó transversal 

4.15 IMPACTE LUMÍNIC 

El Decret 82/2005 de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 

31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, que determina 

la divisió del territori en diverses zones en funció de les característiques i especificitats de cada una en 

relació amb la claror lluminosa que hi pot ésser admissible. També regula els aspectes relatius a les 

intensitats de brillantor permeses, al disseny i la instal·lació de l'enllumenat i al règim estacional i horari 

d'usos. 

D'acord amb les disposicions d'aquest article es pot classificar el terme municipal de Vilaplana per a cada 

tipologia de la següent manera: 

- La zona E1, de màxima protecció: inclou la major part del municipi. Correspon al sòl no 

urbanitzable inclòs en els límits del Pla d'Espais d'Interès Natural, Espais Naturals de Protecció Especial i 

la Xarxa Natura 2000. 

- La zona E2 és formada pel sòl no urbanitzable que es troba fora dels límits de l'Espai d'Interès 

Natural, Espais Naturals de Protecció Especial, i Xarxa Natura 2000. 

- La zona E3 està formada pel sòl urbà i urbanitzable restant i inclou tot el nucli urbà. 

Així tenim que la zona del projecte està situada dins d'una àrea de la tipologia E-3 ja que la zona de la 

platja està considerat com a sòl urbà, concretament equipaments. 

A l'entorn de la platja, però menys a l'entorn de l'espigó, la intensitat lumínica de les zones més properes a 

la línia de costa és prou important tant per la circulació de vehicles com per la presència de nombrosos 

establiments comercials a tot el llarg del passeig, així com la pròpia il·luminació del passeig, però no hi ha 

cap mena d'il·luminació a l'entorn de ja que no és zona de pas, només hi ha el far de senyalització de la 

punta de l'espigó. 

PDF Pàg. 496



30 

5. DESCRIPCIÓ D’ALTERNATIVES

5.1 INTRODUCCIÓ 

La platja de la Punta de Roses, situada entre el espigons d'endegament de la riera de Ginjolers i el port 

esportiu de Roses ha sofert en el període comprès entre l'any 2002 i fins a dia d'avui; un procés de 

basculació que suposa un transport longitudinal de sediment (sorra) en direcció Nord a Sud (transport en 

suspensió) que comporta una variació morfo dinàmica de la platja de referència, sense aconseguir 

l'equilibri natural que l'estabilitzi. 

Durant aquest període, i periòdicament, l'Ajuntament de Roses ha anat finançant el moviment de sorres 

de la platja, des de Sud cap al Nord, a fi d'aconseguir artificialment una amplada uniforme de la mateixa; 

per al seu ús durant la temporada turística. 

El procés de desestabilització de la platja de la Punta es va fer palès, com a conseqüència directa de la 

construcció del Port Esportiu de Roses; tal i com assenyalaven els estudis realitzats per la Fundación 

López Quevedo de la Universitat Politècnica Santander i inclosos dins del projecte del Port Esportiu; a on 

s'indicava que periòdicament s'havien de fer transvasaments de sorra, de un costat a l'altre de la platja. 

En el Plec de Condicions i Prescripcions que regeixen la Concessió Administrativa per a la construcció i 

explotació del Port Esportiu de Roses, (Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 29 de maig de 

2001); estableix com a mesures mediambientals, entre d'altres, les següents obligacions: 

a) - Efectuar un rebliment addicional de sorra en la zona adossada al moll del nou port per

compensar el tram de 250 m de platja perduda a causa de la construcció del port, i també per mantenir 

constant l'amplada de la platja en el tram adossat a la riera de Ginjolers. 

b) - Escurçar els dos espigons construïts a la sortida de la riera de Ginjolers fins a longituds

menors però suficients per a la funció que desenvolupen. 

El cost econòmic periòdic que suposa aquesta actuació per l'Ajuntament de Roses, ha incidit en cercar 

una solució definitiva; que a la vegada que s'estabilitzi morfològicament la platja de la Punta 

L'Ajuntament de Roses va contractar l'any 2012 , a el Centre Internacional d'Investigació dels recursos 

Costaners (CIIRC), del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Barcelona, un 

"Estudi de Solucions per a Estabilitzar la Platja de la Punta"; per tal de trobar i definir una solució òptima 

que comporti un decreixement notable de la basculació de la platja. 

El CIIRC va presentar "l'Estudi de Solucions per a Estabilitzar la platja de la Punta" amb les conclusions 

següents: 

a)- El patró morfo dinàmic de la platja de la Punta és la superposició de transport longitudinal de 

sediment en direcció Nord a Sud (transport en suspensió) i de transport transversal (cap a mar endins, per 

acció conjunta de transport de fons i suspensió). El transport longitudinal ve condicionat per un gradient 

d'alçada d'ona longitudinal (paral·lel a la platja) amb valors màxims en el dic diapasó sud i mínims en la 

part sud de la zona d'estudi. 

b) - L'acció hidrodinàmica mobilitzant de sediment prové de dos fonts: corrents induïdes per

onatge i corrents induïdes per vent. Si el vent i l'onatge són solidaris, la mobilització de sediment es pot 

exacerbar en gran mesura. 
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- L'acció de temporals de Llevant pot incidir en la variació morfo dinàmica de la platja de la Punta, malgrat 

que la configuració del Cap de Creus amorteix gran part de l'energia procedent d'aquest sector; ja que el 

gra de sediment és molt fi (D50 = 184 micro m). Si el temporal té suficient aportació energètica, pot induir 

transport longitudinal de sediment; si és moderat, el mode de transport serà del tipus transversal. 

 

L'estabilització de la platja de la Punta comporta un seguit d'actuacions, i concretament es proposa: 
 

"Submergir parcialment el dic diapasó est de la riera dels Ginjolers i la construcció d'un dic martell de 

baixa cota de coronació (±0,00) i de longitud 80 m, adossat a l'espigó de Ginjolers, conjuntament amb re 

configurar la planta de la platja amb la solució estacionaria; es proposa abordar l'estabilització de manera 

gradual de forma que atenent l'evolució de la costa es realitzi una solució completa". 

 

 
5.2 DESCRIPCIÓ ALTERNATIVES 

 

En el projecte constructiu hi figura l'estudi fet pel CIIR de simulació de situacions i possibles solucions a 

incorporar en quan a estabilitzar la sorra de la platja de La Punta i evitar les aportacions periòdiques 

d'aquest material que s'estan fent de manera sistemàtica com a conseqüència dels arrossegaments que 

es generen per l'acció de les onades i molt especialment pels vents de llevant i procurar trobar una solució 

que no alteri la morfo dinàmica de la platja, per tant en fase de diagnòstic s'ha verificat el comportament 

morfodinàmic de la platja davant un escenari de Llevant (E) amb energia d'onatge estimada per a 

situacions crítiques, abans de poder donar unes alternatives com a tècnicament viables. 
 

Tot i que podria semblar que els temporals de llevant són els principals causants del canvis en la 

geomorfologia de la platja, s'ha pogut concretar que és més significatiu per l'arrossegament d'una sorra 

tant fina com la que trobem en aquesta platja, l'alçada de les onades i això comporta que un dels objectius 

principals en el disseny de les alternatives, per tal d'estabilitzar la Platja de la Punta, és assolir una 

reducció del gradient d'alçada d'ona. 
 

Tot i així, les alternatives han estat condicionades a la imposició de solucions que impliquin modificacions 

dels espigons de la riera de Ginjolers i/o la construcció de dics martell adossats als espigons de la riera de 

Ginjolers i/o als espigons exteriors del port (que donen a la platja de la Punta). 
 

En les diferents simulacions fetes s'han vist que les alternatives que plantegen submergir parcialment els 

dics diapasons, cercant la configuració prèvia a l'increment de longitud d" aquests dos, mitiguen 

parcialment el gradient d'alçada d'ona,, però de forma insuficient per reduir la corrent longitudinal de 

sediment (de Nord a Sud) per tant s'han descartat, per raons tècniques i la baixa eficiència. 
 

També s'ha vist que no eren prou efectius la construcció de dics martells submergits, sinó que era 

convenient que fossin dics emergits i d'una llargada estimada d'uns 100-150 metres, ja que són els únics 

que redistribueixi l'acció de l'onatge no només en una zona local, sinó en tot el domini d ela platja. 
 

La construcció d'un dic o barrera (dic emergit de 100 m en el punt mig de la platja de la Punta altera la 

distribució espacial del gradient (es focalitza en la distància entre el dic sud i la punta nord del dic 

exempt), però continua amb valors de 50 cm prop del dic diapasó sud. Cal destacar que la solució 

protegeix gran part de la platja de l'acció hidrodinàmica, però la diferència en la zona de màximes 

erosions respecte la situació actual és insuficient. 
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De manera que, inicialment, coneixent aquest estudi, es contemplaven dues possibles tipologies de 

solucions que en el nostre cas s'han considerat com alternatives: 

- Construcció d'un espigó transversal adossat a l'espigó de la riera de Ginjolers d'uns 150 metres 

de llargada emergit (alternativa 1 ) 

- Construcció d'un espigó transversal adossat a la part externa de l'espigó del port esportiu d'uns 

150 m de llargada just a l'extrem oest on el mateix canvia de direcció, emergit (alternativa 2 ) 

La proposta de solucions havia de plantejar-se amb uns criteris de respecte al medi ambient, en particular 

pel que fa a la platja de la Punta, que no generi un impacte visual significatiu pels banyistes i sobre tot des 

de les zones habitades properes o des del passeig marítim i sobre tot que fora eficient i eviti la pèrdua de 

platja. 

Igualment i des del caire ambiental s'ha volgut analitzar la incidència que podria tenir sobre la praderia de 

Posidònia existent a la badia de la platja de La Punta i que després de la prospecció subaquàtica que es 

va portar a terme es va poder detectar la seva ubicació i en part també la seva extensió dins la badia de la 

platja (no així aigües endins). Per disposar de la màxima informació d’aquesta aspecte que ha marcat 

l’evolució i definició del projecte, l’Ajuntament de Roses va encarregar, l’octubre de 2015, un document de 

cartografia bionòmica  que s’adjunta al final en format d’annex i on està molt ben detallat l’emplaçament 

d’aquesta espècie. 

Una vegada coneguda la posició exacta de la praderia de posidònia i la seva qualitat, es va considerar la 

necessitat de definir una nova alternativa que respectés al màxim aquesta praderia, i així va sorgir la 

tercera alternativa: 

- Construcció d'un espigó transversal adossat a l'espigó de la riera de Ginjolers d'uns 80 metres de 

llargada a cota ±0,00 (alternativa 3 ) 

Cal puntualitzar que la colònia de Posidònia, en informació obtinguda del Pla de Ports de Catalunya 

(període 2007-2015) s'especifica la presència d'una praderia de Posidònia dins de la platja de la Punta de 

Roses, però a l'extrem nord-est de la mateixa, molt propera a les instal·lacions del moll del port. 

Actualment i després de la immersió portada a terme i de la cartografia bionòmica , s'ha pogut constatar 

que la praderia s'ha desplaçat fins a tocar l'espigó en diapasó (dades any 2005) i en zones lleugerament 

més profundes. Per tant cal suposar que amb la construcció del port esportiu s'ha modificat la 

geomorfologia de la platja (queda palès pel fet que hi ha pèrdua de sorra de l'extrem NW de la platja), ja 

que ha desaparegut de l'entorn del port esportiu 

Pel que fa a nivell de característiques i incidència ambiental, l'alternativa de mantenir la situació actual 

(alternativa 0 ) no és viable ja que com hem comentat, hi ha un problema perfectament visible en la 

seqüència de imatges aèries de pàgines anteriors on es veu la pèrdua o desplaçament de sorra de la 

platja de l'extrem NW per l'efecte de les corrents interiors que comporten l'arrossegament de la mateixa 

quan hi ha onades importants i per tant cal buscar una solució per evitar aquest problema i per això s'han 

plantejat les altres dues alternatives. Amb l'execució del projecte el que es pretén és reduir notablement 

aquest efecte i estabilitzar la platja sense haver de fer aportacions periòdiques de sorra com passa 

actualment. 
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Si no es portés a terme cap actuació, la pèrdua de la sorra d'aquesta platja a mitjà termini suposaria un 

impacte important a nivell paisatgístic i social ja que aquesta platja és un espai utilitzat per la gent de 

Roses i els turistes que van a la ciutat per banyar-se i per tant representa un valor per a la façana litoral 

d'aquest sector del nucli urbà. 

Així doncs, degut a aquests motius d'incidència sobre vectors ambientals, especialment sobre la integritat 

i continuïtat en el temps de la platja i els impactes que a mig i llarg termini pot comportar fa que calgui 

descartar l'alternativa 0 com a alternativa viable per a resoldre la present situació. 

Si passem a valorar els avantatges i inconvenients de les altres tres alternatives descrites per tal de 

determinar quina és millor ambientalment tenim: 

En les 3 alternatives estem situats a l'interior de la badia de la platja de La Punta i en les tres alternatives 

la construcció de l'espigó transversal es faria cap a la zona interior de la badia. Per tant, en cap cas les 

actuacions s’aproparien els límits de les zones de protecció ambiental properes com seria el Parc Natural 

del Cap de Creus, de manera que en cap cas s'hauria de preveure una afectació ni directa ni indirecta 

sobre les superfícies de l'espai protegit. 

- Afectació de la praderia de Posidònia present: en aquest cas l'alternativa 1 comporta un 

impacte superior en quan a superfície afectada ja que el nou espigó es preveu construir-lo a l'extrem més 

proper a la platja de la praderia, i afectant la comunitat amb gran part de l'espigó. Per contra l'alternativa 

2, si be l'afecta també ho fa en menys superfície. Finalment tenim l’alternativa 3 que seria la que 

respectaria en major mesura aquesta espècie protegida. 

- Impacte visual de la nova construcció: l’alternativa 1 i 2, són dics emergits de baixa cota de 

coronació, per tant, seran visibles des de la platja de La Punta a on hi han els espectadors potencials 

(ocasionals), tot i que no especialment ja que serà una estructura de poca alçada, no obstant en trobem 

que l'alternativa 2 suposaria un major impacte visual ja que quedaria en un indret més exposat a les 

visuals des de la platja i també seria molt visible des del port esportiu, cosa que no passa en l'alternativa 

de construir el nou espigó sobre l'espigó de diapasó. L’alternativa 3 contempla una cota de coronació al 

nivell ±0,00, per tant en cas de mar calmada no s’apreciaria. Per contra en l'alternativa 1 i 3 l'espigó es 

trobaria a menys distància de la platja i per tant la visió seria més propera, de manera que en aquestes 

alternatives, els espectadors tindrien menys profunditat en el camp visual des de la platja. 

Cal dir, que des de les zones habitades properes al passeig marítim, en cap dels tres casos seria visible 

tant per distància com pel fet de tenir poca alçada o cota ±0,00. 

- Impacte sobre la qualitat del paisatge: en l’alternativa 1 i 2 seria molt similar i correspondria a la 

incorporació d'un element estrany (el nou espigó transversal) dins la badia de la platja de La Punta, on ja 

a cada extrem hi trobem altres elements artificials com seria el doble espigó en diapasó a l'oest i el port 

esportiu de Roses a l'extrem est i que fan de límits de la badia i que per tant a passat a ser molt tancada (i 

per això genera problemes d'arrossegament i pèrdua de sorra de la platja). En canvi, l’alternativa 3, per 

preveure’s a la cota ±0,00 generaria menor impacte, tot i que en les 3 alternatives l'impacte sobre la 

qualitat del paisatge seria baixa, ja que ens trobem en un entorn, a dia d'avui, molt artificialitzat. 

- Impacte sobre la terbolesa de l'aigua: el mètode constructiu a utilitzar serà igual de impactant 

en les tres alternatives, no obstant, l’alternativa 3 requereix de menys material perquè es tracta de 

l’estructura més curta (80 metres), per tant, seria la més recomanable. 
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- Impacte en quan a ús social del nou espigó: en aquest cas l'impacte seria, en positiu, més 

significatiu en l'alternativa 1 ja que hauria de permetre, al ser una zona pública ser utilitzada com a zona 

de passeig, o zona de pesca per la gent en total llibertat. Així, en aquest vector seria millor el 

desenvolupament de l'alternativa 1. 
 

- Impacte per proximitat a zones sensibles: en aquest cas no hi hauria diferències significatives en les 

tres propostes ja que tant el Parc Natural del Cap de Creus (al nord) i el Parc Natural dels Aiguamolls de 

l'Empordà al sud, queden en tots dos casos prou allunyats, com a mínim 2.400 metres els aiguamolls per 

no poder generar un impacte significatiu de tipus indirecta. 
 

Així doncs, en funció de l'anàlisi anterior es pot determinar que una vegada es descarta l'Alternativa 0 ja 

que s'ha vist que la situació actual comporta problemes que cal solucionar en quan a erosió de les zones 

de platja i cal una protecció de la platja de La Punta a les onades i vents, tenim que es considera com a 

ambientalment més adequada l'alternativa 3 ja que presentaria una menor afectació sobre la praderia de 

Posidònia existent. 

 

 
5.3 DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 
 

Així doncs, l'estabilització de la platja de la Punta consisteix en: 
 

• Submergir parcialment el dic diapasó est de la riera de Ginjolers . Aquesta acció disminueix la 

quantitat d’energia reflectida que potencialment pot entrar a la platja de la Punta , i per tant 

contribuirà a augmentar la seva estabilitat. 

 

• Construir un dic martell de cota de coronació ±0,00 m respecte el nivell mig del mar, adossat 

transversalment  al dic diapasó est esmentat de la riera Ginjolers, d’una longitud de 80 m. 

 

• Re configurar la planta de la platja amb la solució estacionària. 
 

 
 

6. CARACTERITZACIÓ I VALORACIÓ DELS IMPACTES I PROPOSTES DE MESURES 
CORRECTORES 

 

6.1 DESCRIPCIÓ D’IMPACTES POTENCIALS DEL PROJECTE 
 

Tota interacció entre els elements dels projectes generadors de pertorbació i les variables ambientals, 

representen un impacte potencial, que en la majoria dels casos és irrellevant. La identificació d'impactes 

significatius sorgeix de l'anàlisi dels riscos potencials sobre els diferents vectors ambientals i sobre els 

elements més sensibles, que en aquest cas venen molt condicionats en bona part per la presència d'una 

praderia de Posidònia a la platja de la Punta. 
 

A continuació s'analitzaran els impactes potencials que es preveu que es pugui comportar el 

desenvolupament de l'Alternativa 1 del projecte constructiu de l'espigó transversal d'escullera per 

estabilitzar la Platja de la Punta al terme municipal de Roses. 
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IMPACTES 
Abiòtic  Interferència en la dinàmica marítima i litoral 

Contaminació de les aigües costaneres 
Contaminació aigües portuàries per operacions de drenatge i construcció 
Eutrofització de les aigües portuàries 
Ocupació de parcel·les de medi marí 
Contaminació atmosfèrica 
Contaminació acústica 
Impacte lumínic 

Biòtic  Comunitats botàniques litorals 
Hàbitats faunístics 
Formació de nou hàbitat per les comunitats litorals 
Canvis o alteració del Paisatge 
Relació amb espais especials de protecció 

Socioeconòmic  Interferència en la circulació ordinària i Seguretat ciutadana
Deteriorament d'infraestructures viàries 
Modificació de l'actual línia de costa 
Desenvolupament de l'activitat econòmica 
Afectació del patrimoni arqueològic i arquitectònic 

Medi A biòtic  

- Interferència en la dinàmica marítima i litoral  

L'impacte sobre la dinàmica marítima i litoral està present en l'etapa de construcció, però bàsicament 
incideix ja en la fase d'explotació. El principal impacte que pot generar la modificació de la dinàmica 
marítima (front d'ones, modificació de la superfície d'impacte, etc.) és la modificació de la dinàmica 
d'acumulacions i mobilització de sorres. 

El problema fonamental i per aquesta raó es planteja el projecte és la pèrdua de sorra de la platja de la 
Punta des de la construcció del port esportiu de Roses i tot es planteja per solucionar aquest problema. 
Actualment, la platja té problemes de dinàmica marítima i sobre tot litoral i la construcció del nou espigó 
es fa per procurar estabilitzar aquesta situació i minimitzar els moviment de les sorres. 

1/ Extensió de l'impacte: L'afectació a la dinàmica litoral s'estendria l'entorn de tota la platja de la 
Punta i sobre tot en l'extrem oest més proper al dic diapasó que és on desapareix de manera periòdica la 
platja per arrossegament de la sorra per dies de fortes onades. 

2/ Magnitud i complexitat de l'impacte: L'alteració de les dinàmiques sedimentàries es vol 
procurar minimitzar amb la construcció de l'espigó transversal de manera que s'aconsegueixi estabilitzar 
la platja. La seva magnitud serà, doncs significativa així com també la complexitat. 

3/ Probabilitat que es produeixi: aquest impacte es donarà en fase d'explotació i d'acord amb els 
estudis previs realitzats, es vol aconseguir l'objectiu d'estabilitzar la platja en el seu extrem oest i 
minimitzar l'efecte actual de la dinàmica litoral, per tant la probabilitat de que es produeixi, en funció de les 
simulacions realitzades hi és present. 

4/ Durada, freqüència i reversibilitat: serà un impacte directe, permanent en el temps, irreversible, 
simple, allunyat a l'origen i a mig i llarg termini en quan a la dinàmica marítima. 

5/ Mesures correctores: Les mesures correctores en quant a minimitzar la dinàmica del litoral 

estan encaminades a que la nova construcció de l'espigó transversal sigui efectiva i no comporti efectes 

indirectes o col·laterals en altres zones de la badia de Roses. 
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Per tot això, l'impacte potencial sobre la dinàmica litoral pot valorar-se com a COMPATIBLE en fase 

d'obres i com a POSITIU en fase d'explotació ja que si bé el disseny està fet de manera que sigui una 

actuació efectiva i pràctica i eliminar els problemes actuals que es generen sobre la platja de la Punta. 

Val a dir que per a justificar ambientalment l’alternativa escollida, en aquest sentit, s’ha elaborat un estudi 

detallat que porta per títol Estudi de possibles soscavaments al peu d’un dic a la platja de la punta 

de Roses , de data Febrer de 2016, inclòs a l’annex 2 del present document ambiental. 

- Contaminació de les aigües costaneres  

L'afecció sobre les aigües costaneres pot produir-se bàsicament per processos de construcció del nou 

espigó ja que durant els treballs de construcció es poden produir abocaments que poden donar lloc a 

alterar la qualitat òptima de les aigües costaneres properes amb el risc que comporta per la proximitat a 

zones d'alt valor ecològic, tot i que queda suficientment allunyada tant la zona marítima dels Aiguamolls 

de l'Empordà (NW) i del Cap de Creus (E). 

Cap de les actuacions del projecte es farà sobre els límits de les geozones protegides pel que no hi haurà 

cap tipus d'afectació directa sobre aquests espais. Cal tenir present que tota la pedra que s'aportarà per a 

executar el talús en escullera serà material extern procedent de pedreres legalitzades. 

Un problema que pensem podria ser significatiu, és que l'actuació per problemes de calendari per no 

afectar la temporada turística es planteja amb 3 fases d'execució amb ampliació d'un tram en cada fase 

del nou espigó, per tant els problemes de terbolesa es donaran en cada fase d'execució i si es fes tot 

seguit seria un problema més important, però només es produirà una vegada. 

1/ Extensió de l'impacte: L'extensió de l'impacte en quant a contaminació d'aigües costaneres es 

concentra a l'entorn de l'àrea a on es porta a terme l'actuació (extrem oest de la platja de la Punta) 

malgrat que hi pot haver-hi una dispersió del contaminant dins l'aigua i que pot afectar tota la platja. 

L'afectació de la zona exterior de la platja no es preveu que pugui ser significativa. En quan a l'extensió 

considerem que es pot minimitzar molt si s'apliquen mesures preventives, que impedirien en cap cas que 

s'estengués aquest impacte i s'evitaria la possibilitat de contaminació d'aigües exteriors del port. Aquest 

impacte es donarà només en fase d'obres. 

2/ Magnitud i complexitat de l'impacte: La magnitud d'aquest impacte serà significatiu i localitzat 

al voltant de la zona on es faci el dragat i on s'aporti pedra per ampliar el dic, en cadascuna de les 3 fases 

en que es vol portar a terme el projecte. En les operacions d'aportació de material, aquest impacte serà 

menys significatiu en haver-se fet primer el dragat de la zona d'afectació. Aquesta magnitud, però es 

reduirà significativament en aplicar-se mesures preventives com l'ús de barreres anti-terbolesa, que 

hauran de reduir la potencial magnitud i complexitat de l'impacte. En bona part la magnitud de l'impacte 

vindrà condicionat per com es portin a terme els treballs i el control que es porti sobre les obres. 

3/ Probabilitat que es produeixi: La probabilitat que es generi un risc de contaminació de les 

aigües hi és, però es produirà minimitzar o incrementar si els treballs es porten a terme de manera més o 

menys correcta. 

4/ Durada, freqüència i reversibilitat: La contaminació d'aigües exteriors derivades de les obres 

de construcció del nou espigó es donaria només en fase d'obres, millor dit, en les 3 fases d'obra i en 

moments puntuals i en zones ben localitzades tot i que en funció del vent si les onades es pot estendre a  
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major o menor superfície de la platja. Serà un impacte no massa significatiu, de caràcter immediat, 

temporal, recuperable, localitzat i proper a l'origen i correspondria només al temps que durin les obres. Un 

cop finalitzades les aportacions de material es deixa de generar aquest impacte. 

5/ Mesures correctores: Estan encaminades a la minimització de l'afectació de la qualitat de les 

aigües costaneres durant la fase constructiva, com poden ser: . 

- el control del nivell de fins (<5%) en els materials de pedrera a aportar. 

- neteja dels blocs d'escullera a aportar fora de la zona del projecte i abans de la seva 

incorporació al fons marí 

- ús de barreres anti-terbolesa durant la fase d'abocament d'aquests materials. 

- utilització de mètodes de demolició i dragatge anticontaminants. 

- evitar les aportacions de material en períodes de temporal ja que sempre és millor 

concentrar-ho (uns dies seguits) 

Les barreres anti-terbolesa, haurien de reduir la potencial magnitud i complexitat de l'impacte. Amb 

aquestes mesures es preveu limitar i controlar el plomall de fins que es pugui generar sigui poc 

significatiu. 

Amb el compliment d'aquestes mesures es reduirà i minimitzarà significativament la dispersió de fins en la 

platja de la Punta i al mateix temps es limitarà la sedimentació d'aquest tipus de material sobre els fons 

del port i sobre tot sobre la praderia de posidònia present a la zona del projecte. 

Per tot això, l'impacte potencial sobre la contaminació de les aigües costaneres pot valorar-se dins la 

categoria de MODERAT en fase de construcció i com a COMPATIBLE en fase d'explotació. 

- Contaminació de les aigües portuàries. (operacions de dragatge i construcció) 

Els impactes més importants podrien venir generats en fase de construcció pels treballs que es porten de 

terme en el medi marí. Una contaminació de les aigües internes de la platja pot comportar problemes en 

quan a qualitat d'aigua i que pugui afectar a la gent que es va a banyar a les platges i per tant al turisme 

del poble. 

- Operacions de dragatge. El dragatge ve relacionat amb la ocupació de les parcel·les al medi 

marí. En aquest cas, el projecte preveu operacions de dragatge requerides per a la fonamentació de les 

aportacions d'escullera per a la construcció del nou espigó i aquesta precisament és un operació que cal 

fer amb molta cura i de manera molt delimitada per minimitzar l'impacte sobre la colònia de posidònia. 

- Aportacions de material per a la construcció del nou espigó: aquest impacte a nivell geològic es 

pot donar per l'origen del material aportat per a la construcció de l'espigó i el tractament que es pugui fer 

del mateix. Cal tenir present durant les obres la generació de fins que es pugui derivar durant l'aportació 

del material d'escullera, materials que poden generar una terbolesa de les aigües prou rellevant durant la 

fase d'obres i que cal controlar. 

El risc de contaminació podria venir donat més per la tipologia de materials aportats i la qualitat del mateix 

més que no per altes operacions pròpies del treballs (abocaments incontrolats sobre tot), que també 

poden genera un cert impacte, però possiblement no de la magnitud dels anteriors. 
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1/ Extensió de l'impacte: L'impacte de contaminació per les operacions de dragatge i aportació 

dels blocs d'escullera es donarà de manera directa en tota la zona de nova ocupació del projecte ja que 

és on es farà el dragatge del fons, precisament a on hi ha la praderia de posidònia per tal de poder donar 

una superfície per a estabilitzar el material aportat i de forma indirecta a part de la platja de la Punta. 

El dragatge no es fa per augmentar el calat, només per a fonamentar el material extern aportat. El dragat 

es farà només a la zona d'ocupació del nou escocell, en cap cas fora dels límits de la zona de possible 

ocupació. 

2/ Magnitud i complexitat de l'impacte: la magnitud com la complexitat de l'impacte serà 

moderadament significativa tot i que la zona del dragat seran limitats i concentrats a la zona de 

construcció del nou espigó. 

La magnitud de la contaminació per partícules en suspensió durant els treballs de construcció del nou 

espigó estarà en funció de com es porti a terme l'actuació (mètode d'incorporació del material i de com es 

fa del dragat) i podria arribar a ser significativa i també dependrà de la tipologia de material que s'hi aporti. 

En cas d'aplicar-se les mesures preventives definides, aquest impacte es reduirà en quan a la seva 

magnitud i localització, sempre i quan aquestes aportacions de material es facin quan no hi hagi episodis 

de mal amar o onades fortes. En aquest cas la complexitat de l'impacte no es preveu que sigui 

especialment significativa. 

3/ Probabilitat que es produeixi: Serà inevitable que es produeixi impacte sobre les aigües degut 

a que és indispensable executar el dragat de la zona i aportació de nous materials petris per a executar la 

construcció del nou espigó. L'aportació de fins per part del propi material de pedrera aportat també afegeix 

un element més al potencial impacte d'elevació de materials fins que estiguin assentats al fons marí de la 

zona quan s'incorporin els blocs de pedra. 

4/ Durada, freqüència i reversibilitat: La durada de l'impacte serà només durant la fase d'obres, 

essent un impacte temporal al temps que durin les aportacions de materials o com a molt els treballs de 

construcció. Serà un impacte localitzat, directa, proper a l'origen, reversible, recuperable i que es donaria 

a curt termini. Si s'apliquen mesures preventives serà un procés més limitat en el temps i més fàcilment 

reversible. 

El risc de contaminació accidental de les aigües per abocaments o infiltracions de substàncies 

contaminants des de terra (activitats auxiliars), en funció de la capacitat de reacció (actuacions de 

contenció i recuperació d'elements no solubles en aigua) i el tipus de material seria molt variable, però en 

qualsevol possibilitat d'aquest impacte sempre serà més extensiu, tant directa com indirecta, proper a 

l'origen, a mig i curt termini, però sempre recuperable i reversible. 

5/ Mesures correctores: Les mesures correctores que cal emprendre es basen en procurar 

minimitzar els impactes generats sobre tot pel que fa referència a l'ocupació de nova superfície i dragar 

única i exclusivament la zona prevista. 

Per al control de la contaminació en la fase de construcció s'introduiran nombroses mesures correctores: 

- Selecció del material a aportar sobre tot en quan al nivell de fins en els materials externs. 

- - Neteja prèvia dels materials procedents de pedrera a terra i no dins el mar i així també es 

minimitza en part la possible aportació de contaminants externs i estranys al mar. 
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- Ús de barreres anti-terbolesa durant la fase d'abocament d'aquests materials. 

- Utilització de mètodes de demolició i dragatge anticontaminants. 

- Elecció de sistemes de dragatge que introdueixin sistemes de minimització de suspensió de 

materials (succió en marxa si és tècnicament viable). 

Com mesures preventives en fase d'obres es plantegen l'assignació d'una superfície d'emmagatzematge 

de productes potencialment perillosos com són els petrolífers, a més de la prohibició de qualsevol 

operació de manteniment o reparació de maquinària en zona d'obres. 

Durant la fase d'explotació el responsable de l'activitat portuària estarà obligat a proposar mesures que 

minimitzin els abocaments derivats dels usos nàutics i comercials instal·lats en l'àrea de la platja. 

El projecte proposa addicionalment que tot el material que surti del dragatge sigui reutilitzat com a reblert 

d'explanades o bé a l'abocament per a la restitució de platges, de manera que no sigui un residu generat, 

seguint les Recomanacions per a la Gestió del Material de Dragatge en els Ports Espanyols (CEDEX, 

1994). 

Aquest impacte es donarà només en fase d'obres i es valora com a MODERAT durant la fase d'obres 

sense cap tipus d'afectació sobre els espais protegits, i com a COMPATIBLE durant la fase d'explotació, 

un cop finalitzades aquestes operacions. 

-    Eutrofització de les aigües portuàries  

El risc de contaminació de les aigües portuàries està present només en fase de construcció i no es preveu 

en fase d'explotació, ja que en cap cas es preveuen zones amb poca agitació i renovació que són les més 

vulnerables a la contaminació i eutrofització, i les noves infraestructures poden comportar un increment 

d'aquests dos factors per manca de renovació i moviment de les aigües. 

1/ Extensió de l'impacte: L'extensió de l'impacte en quant a contaminació i eutrofització d'aigües 

es concertaria a l'interior de la platja de la Punta. No es preveu que hi hagi cap tipus de contaminació 

sobre les aigües exteriors ja que ens trobem a mar obert. 

2/ Magnitud i complexitat de l'impacte: La magnitud d'aquest impacte seria poc rellevant en cas 

de produir-se ja que la renovació d'aigües interiors es mantindrà en una situació pràcticament igual a 

l'actual. Podria ser un impacte poc complex si s'arribés a donar. Amb l'actuació prevista es garanteix 

l'entrada d'aigües externes i la renovació de les aigües interiors, pel que la possibilitat de eutròfia i 

contaminació de les aigües portuàries serà mínima. 

3/ Probabilitat que es produeixi: La probabilitat de l'impacte sobre la contaminació i eutrofització 

de les aigües interiors és mínima ja que no es preveu canvis significatius en la renovació de les aigües 

interiors. La possible contaminació durant la fase d'obres serà escassa ja que les aportacions per les 

obres seran de material inert (pedra d'escullera) i en cap cas, en el temps de durada de les obres, podria 

suposar un impacte significatiu. 

4/ Durada, freqüència i reversibilitat: El risc d'afectació de les aigües interiors per processos 

d'eutrofització, en el cas molt poc probable que s'arribés a produir, seria de caràcter acumulatiu i 

permanent, irreversible però recuperable, proper a l'origen i es donaria a mig o llarg termini. 

5/ Mesures correctores: Estan encaminades per una banda en els criteris de disseny de la obra 

per evitar la eutrofització en aigües interiors de la platja i que en cas de donar-se caldria plantejar 

solucions en quan a millorar la renovació de les aigües dins l'àrea de la platja de la Punta. 
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Per tot això, l'impacte potencial sobre la eutrofització de les aigües portuàries es valora com a 

COMPATIBLE en fase de construcció i com a COMPATIBLE en fase d'explotació, ja que hem de 

considerar que el disseny del nou espigó és correcte. 

-    Ocupació de parcel·les en medi marí:  

Per a la proposta actual de projecte constructiu es preveu un increment de l'ocupació respecte a la 

situació actual per la construcció del nou espigó. Durant la planificació de la proposta s'ha intentat 

compatibilitzar les necessitats d'ocupació per al desenvolupament òptim amb una minimització de la 

superfície a ocupar. Amb això s'ha pretès durant tot el disseny dotar a la proposta de la màxima 

compatibilitat entre les necessitats d'explotació turística de la zona i la minimització d'impactes 

mediambientals. 

1/ Extensió de l'impacte: l'extensió de l'impacte es concentra en la zona ocupada per a la 

construcció del nou espigó (llargada 80 metres). 

2/ Magnitud i complexitat de l'impacte: la magnitud i complexitat de l'impacte que es donarà en 

fase d'obres i es mantindrà en fase d'explotació tot i que no és especialment significativa, ja que l'afectació 

sobre el fons marí no és especialment significativa en quan a superfície, però és d'un valor ambiental 

significatiu. 

3/ Probabilitat que es produeixi: el fet de que es generi un determinat impacte és inevitable ja que 

es dona al llarg de tota la zona a dragar i a ocupar i comporta inevitablement que es produeixi una 

ocupació de parcel·la marina d'un valor ecològic destacable. 

4/ Durada, freqüència i reversibilitat: la durada de l'impacte per ocupació de noves parcel·les de 

medi marí es donarà des del moment en què comencin les obres i es mantindrà en el temps, essent un 

impacte directe, permanent, no recuperable i irreversible i que es donarà tant a curt com a mig i llarg 

termini, però en tot cas puntual i perfectament localitzat, però sense comportar una repercussió ambiental 

significativa. 

5/ Mesures correctores: caldrà delimitar perfectament les noves superfícies d'ocupació per evitar 

ocupacions excessives i limitar el dragat a la zona propera a l'espigó de diapasó. 

En aquest cas, l'impacte global sobre la ocupació de parcel·les en medi marí es valora com a MODERAT 

tant en fase d'explotació com de construcció, ja que en aquest vector es valora la superfície afectada i la 

qualitat ambiental de la mateixa. 

- Contaminació atmosfèrica  

En aquest apartat es valora si les actuacions previstes han de comportar canvis en la qualitat de l'aire de 

l'entorn de projecte. 

Amb la construcció del nou espigó la qualitat de l'aire de l'entorn de la platja de la Punta no es modificarà 

en fase d'explotació i durant la fase d'obres, en l'aportació de material a la zona emergida i la circulació de 

la maquinaria per zones no pavimentades o la dispersió a l'aire de partícules de pols transportades 

tampoc hauria de ser significatiu i fàcilment controlable. 
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1/ Extensió de l'impacte: l'impacte del projecte sobre la qualitat de l'aire es produirà bàsicament 

durant la fase d'obres, per la generació de pols i fums derivats de la circulació i activitat de la maquinària i 

camions de transport. L'extensió d'aquest impacte serà en les zones properes a l'espigó diapasó tant per 

l'est com per l'oest i també en la zona més propera al passeig marítim de Roses. 

En la fase d'explotació l'impacte serà inexistent 

2/ Magnitud i complexitat de l'impacte: la magnitud de l'impacte sobre la qualitat de l'aire durant la 

fase d'obres no es preveu que sigui d'una magnitud significativa sinó molt puntual. Tampoc és un impacte 

gens complex però que pot tenir una certa incidència sobre veïns i activitats econòmiques properes a la 

zona de pas de vehicles pesats quan es portin a terme els treballs, però que serà fora de la temporada 

turística. En funció del grau d'intensitat amb que s'apliquin les mesures correctores al respecte aquest 

impacte es reduirà molt i serà mínim si s'apliquen totes les descrites més endavant. 

3/ Probabilitat que es produeixi: la probabilitat que es generin impactes durant la fase d'obres és 

real, ja que és inevitable la generació de pols, pel que cal minimitzar la magnitud d'aquest impacte. 

4/ Durada, freqüència i reversibilitat: la durada d'aquest impacte serà durant la fase d'obres i 

encara més limitat a períodes concrets de les mateixes. Com més es redueixi el temps d'execució més es 

limita en el temps la probabilitat de que es generi aquest impacte. Es tracta d'un impacte d'aparició 

irregular, recuperable, reversible un cop acabades les obres que es dona només a curt termini tot i que 

sovint és proper a l'origen. 

5/ Mesures correctores: les mesures correctores en aquest àmbit s'han de dirigir en diferents 

punts. En primer lloc en la temporalització de les obres per tal que aquestes es facin en període de baixa 

activitat turística.. 

Com a mesures de prevenció s'haurà de preveure la realització de regs periòdics a les zones de circulació 

de vehicles i maquinària d'obra, escombrat i neteja de vials d'accés, camions de transport amb la lona de 

la coberta posada durant el transport de material granular, estació de rentat de rodes de vehicles d'obra, 

condicions i punts d'emmagatzematge de materials i acopis, entre d'altres. 

D'aquesta manera es valora que el possible impacte que es generi durant la fase de construcció és 

COMPATIBLE-MODERAT si aquesta s'executa en temporada baixa turística, i que el referent a la fase 

d'explotació es valora com a COMPATIBLE. 

- Contaminació acústica  

En aquest apartat es valora si les actuacions suposaran un increment de l'impacte acústic a l'entorn de la 

zona de projecte i sobre els receptors acústics situats més proper i les molèsties que puguin generar als 

veïns que les habiten ja sigui temporal o indefinidament. 

Pel que fa a l'execució de les obres la situació acústica de l'entorn de la platja de la Punta amb la 

proximitat a l'avinguda de Rhode 

L'entorn de la platja de la Punta patirà un cert increment del soroll generat per les obres tot i que les zones 

habitades es troben prou allunyades per suportar un impacte significatiu. En fase d'explotació no hi haurà 

cap canvi respecte a la situació actual. 
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1/ Extensió de l'impacte: l'impacte del projecte sobre la contaminació acústica es donarà només 

en la fase d'obres i es centrarà en la zona habitada i establiments propers a l'entorn de la platja de la 

Punta i part del passeig marítim per la circulació de maquinaria de l'obra. En la fase d'explotació l'impacte 

serà nul. 

2/ Magnitud i complexitat de l'impacte: la magnitud de l'impacte acústic sobre els veïns serà poc 

significatiu en la fase d'obres, ja que els vehicles de transport de material passaran per davant de la zona 

urbana i el moviment i aportació de materials també generaran un cert increment de soroll respecte a la 

situació actual. 

3/ Probabilitat que es produeixi: la probabilitat que es generin un determinat impacte acústic en la 

fase d'obres és real, ja que és inevitable la generació de soroll per l'activitat de transport i per treballs de la 

maquinària en la construcció del nou espigó. 

4/ Durada, freqüència i reversibilitat: La durada d'aquest impacte serà només durant la fase 

d'obres, pel que s'haurà de minimitzar el temps d'execució de les mateixes per reduir el període 

d'exposició dels veïns a aquest impacte. La freqüència serà variable en funció dels volums de trànsit de 

vehicles pesats i de la durada dels treballs; serà completament reversible un cop acabats els treballs i per 

tant recuperable i limitat només al curt termini. 

5/ Mesures correctores: les mesures correctores en aquest àmbit s'han de dirigir en diferents 

punts. En primer lloc en la temporalització de les obres per tal que aquestes es facin en període de baixa 

activitat turística, quan tot la zona urbana litoral hi hagi menys turistes. 

Seria convenient establir limitacions en els horaris i en el nombre màxim de camions/hora en els punts 

més sensibles a la contaminació acústica associat al transport de materials. Així mateix s'haurà de 

controlar que tota la maquinaria utilitzada a l'obra compleixin amb la normativa legal en quan emissions de 

soroll per vehicles pesats (control ITV o control CEE). 

D'aquesta manera es valora que el possible impacte que es generi durant la fase de construcció com 

d'explotació es valori com a COMPATIBLE. 

- Impacte lumínic  

En aquest apartat es valora si les actuacions suposaran un increment de l'impacte lumínic que té 

actualment l'entorn de la zona de platja de Roses especialment a l'entorn de la platja de la Punta. 

Degut a que les actuacions de present projecte només contemplen les activitats de construcció d'un nou 

espigó no hi ha cap actuació sobre la il·luminació a l'entorn de la franja litoral de manera que no es 

contempla cap variació significativa respecte a la situació actual. 

Així doncs, degut a que no hi haurà cap modificació sobre la il·luminació actual de la zona de l'entorn de la 

platja de la Punta es valora aquest impacte com a COMPATIBLE. 
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Medi Biòtic  

- Comunitats botàniques litorals (impacte vegetació)  

Com ja s'ha comentat en l'estudi del medi físic, la zona del projecte està situada a tocar la praderia de 

posidònia present a l'entorn de la platja de la Punta, no obstant, s’ha dissenyat el nou espigó sense 

afectar la superfície de la praderia existent. 

Per tant si be és cert que hi haurà una afectació indirecta pels treballs de construcció del nou espigó en 

fase d’obra,  la configuració de l’espigó farà que la colònia actual es mantingui en bona qualitat. 

1/ Extensió de l'impacte: l'impacte del projecte serà mínim, únicament afectacions indirectes en 

fase de construcció que es veuran superades en fase d’explotació. 

2/ Magnitud i complexitat de l'impacte: l'impacte el valorem com a poc significatiu. 

En cap cas es preveu una eliminació de la praderia sinó que seria una afectació localitzada indirecta en el 

transcurs de les obres. 

3/ Probabilitat que es produeixi: la probabilitat que es produeixi una afectació important a la 

praderia de posidònia és molt baixa. 

4/ Durada, freqüència i reversibilitat: la durada es dóna de manera indirecta en fase d'obres, pel 

que s'haurà de minimitzar el temps d'execució de les mateixes per reduir el període d'exposició. En fase 

d'explotació no es preveu cap mena d'afectació. Es tracta d'un impacte d'aparició irregular, recuperable, 

reversible un cop acabades les obres que es dóna només a curt termini. 

5/ Mesures correctores: com a mesura preventiva caldrà delimitar les aportacions de pedra 

d'escullera a la zona estricta a ampliar. Les barreres de anti-terbolesa que es col·locaran durant la fase 

d'ampliació també ajudaran a evitar la possible afectació de la vegetació propera a la zona d'aportació, i 

evitar que quedi recoberta d'una capa de sediments fins en suspensió que sedimentin al damunt. 

Per tot això, l'impacte potencial sobre les comunitats botàniques litorals, es valora com a COMPATIBLE 

en fase de construcció i com a COMPATIBLE en fase d'explotació, ja que hem de considerar que el 

disseny del nou espigó és correcte. 

- Hàbitats faunístics  

En aquest cas l'impacte sobre la fauna, en la situació actual ja es dóna per la presència de l'espigó i del 

port esportiu i també per la freqüentació de la gent en l'entorn i aquests fets condicionen de manera 

significativa la possible presència de fauna submarina a la zona de la platja de la Punta i entorn proper 

(aigües endins 

En global la praderia de posidònia presenta una fauna de peixos i invertebrats prou interessant lligada a la 

mateixa que no es preveu que es vegi afectada de manera directa, en tot cas, de manera indirecta durant 

la fase d’obres, ja que allunyarà temporalment la fauna més mòbil (peixos) i pot afectar indirectament la 

fauna sèssil amb menor mobilitat com les esponges, les cloïsses o les holotúries, apart de la potencial 

afectació per la generació de sòlids en suspensió que poden afectar als animals filtradors, principalment. 
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En quan a la fauna terrestre, la afectació es preveu sigui nul·la ja que la zona de la platja és només punt 

de pas i parada puntual d'algunes espècies d'aus marines. 

1/ Extensió de l'impacte: l'impacte sobre la fauna transcendirà de manera pràcticament exclusiva 

a l'àrea de nova ocupació per l'ampliació del nou espigó. 

2/ Magnitud i complexitat de l'impacte: la magnitud i complexitat de l'impacte serà mitjanament 

significativa en fase d'obres, però un cop executat el projecte es mantindrà la tipologia d'hàbitats que hi 

havia i fins i tot s'incrementarà la superfície d'escullera submergida el que facilita la implantació de 

diversos grups de fauna aquàtica. La complexitat de l'impacte és valora com a baixa arreu de la zona de 

projecte i en tot l'entorn més immediat. 

3/ Probabilitat que es produeixi: en fase d'obres la probabilitat de generar molèsties sobre la 

fauna és segura al llarg de tota la zona dels treballs i entorn més proper. Per a la fauna mòbil com els 

peixos, aquests es podran desplaçar al llarg de la zona de la platja buscant racons més tranquils o en 

aigües més obertes per a refugiar-se durant els mesos que durin els treballs. Es tracta, però de fauna poc 

interessant i sense presència d'espècies destacables. En fase d'explotació no hi haurà impacte. 

4/ Durada, freqüència i reversibilitat: l'impacte sobre les comunitats animals mòbils serà temporal, 

es mantindrà durant les obres i serà reversible quan es regeneri l'hàbitat en la nova zona ampliada. Els 

impactes en la fase d'explotació pel que fa pèrdua d'hàbitat seran mínims per la poca afectació d'aquest 

projecte fins i tot en les zones més sensibles, i amb les noves zones d'escullera generades tindrà caràcter 

reversible. 

5/ Mesures correctores: la principal mesura correctora serà la delimitació concreta i ajustada de 

la zona de treball, la col·locació de barreres anti-terbolesa al voltant de les zones d'obra i d'abocament de 

material al mar necessàries per a contenir la ploma de terbolesa que es pugui general durant la 

construcció de les noves estructures del port. 

Es valora el previsible impacte que es pot generar sobre la fauna com a COMPATIBLE-MODERAT en 

fase d'obres per l'afectació de la fauna que hi ha en l'entorn de la praderia de posidònia tot i ser fauna no 

massa interessant, i com a COMPATIBLE en fase d'explotació ja que aquesta fauna és regenerable de 

manera natural un cop finalitzades les actuacions. 

- Formació de nous hàbitats per les comunitats litorals  

En aquest cas es valora l'impacte que suposarà sobre la fauna i la flora de l'entorn de la platja de la Punta 

per la aparició de noves estructures submergides que conformaran potencials nous hàbitats. 

1/ Extensió de l'impacte: L'extensió d'aquest impacte es limita a la part submergida del nou 

espigó transversal a construir adossat a la part central de l'espigó de diapasó ja existent. 

2/ Magnitud i complexitat de l'impacte: la magnitud i complexitat de l'impacte és relativament 

significativa en fase d'explotació, ja que es guanya un hàbitat de 80 metres de llarg i uns 15 d'amplada per 

dues cares de dic submergit que serà l'increment més significatiu de potencials nous hàbitats per a la 

fauna i flora submarina. 

3/ Probabilitat que es produeixi: la probabilitat que es conformin aquests nous hàbitats és real en 

tant que s'executi la construcció del nou espigó. El recobriment en quan a fauna i flora que es pugui  
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arribar a assolir en aquests nous espais generats dependrà de les condicions, però presumiblement en un 

breu període de temps s'arribi a desenvolupar la mateixa comunitat que trobem actualment a la resta de 

trams de l'espigó. 

4/ Durada, freqüència i reversibilitat: La durada i freqüència d'aquest impacte serà permanent a 

partir del moment en que es finalitzin les aportacions de material per a l'ampliació i s'estabilitzin les aigües 

un cop acabats els treballs. La implantació d'aquests nous hàbitats suposarà un impacte irreversible, 

localitzat, proper a l'origen, indirecta i a mig i llarg termini. 

5/ Mesures correctores: No cal aplicar mesures correctores específiques per a aquest impacte, ja 

que és un impacte positiu per incrementar-se els hàbitats potencials a colonitzar les espècies bentòniques 

d'aquest sector. 

Es valora el previsible impacte que es pot generar sobre la fauna com a COMPATIBLE durant la fase 

d'obres serà impossible la implantació de fauna i flora en aquests nous espais, però es valora com a 

POSITIU en fase d'explotació ja que s'incrementa la superfície potencialment colonitzable per part de la 

fauna i flora bentònica respecte a la situació actual. 

- Canvis o alteració del Paisatge  

Tota la zona del projecte es troba dins una única unitat de paisatge de Plana de l'Empordà, d'acord amb el 

Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines. i segons la carta del paisatge de l'Alt Empordà 

correspon a la subunitat dels Paisatges del Cordó Litoral i que inclou els terrenys de la franja litoral del 

golf de Roses. 

Cal tenir present abans de valorar el previsible impacte que ens trobem en un indret ja fortament alterat 

per la presència de diversos espigons a l'entorn de les platges de Roses destacant sobre tot el port 

esportiu i el port de pesca a l'extrem sud-est de la badia de Roses, fet que penalitzen molt els potencials 

valors ambientals de la línia de costa d'aquest sector tant turístic de la Costa Brava, amb un nivell de 

transformació molt important malgrat la proximitat a zones d'alt valor paisatgístic com són els Aiguamolls 

de l'Empordà i el Cap de Creus. 

1/ Extensió de l'impacte: l'impacte paisatgístic es donarà a l'entorn de la platja de la Punta i mes 

concretament al sector nord-oest de la mateixa, propera a la zona més turística del poble. En aquest cas 

es proposa la implantació d'una nova estructura dins el mar però de mínima alçada (±0,00) i de mides 

reduïdes i adossat a altres espigons ja existents, per altra part tindria una vessant positiva ja que hauria 

de millorar la situació actual de la platja a on desapareix la sorra en dies de fortes onades. 

L'alteració paisatgística serà visible sobre tot des de l'entorn de la platja de la Punta però no ho serà ni 

des del passeig marítim ni tampoc des d'altres platges del municipi. 

2/ Magnitud i complexitat de l'impacte: la magnitud de l'impacte es preveu que sigui de poca 

magnitud ja que comporta la construcció d'un nou espigó de mides reduïdes, malgrat sigui proper a les 

visuals que hi ha des de bona part de la platja. Al ser una estructura just per sota el nivell de l'aigua no 

comportarà grans canvis en les visuals ni un trencament significatiu del paisatge, que en aquest entorn no 

és que sigui precisament d'una gran qualitat. Correspon a un impacte de poca complexitat. 
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3/ Probabilitat que es produeixi: el fet de portar a terme la construcció del nou espigó comportarà 

un impacte directe sobre el paisatge (canvis en el mateix), ja sigui més o menys significatiu, per tant és 

inevitable aquest impacte. No obstant això, el disseny del nou espigó amb una estructura d'acord amb la 

tipologia ja existent ajudarà a minimitzar l'impacte sobre el paisatge generat directament per la presència 

de la nova estructura dins el mar i davant les visuals de la gent que està a la platja. 

4/ Durada, freqüència i reversibilitat: la durada de l'impacte sobre el paisatge serà permanent i no 

reversible ni recuperable, malgrat que no hi haurà ocupació d'espais naturals ni hàbitats protegits ni 

pèrdua de zones d'interès, tot i l'afectació parcial de la praderia de posidònia, sinó que se situa a l'entorn 

d'una infraestructura ja existent. La freqüència serà tant durant la fase d'obres com durant la fase 

d'explotació, essent un impacte baix tot i que directe, localitzat, irreversible, proper a l'origen i a mig i llarg 

termini per l'ocupació de nova superfície. 

5/ Mesures correctores: la millor mesura correctora sobre el paisatge és la minimització de 

l'actuació. En aquest cas, la mesura correctora sobre el paisatge s'ha basat en els criteris d'ubicació i 

disseny de la ampliació... ja que es preveu fer-ho amb la mateixa tipologia constructiva de l'espigó actual i 

a una cota molt baixa (±0,00). 

L'impacte global previst sobre el paisatge s'ha valorat com a COMPATIBLE-MODERAT en fase de 

construcció i com a COMPATIBLE-MODERAT en fase d'explotació. 

- Relació amb espais especials de protecció (PEIN, Xarxa Nat ura 2000, Hàbitats 

d'Interès,...)  

La zona en estudi, segons dades consultades a l'Institut Geològic de Catalunya, està situada fora de 

qualsevol figura de protecció ambiental o geològica. 

Tampoc hi ha afectació directa o indirecta dels espais de protecció ambiental com seria Parc Natural, 

Xarxa Natura 2000 o Espais Interès Natural (PEIN). Els més pròxims són el Parc Natural dels Aiguamolls 

de l'Empordà a més de 2 km cap el nord-oest i el Pac Natural del Cap de Creus a uns 2 km cap a l'est. 

1/ Extensió de l'impacte: la zona del projecte està situada fora de qualsevol espai inclòs en les 

figures de protecció anteriorment descrites i totes queden prou allunyades de manera que no es veu 

possible cap mena d'afectació sobre les mateixes per tant no hi haurà impacte ni directe ni indirecte. 

2/ Magnitud i complexitat de l'impacte: tota l'actuació està fora dels límits de les zones protegides. 

La magnitud de l'impacte dins de les zones d'especial protecció és inexistent, i no es preveu tampoc cap 

tipus d'impacte indirecte que pugui afectar aquestes zones. 

3/ Probabilitat que es produeixi: si l'actuació es realitza tal i com està projectada, no s'afectarà 

cap els valors naturals dels espais protegits. 

4/ Durada, freqüència i reversibilitat: degut a la absència d'impactes previstos sobre aquests 

espais protegits, la durada, freqüència i reversibilitat serà nul·la. El risc de potencials impactes indirectes 

és mínim i indefinit. 

5/ Mesures correctores: al no haver-hi possible afectació no cal aplicar cap mena de mesura 

correctora. 
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Pels motius exposats es considera que els impactes potencials sobre la relació d'espais protegits poden 

valorar-se com a COMPATIBLE en fase de construcció i explotació. 

Medi Sòcio-econòmic  

-    Interferència en la circulació ordinària i Seguretat ciutadana  

L'afectació sobre les infraestructures presents, no ha de ser significativa o com a molt es donarà en fase 

d'obres pel moviment de la maquinaria de l'obra per la zona per port (avinguda de Rhodes). Com que la 

zona del projecte queda fora de l'àmbit del port esportiu no es preveu que pugui comportar molèsties als 

usuaris del port, tot i que sí, podria afectar el moviment actual de vaixells turístics que utilitzen la platja de 

la Punta per les seves maniobres o càrrega de passatgers. 

En fase d'explotació ja s'han previst solucions de per a la mobilitat dels passatgers, ja que pujarien o 

baixarien des del nou espigó. 

Si be en fase d'obres es podran generar molèsties per a la mobilitat de vehicles per l'interior del passeig 

Marítim, que seran temporals i localitzades, en fase d'explotació no hi ha d'haver cap mena de molèsties 

sobre la mobilitat de vehicles per l'interior del passeig Marítim, zones de pàrquing o fins i tot accés al port 

pesquer o esportiu. 

Els treballs previstos es faran amb mitjans terrestres i serà necessari en primer lloc habilitar l'accés per als 

vehicles pesats a la zona de treball, fet que provocarà interferències amb el tràfic urbà, ja que no hi ha 

més alternativa d'accés que a través del vial de l'avinguda de Rhodes. 

Durant la circulació dels vehicles d'obra caldrà extremar les mesures de seguretat i de trànsit per tal 

d'assegurar la mínima interferència amb el trànsit dels vials i dels vianants, així com establir les barreres i 

tancaments de protecció que estimi necessari l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte definitiu. 

1/ Extensió de l'impacte: l'impacte serà sobre l'entorn de l'espigó en diapasó i les zones d'accés 

al mateix, per tant les zones del passeig marítim o extrem final de l'avinguda de Rhodes, el pàrquing 

actual o fins i tot les zones enjardinades presents. Tot i així s'ha previst portar a terme les obres durant els 

mesos de baixa activitat turística que és quan hi ha menys trànsit de vehicles i persones per la zona. Tot i 

així serà una zona molt limitada propera a l'entorn del espigó en diapasó, malgrat que en funció d'on 

vinguin els materials utilitzats, hi haurà, en determinats moments, circulació de camions pesats per bona 

part de la zona marítima de Roses amb les conseqüents molèsties als veïns i possible afectació a la 

seguretat de les persones. 

2/ Magnitud i complexitat de l'impacte: amb l'actuació prevista es busca una estabilització de la 

platja de la Punta i poder ser utilitzada com a zona de bany per la gent i els turistes de Roses, en la zona 

propera a l'espigó de diapasó (extrem NW de la platja). Durant la fase d'obres la magnitud i complexitat 

serà baixa per a la mobilitat d'entrada i sortida de vehicles de l'obra de la zona del projecte, però en cap 

cas hi haurà cap mena d'afectació sobre la navegació. 

Pel que fa a l'impacte sobre els vials urbans, la magnitud i complexitat serà força rellevant, ja que causarà 

una clara interferència sobre la vialitat ordinària de la zona urbana (talls puntuals, modificacions puntuals 

de vialitats, etc.). 

3/ Probabilitat que es produeixi: pel fet de portar-se a terme aquest projecte ja es donarà 

l'impacte sobre la pròpia infraestructura del port i sobre els accessos a la zona d'obres. 
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4/ Durada, freqüència i reversibilitat: no es donarà cap mena d'impacte sobre el trànsit marítim 

durant la fase d'obres, ni tampoc en fase d'explotació. Com a molt es pot preveure un impacte positiu ja 

que amb el nou espigó transversal, els vaixells turístics s'estacionaran a la part de l'espigó allunyada de la 

platja, per tant generant menys molèsties sobre els banyistes de les que es provoquen actualment quan 

estacionen, pel moviment de passatgers, des de l'espigó diapasó. 

Pel que fa a les molèsties derivades de la circulació de vehicles pesats, la durada d'aquestes serà 

temporal durant el període que durin les obres, i per tant es donarà un impacte del tot reversible i 

recuperable un cop finalitzades aquestes. 

5/ Mesures correctores: caldrà assegurar durant la fase d'obres la permanent mobilitat d'entrada i 

sortida de l'entorn del passeig marítim dels vehicles que hi circulen i que els vehicles pesats no arribin a 

comportar molèsties significatives. Així, pel que fa a accessos i vials per a vehicles pesats serà important 

que el control del tràfic en fase d'obres es porti a terme amb la màxima eficàcia per minimitzar les 

molèsties sobre els veïns i no comportar problemes de seguretat. Caldrà que es redueixi i fins i tot s'arribi 

a suprimir el transport de materials en moments de circulació densa (principalment durant l'estiu), caps de 

setmana i dies festius. 

La freqüència de camions ha d'estar controlada i si cal fins i tot establir un horari per no generar molèsties 

significatives. Amb el compliment de les mesures exposades, s'espera no produir efectes negatius 

importants en la zona durant la fase constructiva. 

S'hauran d'executar tots aquells tancaments de protecció i fer la senyalització necessària per tal de 

protegir la zona d'obres i evitar la interferència amb el trànsit urbà i els vianants al mínim estrictament 

necessari, d'acord amb les previsions de l'estudi de Seguretat i Salut del projecte definitiu. 

Així, com a valoració global, l'impacte sobre les infraestructures es valora com a COMPATIBLE-

MODERAT durant la fase d'obres si aquestes s'executen en temporada turística baixa i com a 

COMPATIBLE en fase d'explotació. 

-    Deteriorament de les infraestructures viàries  

Degut a que el trànsit de vehicles pesats per a aportar material s'haurà de fer per vials urbans per accedir 

a la zona de la platja de la Punta, cal tenir present l'afectació dels vehicles de l'obra, en fase de 

construcció, sobre els accessos i carrers de l'entorn. 

1/ Extensió de l'impacte: Aquest impacte es donarà en els vials, carrers i accessos utilitzats per 

als vehicles pesats que transporten material per a l'obra i que volen accedir a la zona del projecte. 

2/ Magnitud i complexitat de l'impacte: La magnitud i complexitat de l'impacte pot ser significatiu, 

pel que caldran mesures preventives i correctores de manteniment dels vials d'accés durant les obres. 

3/ Probabilitat que es produeixi: pel fet de portar-se a terme aquest projecte ja es donarà 

l'impacte segur sobre els vials i carrers d'accés que es defineixin per tal d'executar el projecte i accedir a 

al zona d'obres. 

4/ Durada, freqüència i reversibilitat: pel que fa a les molèsties derivades del deteriorament dels 

vials i carrers d'accés, la durada serà temporal durant el període d'obres i seran afectacions localitzades, 

reversibles, recuperables a curt termini tot i que sovint allunyades a l'origen. Com que s'ha projectat fer la 

obra en 2 o 3 fases, l'afectació es repetirà per a cadascuna, en el període de temps que s'executi cada 

fase de l'obra. 

PDF Pàg. 515



49 

5/ Mesures correctores: caldrà assegurar durant la fase d'obres el manteniment adequat dels 

vials i carrers i reparar i corregir aquelles deficiències o desperfectes que es puguin anar generant a 

mesura que hi circulin els vehicles d'obra. La freqüència de camions ha d'estar controlada també per a 

minimitzar el pas d'aquests vehicles per vials urbans. El contractista caldrà fer-se responsable dels danys 

que es puguin haver originat per les obres en tots els vials per on han circulat els vehicles que treballen a 

l'obra. 

Així, com a valoració global, l'impacte sobre les infraestructures es valora com a COMPATIBLE-

MODERAT durant la fase d'obres si aquestes s'executen en temporada turística baixa i com a 

COMPATIBLE en fase d'explotació. 

-    Modificació de l'actual línia de costa  

L'impacte sobre la línia de costa a la platja de la Punta de Roses serà evident en la fase d'explotació un 

cop executat el projecte, ja que el mateix es vol portar a terme per a consolidar i estabilitzar una petita 

platja de sorra a l'extrem oest de la platja, que gaire be any darrera any, els temporals de tardor i hivern 

amb dies de fortes onades, s'emporta la sorra i desapareix la platja i com a conseqüència, abans de cada 

temporada d'estiu cal fer aportacions de sorra per recuperar la platja. Aquesta sorra s'extreu del fons marí 

i s'aporta a on es vol recuperar la marxa. 

L'explotació de sorres del fons marí comporta canvis i afectació directa sobre l'hàbitat i que si 

s'aconsegueix estabilitzar la platja es deixarà de fer aquesta pràctica que malmena el medi marí. 

Es diu que una platja ha arribat a la seva forma d'equilibri si aquesta forma no varia enfront de l'acció de 

l'onatge incident al llarg del temps (exceptuant canvis estacionals per esdeveniments extraordinaris com 

temporals, després dels quals la línia de costa recupera la seva forma d'equilibri). Perquè això succeeixi, 

és necessari que els corrents longitudinals s'anul·lin (equilibri entre totes els corrents: les generades pel 

gradient d'alçades d'ona, per incidència obliqua de l'onatge, etc...). 

L'existència d'una platja en equilibri no seria possible a la natura, perquè l'onatge canvia constantment les 

seves característiques (altura, direcció, etc...). No obstant això, la reduïda velocitat de canvi de la forma 

en planta en relació a la velocitat de canvi de les característiques de l'onatge donen com resultat que la 

forma en planta no pugui respondre instantàniament als canvis de l'onatge i tendeixi a llarg termini a 

situar-se en posició d'equilibri amb les característiques mitges de l'onatge, encara que com s'ha explicat 

pugui experimentar canvis davant d'esdeveniments extraordinaris o en anys diferents a "l'any mig". 

Les diverses simulacions fetes i que s'incorporen en el projecte constructiu, semblen confirmar que amb la 

construcció de l'espigó transversal. es podria aconseguir la recuperació i estabilització de l'extrem W de la 

platja de la Punta a direcció dels fronts d'ones (que definirà la forma de la platja a llarg termini) que en 

bona part va quedar afectada per la construcció del port esportiu i es va perdre part de l'estabilitat que 

havia tingut des de dècades anteriors. 

1/ Extensió de l'impacte: l'afectació a la dinàmica litoral s'estendria a la platja de la Punta i molt 

especialment en el seu extrem nord-oest que és la zona a on desapareix la platja quan hi ha jornades de 

fort onatge. No hauria d'afectar la zona del platja més propera al port esportiu i tampoc s'ha de preveu cap 

mena d'afectació directa o indirecta sobre les altres platges del municipi 

2/ Magnitud i complexitat de l'impacte: la magnitud de l'impacte ha de ser baixa ja que d'acord 

amb l'estudi d'afectació fet pel CIIRC, s'ha intentat minimitzar els impactes que a dia d'avui es donen per  
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estabilitzar definitivament la platja. Tot i així el projecte es fa en bases amb diverses simulacions, el 

comportament del mar i de l'onatge es tant imprevisible que fa que la complexitat de l'impacte no sigui tan 

fàcil de preveure i per tant es valora com d'una alta complexitat i sinèrgic ja que s'ajunten molts elements 

que determinen la dinàmica de les platges, però es preveu que amb el disseny que es fa hi haurà una 

molt menor influència possible sobre la dinàmica de línia de platja.. 

3/ Probabilitat que es produeixi: la probabilitat que es produeixin canvis en la línia de costa 

directament relacionats amb aquest projecte és baixa pel tipus d'actuació dissenyada i d'acord amb els 

estudis previs portats a terme. 

4/ Durada, freqüència i reversibilitat: l'afectació sobre la línia de costa en cas de produir-se serà 

permanent en el temps i irreversible (exceptuant en el cas poc probable de desmantellar tota la 

infraestructura del nou espigó transversal en un futur). Pot ser un impacte allunyat a l'origen i que es 

donarà a mig i llarg termini. 

5/ Mesures correctores: Les mesures correctores en quant a minimitzar la dinàmica del litoral 

estan encaminades a que la nova ampliació del dic exterior no comporti noves afectacions més enllà de 

les que ja es donen a dia d'avui i tal i com recomana el CIIRC en el seu estudi, cal que l'aportació de sorra 

que es pugui fer amb material de gra més gran del que s'ha fet fins ara. 

Per tot això, l'impacte potencial sobre la modificació de la línia de costa pot valorar-se dins la categoria de 

COMPATIBLE en fase d'obres i COMPATIBLE-MODERAT tant en fase d'explotació ja que el disseny de 

l'ampliació està fet de manera que incidència sobre la línia de costa serà mínima i no suposarà canvis 

gaire rellevants en la dinàmica actual que ja té comporta el. 

- Desenvolupament de l'activitat econòmica  

En aquest sentit cal tenir present l'activitat econòmica del poble, sobre tot pel que fa referència a l'activitat 

turística, hi sortirà guanyant clarament ja que s'ampliarà la zona de platja i bany fet molt apreciable pel 

turisme de sol i platja que és l'habitual de Roses. 

Per altra banda, l'afectació sobre la població de la zona i els aspectes socioeconòmics, es limitaran, en 

fase d'obres pràcticament a les molèsties que es produeixin en per les limitacions de mobilitat i perill que 

comporten el pas de grans camions per una zona tant transitada com és el passeig marítim i l'accés al 

port de Roses pel transport de material fins a la zona d'obres, passant els vehicles per la zona urbana. 

Aquesta inversió que es planteja l'ajuntament es fa per a potenciar, consolidar i ampliar l'àrea de platja de 

Roses que és un dels valors més apreciats per la tipologia de turistes que van al poble. 

Com que les obres, al ser en fases, es preveu portar-lo a terme en mesos de baixa activitat turística de 

manera que no s'afecti l'activitat econòmica dels diversos bars, restaurants amb terrassa exterior, botigues 

i comerços que hi han a l'entorn de la zona d'accés a l'àrea del projecte. 

1/ Extensió de l'impacte: l'impacte del projecte sobre aquest vector principalment es donarà, tant 

en fase d'obres, per les molèsties que es poden ocasionar a tots els negocis de la façana litoral de Roses i 

el turisme en general, per tant serà un impacte extensiu i generalitzat. 

En la fase d'explotació l'impacte serà positiu ja que serà la recuperació o ampliació del a zona de platja de 

Roses un valor atractiu pel turisme del poble que podrà incrementar l'activitat econòmica per al poble que 

comporta associat. 
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2/ Magnitud i complexitat de l'impacte: la magnitud de l'impacte sobre els aspectes 

socioeconòmics serà significativa durant la fase d'obres, especialment a la façana litoral, tot i que serà un 

impacte poc complex. Una vegada hagin acabat les obres i comenci la fase d'explotació hi haurà una 

millora de l'activitat turística del poble i per tant indirectament hauria de generar una millora de l'activitat 

econòmica de la població. 

3/ Probabilitat que es produeixi: la probabilitat que es generin impactes durant la fase d'obres és 

total, pel que s'ha de procurar que es produeixin les menors molèsties possibles als veïns i negocis així 

com als usuaris del port durant tota la fase d'obres. 

4/ Durada, freqüència i reversibilitat: La durada de l'impacte en fase d'obres serà temporal mentre 

durin aquestes i que es repetirà en les diferents fases que es portin a terme les obres. Serà reversible i 

recuperable, pel que s'hauria de procurar que la durada de la fase de construcció fos mínima amb 

l'objectiu de minimitzar les molèsties als usuaris del port i als veïns i negocis de Roses, però per damunt 

de tot no portar-ho a terme en període estival ja que cal evitar qualsevol molèsties als turistes. Per altra 

banda, en referència a la fase d'explotació es preveu que la millora aportada a l'activitat econòmica del 

poble sigui de caire permanent, irreversible, indirecta, allunyat a l'origen i es donarà a mig o llarg termini. 

5/ Mesures correctores: les mesures correctores en aquest àmbit s'han de dirigir a la 

temporalització de les obres per tal que aquestes es facin en període de baixa intensitat turística per tal 

que les molèsties sobre els negocis i activitats turístiques siguin mínimes. 

D'aquesta manera es valora que el possible impacte que es generi durant la fase de construcció és 

COMPATIBLE-MODERAT si aquesta s'executa en temporada baixa turística, i que el referent a la fase 

d'explotació es valora com a POSITIU per la repercussió social i econòmica de l'increment d'activitat del 

port en la població, que serà beneficiària d'uns ingressos i reclams que apareixeran o s'incrementaran en 

la zona. 

- Afectació patrimoni arqueològic i arquitectònic  

No trobem cap element del patrimoni arqueològic o patrimonial a l'entorn de tota l'àrea d'actuació sobre el 

que es puguin generar impactes. Per tant no s'afecta cap tipus d'element protegit durant l'actuació 

prevista. 

La zona d'actuació està situada en l'entorn de la platja de la Punta i a l'entorn de la mateixa, Dins l'entorn 

de la zona en estudi no es té constància de la presència de cap tipus de resta arqueològica o 

arquitectònica submergida, i tots els vaixells enfonsats que es coneixen estan situats lluny de la zona de 

projecte, o la presència de l'antic port romà de Rhodes 

A nivell terrestre, dins de la zona del projecte o el seu entorn immediat no hi ha cap edificació ni element 

patrimonial dins dels límits del mateix, pel que no hi ha cap element a tenir present. Per tant, el potencial 

impacte sobre patrimoni es valora com a nul. 

Per tant, l’impacte tan en fase de construcció com d’explotació es valora com a COMPATIBLE. 
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Llegenda: P: Positiu 
C:Compatilbe 
M: Moderat 
S: Sever 
CR: Crític 

Així, tenim que en la valoració global de l'actuació es pot considerar que: 

- En fase de construcció l'impacte global es valora com a COMPATIBLE-MODERAT, degut a la 

previsible afectació sobre la contaminació de les aigües derivat de les operacions de dragatge i 

abocament d'escullera, l'afectació a la fauna i flora bentònica sobre tot pel que fa referència a la praderia 

de posidònia present a la platja, el paisatge i també les molèsties a la població (infraestructures, aspectes 

socioeconòmics, impacte sobre la qualitat de l'aire i contaminació acústica). 

- En fase de construcció l'impacte es valora com a COMPATIBLE o com a POSITIU per la millora 

que comportarà a l'economia del poble i consolidació de la platja tant apreciada pels turistes que hi han a 

Roses mentre que els impactes, en general de poca entitat seran sobre el canvi sobre les es visuals de la 

platja que hi haurà i també la ocupació de parcel·les del medi marí i el canvi sobre el paisatge. 

L'afectació sobre elements naturals tals com els Espais d'Especial Protecció en aquest cas serien 

compatibles ja que estem fora de qualsevol espai protegit proper i en tota la zona d'ocupació del projecte. 

Per tant, no es considera que les actuacions previstes en el projecte constructiu de l'espigó transversal en 

escullera sobre el dic en diapasó de la platja de la Punta de Roses, tingui incidències especialment 

negatives sobre els vectors ambientals, més enllà dels impactes puntuals produïts durant certes fases 

d'execució de les obres, i en canvi té una incidència positiva en el vector socioeconòmic. 

IMPACTES 
FASE 

CONSTRUCCIÓ 

FASE 

EXPLOTACIÓ  
Abiòtic  Interferència en la dinàmica marítima i litoral C P 

Contaminació de les aigües costaneres M C 
Contaminació de les aigües portuàries M C 
Eutrofització de les aigües portuàries C C 
Ocupació de parcel·les de medi marí M M 
Contaminació atmosfèrica C/M C 
Contaminació acústica C C 
Impacte lumínic C C 

Biòtic  Comunitats botàniques litorals C C 
Hàbitats faunístics C/M C 
Formació de nou hàbitat per les comunitats litorals C P 
Canvis o alteració del paisatge C/M C/M 
Relació amb espais especials de protecció C C 

Sòcio-

econòmic  

Interferència circulació ordinària. Seguretat ciutadana C/M c 
Deteriorament d'infraestructures viàries C/M C 
Modificació de l'actual línia de costa C C/M 
Desenvolupament de l'activitat econòmica C/M P 
Afectació del patrimoni arqueològic i arquitectònic C C 

Tot seguit s'adjunta la taula resum dels impactes. 
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7. PROPOSTA DE MESURES CORRECTORES

A l'apartat anterior s'ha fet una referència puntual a les mesures preventives i correctores per a cada 

vector ambiental analitzat que serien convenients d'aplicar per tal de reduir el previsible impacte de 

l'actuació. Anomenem tot seguit les mesures correctores de caràcter més general que caldria dur a terme 

per tal de disminuir el possible impacte sobre els vectors abiòtics, biòtics i socioeconòmics més destacats. 

Cal dir que els impactes que es produiran per l'execució de les obres previstes en el present projecte, no 

són rellevants i més aviat puntuals ja que correspon a una actuació molt localitzada en un sector situat 

fora de qualsevol espai protegit i sense que pugui generar un impacte indirecte, sinèrgic o acumulatiu 

sobre el mateix. 

Proposta de Mesures preventives i correctores: 

a) Temporalització de les obres

En primer lloc, caldrà evitar l'execució de les obres en temporada turística (mesos d'estiu) per minimitzar 

les afectacions a veïns, negocis, activitats turístiques i als propis usuaris del port. En realitzar les obres en 

període de baixa intensitat turística, bona part de les activitats econòmiques estaran tancades i hi haurà 

un gran nombre d'habitatges desocupats. 

b) Gestió del material de pedrera

Els materials a utilitzar de préstecs terrestres hauran de provenir d'extraccions a cel obert degudament 

legalitzades d'acord amb la normativa sectorial vigent. 

Caldrà realitzar un tractament previ dels àrids a abocar per tal que el percentatge de materials fins que 

contingui sigui el mínim possible (<5%) a efectes de reduir la terbolesa de l'aigua produïda pel seu 

abocament a mar. 

Tot el material a aportar al fons marí s'haurà d'haver netejat en origen o en un entorn proper a la zona del 

projecte, però és important que les aportacions al mar es faci amb els blocs de pedra nets per minimitzar 

les aportacions de contaminats al mar i reduir també la terbolesa per la pols 

c) Mesures de prevenció de la terbolesa

Es disposarà de barreres anti-terbolesa al voltant de les zones d'obra i d'abocament de material al mar de 

característiques, longitud i calat, necessaris per a contenir la ploma de terbolesa que es pugui general 

durant la construcció de les noves estructures del port. 

En qualsevol cas, s'haurà d'evitar la dispersió de la ploma de terbolesa cap a aigües exteriors per evitar 

l'afectació de les aigües dels espais protegits més propers i també protecció de la platja, de manera que 

l'augment transitori de terbolesa no haurà de superar els límits establerts en la normativa sobre aigües de 

bany, tot i que com hem dit anteriorment caldria fer l'actuació fora de la temporada turística. 

d) Gestió del material dragat.

El dragat s'haurà de realitzar d'acord amb les determinacions que preveu la normativa sectorial vigent i 
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amb les recomanacions contingudes en el document tècnic del CEDEX, Guia metodològica para la 

elaboración de estudios de impacto ambiental de las extracciones de arena para la regeneración de 

playas, així com amb totes aquelles determinacions que estableixi l'administració competent. Caldrà 

plantejar l'elecció de sistemes de dragatge que introdueixin sistemes de minimització de suspensió de 

materials (succió en marxa si és tècnicament viable). 

Sens perjudici de les autoritzacions que corresponguin d'acord amb la normativa sectorial vigent. El 

material procedent de l'excavació i dels dragats necessaris per a l'execució del projecte serà utilitzat 

preferentment com a reblert a l'obra o com a recuperació de la zona de platja, un cop caracteritzat 

adequadament de forma prèvia seguint els protocols establerts al document, Recomendaciones para la 

Gestión del material dragado en los puertos españoles, elaborat pel CEDEX l'any 1994. 

Només s'admetrà l'abocament en mar obert si es justifica la impossibilitat de qualsevol altra destinació. En 

aquest cas l'abocament no es podrà realitzar: 

- dins de l'àmbit d'espais protegits 

- ni sobre praderies de fanerògames marines 

- ni en les zones d'influència que puguin afectar-les 

Serà l'administració competent qui valorarà de forma prèvia les propostes dels possibles punts 

d'abocament. 

e) Mesures de prevenció contra la contaminació acústica

Durant la fase d'obres, s'haurà de fixar l'horari de treball, especialment l'aportació de material de préstec, 

com a màxim, de les 08 h a les 20 h, i fins i tot suprimir l'activitat en períodes d'elevada activitat turística. 

A més, s'hauran d'establir limitacions en els horaris i en el nombre màxim de camions/hora en els punts 

més sensibles a la contaminació acústica associat al transport de materials. Així mateix s'ha de procurar 

mantenir les vies d'accés en bon estat amb la finalitat de minimitzar els sorolls. 

Ubicar el parc de maquinària i les zones d'activitats auxiliars el més allunyat possible de les zones 

urbanes. 

La maquinaria utilitzada a l'obra haurà de complir amb les normatives vigents en quan a emissió de soroll i 

certificar que ha passat els controls corresponents (ITV o normativa CEE). Ajustar l'emissió sonora de la 

maquinària i els vehicles de transport a les prescripcions que estableix el Reial decret 212/2002 que 

regula les emissions sonores a l'entorn produïdes per les màquines d'ús a l'aire lliure, i les normes 

complementàries. 

f)Mesures de contaminació contra la contaminació atmosfèrica

Adoptar, en fase de construcció, mesures preventives i correctores per a reduir l'emissió de pols a 

l'atmosfera. Les principals mesures serien: la realització de regs periòdics a les zones de circulació de 

vehicles i maquinària d'obra, escombrat i neteja de vials d'accés, camions de transport amb la coberta 

posada durant el transport de material granular, estació de rentat de rodes de vehicles d'obra, condicions i 

punts d'emmagatzematge de materials i acopis, entre d'altres. 
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g) Gestió de residus de l'obra

S'hauran de gestionar els residus generats a l'obra (terres, olis, formigons, restes de ferm, bidons, 

llaunes, plàstics i fustes, entre d'altres) d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de 

juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus. 

Caldrà disposar d'una zona ambientalment irrellevant per a la ubicació dels contenidors de recollida de 

residus i que sigui fàcilment accessible. Caldrà habilitar un punt de neteja de restes de formigó (canaletes, 

morter, etc.) per tal d'evitar neteges descontrolades i contaminacions de l'entorn d'obra o qualsevol mena 

de abocament incontrolat que pugui anar al mar. 

Disposar dels sistemes d'aïllament i de neteja de matèries contaminants que es puguin produir en 

episodis accidentals, durant el període d'obres. 

No es permetran operacions de manteniment de la maquinaria i vehicles a peu d'obra per minimitzar 

qualsevol risc de contaminació de la zona d'aigua així com tampoc del sòl i el subsòl de l'entorn de la zona 

del projecte. 

h) Protecció de la praderia de posidònia:

Com que hi ha una praderia de posidònia molt propera a l’àmbit del nou espigó, caldrà prendre tot tipus 

de mesures correctores de protecció de la mateixa i que en bona part vindrà condicionada per delimitar 

molt bé la superfície d'ocupació. 

També serà important controlar les aportacions de materials, bloc de pedra per l'escullera, de manera que 

la seva incorporació la fons marí sigui el màxim d'ajustada possible als límits del futur espigó i evitar la 

dispersió del material pel fons marí. 

8. PLA DE SEGUIMENT I CONTROL AMBIENTAL DE L’ACTUACIÓ

En fase d'obres i durant tot el temps que durin les actuacions de construcció del nou espigó i de millora de 

la platja, el promotor de l'actuació haurà de disposar a l'obra d'una supervisió tècnica ambiental de 

manera que sigui el responsable de controlar que totes les activitats que s'hi porten a terme es fan amb la 

màxima cura en quan a la preservació dels valors naturals de l'entorn i al mateix temps supervisar que els 

treballs es portin a terme d'acord amb la normativa ambiental vigent. 

Aquest control ambiental de l'actuació, en cadascuna de les fases del projecte, haurà de vetllar 

especialment en quan a minimitzar l'impacte que es pugui generar per la nova ocupació de fons marí 

sobre l'alguer de posidònia present i establir, conjuntament amb la direcció d'obra, d'un conjunt de criteris i 

directius a aplica ara l'hora tant de fer el dragat de la zona com per l'aportació del material petri. 

Altres vectors ambientals que caldrà supervisar i controlar són: 

- Evitar afectació de la riera de Ginjoler en la seva desembocadura i deixar sempre lliure la 

sortida d'aigua 

- El controls que cal portar a terme en quan a minimitzar la terbolesa de l'agua en l'aportació 

de material 
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- Supervisar l'origen dels materials d'aportació i que abans de ser col·locats com a fons de 

l'escullera siguin nets i no comportin cap risc de contaminació de l'agua 

- Supervisar que no es produeixin cap mena d'abocament al mar ja sigui voluntari o involuntari 

per activitats de l'obra 

- La correcta gestió de tot els residus generats durant l'obra i que siguin gestionats de manera 

separativa i a través de gestors homologats

9. PROPOSTA MOTIVADA

El present estudi correspon al document ambiental preliminar del projecte constructiu de l'espigó 

transversal d'escullera, per a l'estabilització de la platja de la Punta, en compliment de les obligacions de 

la concessió del Port Esportiu de Roses (Alt Empordà). Aquest nou espigó transversal es projecta 

construir-lo adossat a l'actual espigó conegut com a diapasó a la part que dóna a la platja de la Punta i 

hauria de ser útil per evitar l'arrossegament de la sorra que es produeix en dies de fortes onades de 

l'extrem oest de la platja en el sector que dona al espigó diapasó. 

Concretament la zona del projecte correspon a l'extrem nord-oest de la platja de la Punta situada dins la 

badia de Roses just al davant del nucli urbà i per on discorre el passeig marítim. Concretament la platja de 

la Punta es troba limitada per l'espigó diapasó a l'extrem oest i el port esportiu en el seu extrem est. 

La zona del projecte queda fora dels límits de qualsevol figura de protecció ambiental com seria el Parc 

Natural del Cap de Creus (uns 2.000 m a l'est) o del parc Natural del Aiguamolls de l'Empordà (uns 2.000 

metres a l'oest) així com també de superfícies incloses en els límits de la Xarxa Natura 2.000 o dels 

Espais d'Interès Natural. 

Com a fet més destacable i que s'ha pogut confirmar amb la immersió que es va portar a terme i l’estudi 

de cartografia bionòmica , s'ha vist que hi ha una praderia de Posidònia, ocupant una superfície 

important, però que no quedaria afectada, ja que s’ha tingut en compte a l’hora de dissenyar el nou 

espigó. 

En el present document s'ha fet un anàlisis del medi físic a l'entorn de la zona del projecte i després 

d'estudiar l'actuació a portar a terme s'han analitzat els previsibles impactes i valorat la seva magnitud i 

risc d'afectació directa o indirecta sobre els diferents vectors ambientals. En funció de la magnitud, 

extensió i risc del impactes en quan l'administració haurà de poder decidir si realment l'actuació 

projectada es considera que pot tenir una incidència ambiental significativa o no sobretot pel que fa 

referència a possibles afectacions directes o indirectes sobre les zones d'especial protecció més 

properes. 

Amb el contingut del present Document Ambiental preliminar es vol facilitar la informació necessària al 

Departament de Territori Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, perquè es pronunciï sobre la 

conveniència de que el projecte pugui seguir el tràmit establert per la llei de d'Avaluació Ambiental 

simplificada, d'acord amb les seves característiques. 

L'actuació plantejada en el projecte constructiu és: 

-Submergir parcialment el dic diapasó est de la riera de Ginjolers. Aquesta acció disminueix la 

quantitat d'energia reflectida que potencialment pot entrar a la platja de la Punta, i per tant contribuirà a 

augmentar la seva estabilitat. 
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-Construir un dic martell de baixa cota de coronació  (±-0,00) ; adossat transversalment al dic 

diapasó est esmentat de la riera Ginjolers; d'una longitud de 80 m. 

-Re configurar la planta de la platja de la Punta amb una solució estacionària, la qual cosa 

implica una aportació addicional de sorra de mida de gra més gran que l'actual. 

Per a la construcció del nou espigó caldria primerament portar a terme un dragat dels fons marí de la zona 

a ocupar pel nou espigó, la incorporació dels blocs de pedra (escullera per a fer la base) i per la part 

superior la construcció d'un petit vial de pas fins a l'extrem del mateix per a poder portar a terme els 

treballs de construcció i manteniment. 

A l'entorn de l'espigó actual, la profunditat del punt on es preveu executar l'ampliació de l'espigó és de 

l'ordre de 4 a 6 metres de profunditat, sobre un sòl sorrenc. Proper a la zona hi ha presència de l'alguer de 

posidònia que ocupa bona part del sector oest de la platja. 

A nivell de fauna submarina, en la zona de la platja de la Punta, una important sector de banyistes dins 

del municipi de Roses, no hi ha una fauna aquàtica ni molt destacable ni molt nombrosa sobre tot 

condicionada per la pressió antròpica que suporta tant pels banyistes, com per la proximitat al port 

esportiu i els vaixells turístics que a l'estiu s'acosten a la platja. Sí que es localitza una fauna més 

interessant tot i que no destacable a l'entorn de l'alguer de posidònia però sobre tot quan anem aigües 

endins ja que la zona més propera a la platja és una comunitat més degradada i alterada. 

Els principals impactes que es poden generar per l'actuació prevista serien: 

- En quant a la interferència en la dinàmica litoral, es preveu que la construcció del nou espigó 

pugui frenar la dinàmica actual d'arrossegament de les sorres de l'extrem oest de la platja que es dona 

sobre tot en dies de fortes onades més que per l'acció del temporal de llevant (el port esportiu i el cap de 

Creus en bona part la protegeixen). Per tant en aquest cas, en fase d'explotació e donaria un impacte 

positiu. Però només s'afectaria la dinàmica litoral a nivell de la platja de la punta i no en la resta de zones 

de costa properes. 

- Pel que fa a referència de la contaminació de les aigües costaneres i portuàries durant les 

operacions de dragatge i abocament d'escullera i tota l'obra en general, caldrà prendre mesures 

preventives i protectores de minimització dels efectes de la ploma de terbolesa generada per aquestes 

activitats. Caldrà preveure l'aplicació de barreres anti-terbolesa per tal de minimitzar aquest impacte, així 

com un control del nivell de fins en el material a aportar. 

- Si fem referència a la ocupació del medi marí, l'afectació sobre la fauna i la vegetació serà poc 

significativa per la configuració del nou espigó que ja ho ha tingut en compte. És molt possible que la 

praderia de posidònia existent a les proximitats,  en fase d'explotació (amb l'espigó transversal construït) 

pugui créixer sobretot en direcció mar endins i també s'escampi cap a altres zones de la platja una vegada 

no sigui necessari l'extracció de sorres per a recuperar la platja de la Punta. 

- En quan a la fauna, l'afectació també és poc significativa i no es contempla un impacte 

important o com a molt en fase d'obres i que es podrà recuperar fàcilment en fase d'explotació. 

- En quan a l'impacte sobre el paisatge serà mitjanament significatiu ja que en fase d'explotació 

s'incorpora un element trencador proper a les visuals dels banyistes en direcció mar endins però com que 

serà una estructura de poca alçada no serà pràcticament visible. 
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- A l'hora de valorar l'impacte sobre la població i l'activitat econòmica, es trobem que si bé, en 

fase de construcció es generaran molèsties per la circulació de vehicles pesats per dins el nucli urbà i per 

la zona del passeig marítim, així com també un problema de soroll i pols, que deixaran d'existir en fase 

d'explotació, una vegada construït el nou espigó i consolidada la platja l'impacte serà molt favorable 

(positiu) ja que es potencia els valors com a zona de bany de la platja i aquest fet ha d'atreure més 

turistes i potenciar encara més l'atractiu. Serà important prendre totes les mesures preventives 

necessàries en fase d'obres per minimitzar aquests impactes (temporalització de les obres, mesures de 

prevenció de pols, restricció de circulació de camions, etc.) 

Per tant, es considera que les actuacions contingudes en el projecte constructiu del nou espigó, no tindran 

un impacte especialment significatiu, però per contra serà una actuació molt positiva per a estabilitzar la 

platja de la Punta i potenciar les zones de platja i bany del nucli urbà de Roses. L'aplicació de les diverses 

mesures correctores proposades també ajudaran a minimitzar el possible impacte. 

A Girona, gener de 2017 

L’autor del document: 

Jordi Quera i Miró 

Enginyer de camins, canals i ports 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present informe es determinen els soscavaments que es poden produir davant d’un dic 
paral·lel a costa, amb poca cota de coronació, i destinat a estabilitzar la platja de La Punta de Roses, 
que en l’actualitat presenta un clar dèficit de sorres en el seu extrem de ponent. 

El dic projectat té una longitud de 80 m, amb una cota de coronació a la +0,0 m i està format per un 
talús d’escullera amb un pendent 2V:3H. Arrenca de l’actual espigó dret del diapasó perpendicular a 
la mateixa platja i discorre més o menys paral·lel a la línia de costa, seguint la batimètrica de -4 m. 
El seu disseny pretén retenir el sediment al seu darrera per estabilitzar la platja, actualment absent 
en aquell extrem (Figura 1). 

 

 

Figura 1.- Ubicació del dic projectat. 

 

L’objectiu de l’estudi és comprovar que amb els possibles soscavaments no s’afecti les praderies de 
fanerògames marines (Posidonia oceanica) existents en al zona. En la Figura 1 es pot observar, en 
marró, la mata morta (restes orgànics de mates que ja són mortes i no presenten feixos amb fulles 
vives), i en verd, les mates que són vives. Alhora, el dic acabarà a tocar d’una petita formació 
rocallosa formada por escullera submergida (en rosa a la Figura 1), que actua a mode de dic 
submergit d’escassa entitat. 

Els soscavaments al voltant de les estructures marítimes es deuen a efectes tant dels corrents com 
de l’onatge, tot i que els més importants solen ser els de l’onatge, sobretot en zona de trencants, o si 
els corrents no són significativament forts. A priori, la zona d’actuació està molt abrigada i els 
corrents no s’espera que siguin importants. No obstant, i tot i no estar el dic clarament en zona de 
trencants, s’analitzen tant sols els efectes de l’onatge. 
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2. EQUIP DE TREBALL 

En la realització del present treball han participat, en diferents aspectes i dedicació, tècnics experts 
en les parcel·les de coneixement necessari (Taula1). 

Taula1.- Àrees de treball i equip implicat en la realització dels treballs. 

ACTIVIDAD MIEMBROS PRINCIPALES DEL EQUIPO 
Director dels treballs Josep Hurtado (Biòleg) 

Modelització Màrius Tomé (Enginyer de Camins, Canals i Ports)* 

Redacció de la memòria Josep Hurtado (Biòleg) 
Màrius Tomé (Enginyer de Camins, Canals i Ports)* 

* ECOSOST 

3. ANÀLISI DE CLIMA MARÍTIM 

L’anàlisi de clima marítim implica conèixer les dades útils, segons fonts disponibles, d’onatge i de 
vent. 

3.1. FONTS DE DADES 

Les fonts de dades considerades útils per caracteritzar el clima marítim a la zona de projecte a partir 
de fonts disponibles poden ser de dos tipus: dades de hindcast, pertanyents a la xarxa de nodes 
WANA i de nodes SIMAR, i dades instrumentals de la boia de Palamós REMRO (Puertos del Estado) o 
de la boia escalar del golf de Roses de la xarxa XIOM (Generalitat de Catalunya) instal·lada el 1992 i 
en funcionament fins l’any 2007 (sense registres durant 1998 i 1999). Els nodes WANA (1995 en 
endavant) i els nodes SIMAR-44 (1958-2001), superposats als WANA, estan ambdós plenament 
operatius. 

Les dades WANA proporcionen un registre continu de valors, però la fiabilitat dels valors obtinguts 
depèn de la bondat del model predictiu, i a la vegada, de la fiabilitat de les dades de vent 
disponibles. Aquestes dades han estat obtingudes pel Departamento de Clima Marítimo de Puertos 
del Estado mitjançant l’ús d’un model de predicció d’onatge (WAM) a partir de dades de camp de 
vents coneguts. La fiabilitat de les dades d’alçada d’ona majors del registre és menor que per a 
valors propers a la mitjana, i per tant, són poc aconsellables per determinar les característiques 
extremals d’onatge. 

Per la seva part, les dades instrumentals de les boies tenen major precisió en les mesures 
obtingudes, però el registre no és continu, existint possibles períodes sense registre de considerable 
importància i sense tenir, en el cas de les boies disponibles, informació direccional d’onatge, 
necessària per caracteritzar els règims extremals direccionals. 

Per tant, per determinar els règims d’onatge que poden incidir sobre la zona d’interès s’utilitzen 
ambdues fonts de dades de la següent manera: 

 S’utilitzen les dades del node que millor caracteritzin les condicions d’onatge a la zona de 
projecte per determinar les relaciones que hi ha entre les altures d’ona dels diferents sectors. 
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Encara que la fiabilitat dels valores d’altura d’ona proporcionats per les dades nodals són 
inferiors a les de les boies, se suposa que la relació qualitativa que hi ha entre els diferents 
sectors sí que és correcta. Aquesta informació s’utilitza per transferir la informació escalar 
(relativa a energia total d’onatge) en els diferents sectors que poden incidir 

 S’utilitzen dades instrumentals per caracteritzar el règim escalar en aigües profundes, donat 
que tenen molta més fiabilitat i un període de registre més gran que les nodals (no és possible 
utilitzar aquestes dades per sectors per què no tenen informació de la direcció de l’onatge) 

 

Respecte a les dades instrumentals, hi ha 2 possibles boies a utilitzar: la boia XIOM de Roses i la boia 
REMRO de Palamós. Per la posició en la que estan situades, la boia XIOM es considera millor que la 
REMRO per fer l’anàlisi a la zona de prospecció, ja que està situada a una zona molt més propera a 
l’àrea d’estudi. Aquesta boia està fondejada a 46 m de calat (coordenades 42º 10,79’ N – 03º 11,99’ 
E). Per tant, les seves dades estan influenciades per la batimetria. Encara així, són dades útils atesa 
la proximitat al lloc d’estudi. 

Pel que respecta a condicions d’onatge, hi ha un node molt proper a la boia: el node SIMAR 2123146 
(=WANA 2074075). Es considera el node que millor informació subministra d’onatge que pot arribar 
a la zona de projecte per què és el que està situat més proper al lloc de projecte i presenta la 
mateixa exposició als onatges de mar obert que la boia de Roses. Per tant, es considera la millor 
opció utilitzar el node SIMAR 2123146 per definir la direccionalitat d’onatge (Figura 2). 

Per definir el regim mig de vent (direcció i intensitat) es fa servir el node WANA 2074075, superposat 
al node SIMAR 2123146. 

Així, una vegada descrits els avantatges i els inconvenients de cadascuna de les fonts de dades, es 
decideix que la millor opció és utilitzar les dades de la boia XIOM de Roses (fondejada just al ben mig 
de la Badia de Roses) per caracteritzar el règim d’onatge de forma escalar i la informació del node 
SIMAR 2123146 i el node WANA 2074075 (el més proper a la boia) per caracteritzar la distribució 
sectorial d’onatge. 

La composició de la informació direccional, descrita mitjançant coeficients de direccionalitat, amb la 
informació d’energia d’onatge, extrapolada a partir de la informació de la boia de Roses, 
proporciona les característiques dels onatges associats a cada direcció. 

3.2. ONATGE 

Per caracteritzar l’onatge es presenta la distribució sectorial, el règim mig i les relacions 
alçada/període (H-T). 

3.3. Distribució sectorial d’onatge 

La distribució sectorial d’onatge queda caracteritzada mitjançant les roses d’onatge, que 
discretitzen les dades en classes de direccions i de alçades d’ona. Cada sector es representa amb un 
braç a la rosa. La longitud d’aquest braç és proporcional a la probabilitat de presentació de cada 
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sector, calculada com la freqüència relativa mostral. D’aquesta forma es pot observar quins són els 
sectors que predominen. La discretització en alçades d’ona permet determinar quins són els sectors 
més energètics. 

 
Figura 2.- Ubicació de les fonts de dades considerades. 

 

 
Figura 3.- Rosa d’onatge. Dades del node SIMAR 2123146 (font: Puertos del Estado). 
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De les dades anteriors se n’extreu que les direccions principals provenen, en primer lloc del nord, 
degudes a les fortes tramuntanes, seguides del llevant, com correspon als clàssics temporals de la 
Mediterrània occidental, i en última instància, dels onatges del sud. 

Les erosions que es produeixen a tocar de les estructures en zones costaneres es deuen a les 
condicions extremes de l’onatge, mentre que les condicions mitjanes tendeixen fins i tot a recuperar 
les zones erosionades durant un temporal. 

Així, doncs, de les dades de la boia, tant sols ens interessa definir el règim mig extremal, per tal 
d’obtenir els valors de l’alçada d’ona associats a un temporal morfològic, que es defineix com el 
corresponent a un període de retorn de 10 anys. 

A la Figura 4 es mostra el règim mig extremal, definit per un ajust per mínims quadrats a una funció 
de Weibull triparamètrica. La mostra d’extrems s’ha definit a partir del mètode dels llindars o POT 
(Peak Over Threshold), identificant els temporals independents amb un pic superior a 2 metres 
d’alçada d’ona. 

 

 
 

Figura 4.- Règim extremal escalar. Boia del Golf de Roses 

 

Segons l’ajust anterior, l’alçada d’ona associada a un període de retorn de 10 anys és de 6,47 m. 
Degut a que la ubicació de la platja es troba totalment fora de problemes del nord i molt abrigada a 
temporals de llevant, que són les dues procedències principals, és necessari definir les condicions 
direccionals dels temporals. 

Donat que les dades de la boia són escalars, s’han utilitzat els valors dels coeficients direccionals 
definits a la ROM 0.3-91, que permeten aplicar un coeficient a cada direcció segons la seva 
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importància relativa en termes energètics, i que defineix el règim extremal per sectors, aplicant 
cada coeficient al valor d’Hs del règim extremal escalar. 

En aquest cas, la ROM estableix que el sector principal (que li correspon un Kd = 1), correspon al 
sector NE. Degut a la ubicació de la zona d’estudi, tant sols s’analitzen els sectors de l’E fins el SSW, 
que tenen uns valors de Kd respectivament, de 0,90 per a l’E i l’ESE, de 0,80 per al SE i SSE i de 0,75 
per al S i SSW. 

D’altra banda, s’han de caracteritzar els períodes de l’onatge per associar-ne un valor a l’alçada 
d’ona definida pels règims extremals direccional. Això s’obté mitjançant la relació entre ambdues 
variables a partir de les dades de la boia. A la Figura 5 es mostra el diagrama de dispersió de les 
dades enregistrades, on es superposa les corbes d’isoperalt en aigües fondes (S0p), definit com 

S0p = Hs0·2π/g·Tp2 

La pràctica totalitat de les dades es troba entre els valors de S0p = 0,025 i S0p = 0,050, tot i que 
elevats valors d’alçada d’ona significant (que equivalen als temporals) tenen associats peralts tant 
sols a la banda alta, S0p = 0,040. 

 
 

Figura 5.- Diagrama de dispersió entre Hs i Tp. 

Finalment, per determinar el nivell mig del mar, s’han utilitzat la dades recollides a l’Informe 
Climàtic de Nivell del Mar proporcionat pel Mareògraf de Barcelona. 
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En condicions mitjanes es pot considerar una marea astronòmica de 0,21 m, resultat de la 
diferència entre la mínima i la màxima marea astronòmica (Figura 5). Per a les simulacions de la 
propagació de l’onatge en condicions de temporal s’ha de considerar la composició de la marea 
astronòmica amb la meteorològica, però de les dades recollides a l’Atlas de Inundación elaborat per 
la Universidad de Cantàbria, els valores extrems poden arribar a ser de fins i tot d’1 m. De tota 
manera, per a un període de retorn de 10 anys es considera una sobreelevació total (astronòmica 
més meteorològica) és de 0,5 m. 

 
 

Figura 6.- Mareògraf de Barcelona 

3.4. VENT 

El règim de vents proper a la zona d’estudi s’extrau a partir de les dades del node, el mateix que s’ha 
utilitzat en l’apartat d’onatge. La informació recollida per a la determinació dels règims promig es 
limita únicament a la variable de velocitat mitjana del vent U (m/s) i a la direcció mitjana associada. 

La freqüència de presentació sectorial del vent pot apreciar-se clarament en les corresponents 
roses. A la Figura 7 es mostra la rosa de vent del conjunt total de les dades, on s’observa que els 
vents amb més gran freqüència de presentació són els procedents del N i del NW, amb més d’un 
20% del total. A aquests dos sectors els corresponen també els esdeveniments amb major intensitat 
de vent, i per tant, aquests són els sectors predominants a la zona de localització del projecte. 

S’han obtingut, a més, una distribució sectorial del vent per a cadascuna de les estaciones de l’any. 
La seva distribució es pot observar clarament en las respectives roses de vent (Figura 8). Comparant 
aquestes roses entre sí, es pot concloure que no existeix una diferència estacional significativa en el 
percentatge de presentació de cada sector. La diferència major entre estacions es pot observar en la 
intensitat del vent: a l’estiu, la intensitat màxima del vent és molt menor que a la resta de les 
estacions climàtiques, i a l’hivern, és quan es donen unes velocitats majors. 
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Figura 7.- Rosa de vent (WANA 2074075). 

 

A la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Figura 9 es pot observar l’histograma de 
freqüències de presentació per als diferents nivells de velocitat mitjana. 

 

  

  

Figura 8.- Roses estacionals de vent (WANA 2074075). 
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Figura 9.- Histograma de freqüències de presentació (WANA 2074075). 

 

L’anàlisi del règim mig de la variable velocitat promig del vent es realitza també a partir de les dades 
del node WANA 2074075 i realitzant un ajust per mínims quadrats a una funció de distribució de 
tipus Weibull de mínims. Els resultats es mostren a la Figura 10, amb els paràmetres estimats 
definits per a: A= 0,153, B= 6,985 i C= 1,860. 

 

Ajuste MC a la función de Weibull (3p)
F(U)=1-exp(-[(U-0.153)/6.985] ĉ )     c=1.86  r= 0,999617
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Figura 10.- Règim mig escalar (WANA 2074075): A= 0,153, B= 6,985 i C= 1,860. 
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4. ESTUDI HIDRODINÀMIC 

Per observar el que succeeix ben a prop de la costa, en el present apartat s’analitzen les 
propagacions de detall així com els corrents generats pel trencament de les onades i els corrents 
generats. 

4.1. CASOS SIMULATS 

D’acord a l’anàlisi de clima marítim, s’han definit els 6 casos extremals que s’han propagat fins a 
peu de dic segons els valors que es defineixen a la Taula2. El nivell de marea considerat ha estat de 
+0,5 m. 

Taula2.- Característiques dels onatges a propagar des d’aigües profundes. 

Sector Hs, m Tp, s 

E 5,82 10,0 

ESE 5,82 10,0

SE 5,17 9,0 

SSE 5,17 9,0

S 4,85 8,5 

SSW 4,85 8,5

4.2. CARACTERÍSTIQUES NUMÈRIQUES 

Per a l'estudi de propagacions s'ha emprat el model SWAN (Simulating WAves Nearshore), 
desenvolupat per la Universitat de Delft. SWAN és un model de propagació d'onatge de tercera 
generació que permet obtenir estimacions realistes de paràmetres de l'onatge en àrees costaneres, 
llacs i estuaris a partir de condicions de vent, batimetria i corrents donades. SWAN resol la 
propagació d'onatge espectral en temps i espai, i és capaç de reproduir els fenòmens de shoaling, 
refracció, variació en la freqüència a causa de corrents i profunditat no estacionària, generació 
d'onatge per vent, interacció ona-ona, fricció amb el fons, trencament d'onatge, set-up induït per 
onatge, transmissió i reflexió deguda a obstacles, i difracció. 

Els models numèrics es basen en informació digitalitzada de batimetria i línia de costa, pel què és 
necessari en primer lloc dur a terme un MDT (Modelatge Digital del Terreny) d'acord amb la 
informació disponible de la zona. Les dades de batimetria s’han extret de la cartes nàutiques i dades 
de batimetria local. D’aquesta manera s’ha generat el domini computacional i la batimetria general 
utilitzada en les propagacions. Per a tots els sectors s'ha utilitzat una mateixa malla rectangular que 
parteix d'aigües relativament fondes i que engloba la posició de la boia. Aquesta malla té unes 
dimensions de 10 km a l'eix X, i de 10 km en la direcció perpendicular, amb cel·les quadrades de 25 x 
25 m, el què implica 400 nodes en direcció X i 400 en direcció Y (Figura 11). 

PDF Pàg. 559



Estudi de possibles soscavaments al peu d’un 
dic a la platja de La Punta de Roses (Girona) 

IC-L-15-0132_ENIGEST_Dinàmica dic estabilització platja Punta Roses 11 

 

Figura 11.- Domini computacional definit per la malla. 

 

4.3. ANÀLISI DE RESULTATS 

En general, de l’aproximació exterior es pot concloure que els onatges més freqüents de l’E gairebé 
no tenen incidència a la zona de la platja mentre que els del S incideixen de manera més directa 
però arriben una mica afectats per la refracció, degut a la seva obliqüitat dins la badia de Roses. 

Els resultats de gràfics de les propagacions es mostren de la Figura 12 a la Figura 17, on s’hi veu la 
distribució de l’alçada d’ona i la direcció de propagació. Finalment, els resultats numèrics a peu de 
dic es resumeixen a la Taula 3, d’on se’n dedueix que el valor màxim es produeix pels onatges del 
SSW, amb Hs = 2.02 m, Tp = 8 s, i a = 93º. 

 

Taula 3.- Valors de l’onatge a peu de dic. 

Sector E ESE SE SSE S SSW 

Hs 0,12 0,32 0,59 1,30 1,99 2,02 
a 190,4 190,2 189,7 189,7 190,4 193,3 
a 10,0 10,0 9,0 9,0 8,5 8,5 
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Figura 12,- Sector E; Hs = 5,82 m; Tp = 10,0 s 

 

 

 

Figura 13,- Sector ESE; Hs = 5,82 m; Tp = 10,0 s 
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Figura 14,- Sector SE; Hs = 5,17 m; Tp = 9,0 s 

 

 

 

Figura 15,- Sector SSE; Hs = 5,17 m; Tp = 9,0 s 
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Figura 16,- Sector S; Hs = 4,85 m; Tp = 8,5 s 

 

 

 

Figura 17,- Sector SSW; Hs = 4,85 m; Tp = 8,5 s 
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5. ESTUDI DE SOSCAVAMENTS 

Finalment, es duu a terme l’estudi dels soscavaments generats per l’onatge extremal. S’ha de tenir 
en compte que la presència de corrents poden incrementar els valors que a continuació es 
defineixen, tot i que, al tractar-se d’una zona molt abrigada no s’espera que existeixin corrents 
importants. Per confirmar-ho, s’hauria de dur a terme un estudi dels corrents, tant els generals o de 
plataforma, com els generats per vent, per marees i pel propi onatge, en especial degut a la 
obliqüitat d’impacte sobre el dic. 

La metodologia emprada per definir els soscavaments prové del Programa Scarcost (1997-2000), 
dins del Programa Marco de la Unió Europea MAST (Marine Science and Technology). El resultats 
d’aquest estudis van donar lloc a diverses publicacions de la que es destaquen Sutherland et al., 
1999 i Sumer et al., 2000, que prèviament s’havien basat en els estudis de Xie, S, 1981. 

El Programa Scarcost distingeix les erosions segons sigui l’onatge regular o irregular i les estructures 
en talús o verticals (amb trencament de les onades i sense trencament). A la Figura 18 es mostra el 
patró que diferencia les erosions entre onatge regular i onatge irregular davant d’un mur vertical. 

 

 

Figura 18.- Patró d’erosions davant un dic vertical, segons onatge regular o irregular (Xie, 1981). 

 

A la Figura 18 s‘evidencia que els patrons en l’onatge irregular, que és el que es produeix en el medi 
marí, genera un soscavament prop de l’estructura i que no es repeteix més enllà, a diferència de 
l’onatge regular, amb un patró que depèn del període de l’onatge incident (L = longitud d’ona). 

Quan l’estructura és vertical, i degut a les reflexions totals que s’hi produeixen, s’estableix una 
interacció entre ona incident i reflexada, amb un node just a la paret reflexant i una antinode a una 
distància Lp/4. En canvi, quan l’estructura és en talús, i per tant, parcialment reflexant, el patró 
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canvia i es produeix un antinode just en el punt de reflexió, que s’entén com el punt on intersecciona 
el nivell d’aigua amb el talús (Figura 19). 

 

 

 

Figura 19.- Patró de les erosions davant d’un dic en talús (onatge regular) 

 

Tal i com succeïa en dics verticals, el fet que l’onatge sigui irregular determina que les ondulacions 
de l’erosió quedin esmorteïdes més enllà del primer sot, i per tant, tan sols és important l’erosió més 
propera al peu del dic. A més, pel fet de ser un dic en talús, apareix un factor multiplicador k, que 
redueix la longitud d’afecció, ja que els dics quasi verticals són molt reflexants, i tindrien un valor de 
k = 1, i els dics amb molt poc pendent tenen valors de k molt reduïts. Dels experiments que es van 
dur a terme durant el Programa Scarcost es va determinar que, per a pendents al de 40º, el valor de 
k es reduïa a 0,6 mentre que per a pendents de 30º és de 0,3. 

En el cas d’estudi, el talús del dic és 2V:3H, i per tant equival a una tangent de 33,6º, cosa que situa 
un valor de k aproximat de 0,35. Alhora, l’onatge que més alçada d’ona presenta i que més erosions 
provocarà té un període de 8,5 s, que en aigües someres li correspon una longitud d’ona de 53,2 m. 
D’aquesta manera, s’obté que la zona erosionable tindrà una longitud de 4,7 m. 

Tenint en compte que el talús del dic, la fondària de 4 m i que la coronació està a la +0,0 m, que 
queda per sota del nivell d’aigua estimat i simulat en les propagacions en situació de temporal, 
resulta que el peu del dic es troba a 6,75 m del punt d’inici de les reflexions, i per tant, el patró 
d’erosions presenta un node davant del peu del dic i uns metres més enllà l’antinode amb les 
màximes erosions. 

Per calcular la màxima erosió (Sm) s’han emprat les formulacions de Sutherland, 1999: 

     on      

B es refereix a l’amplada de la base del dic, que en aquest cas és de 16 m; Um és la màxima velocitat 
orbital generada per l’onatge, que segons teoria lineal, en aquest cas té un valor de 1,58 m/s. 
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Amb això s’obté un valor de les màximes erosions Sm = 0,61 cm, que es produirà en el segon 
antinode, que es troba 9,4 m, a comptar del punt de l’inici de les reflexions en el talús del dic, que en 
aquest cas coincideix en la coronació. 

A la Figura 20 es mostra l’esquema en perfil de les erosions, que denoten com aquestes coincideixen 
amb la banqueta de protecció, tot i que arribaran uns metres més enllà. En concret, es produiran 
erosions en una zona de fins a 6,50 m del peu de dic que, com es pot comprovar amb la línia groga 
de la Figura 21, no afectaran a les mates vives de la praderia de Posidonia ocenanica. 

 

Figura 20.- Erosions davant del dic en talús. 

 

Figura 21.- Màxima afectació de les erosions davant del dic (línia groga). 
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6. CONCLUSIONS 

Observant els resultats dels apartats anteriors es poden inferir una sèrie de conclusions sobre els 
efectes esperables de l’anàlisi dels soscavaments: 

1. Els soscavaments en zones poc profundes es deuen principalment a les erosions ràpides que 
esdevenen en moments de temporal, on s’assoleixen els valors màxims. El règim mig, 
generalment, s’encarrega de tapar de nou els soscavaments dels episodis energètics 

2. En general, els corrents empitjoren les condicions de soscavament, i són els principals 
causants del soscavament en estructures d’alta mar, però s’han de definir segons la zona. 
En el cas del dic de la platja de La Punta de Roses els corrents no s’han considerat, donat 
que es tracta d’una zona costanera molt abrigada 

3. Un cop valorades diferents alternatives, la metodologia emprada per determinar els 
soscavaments ha estat la definida pel Programa SCARCOST (1997-2000), dins del Programa 
Marco de la Unió Europea MAST (Marine Science and Technology). El resultats d’aquest 
estudis van donar lloc a diverses publicacions de la que en destaquen Sutherland et al., 
1999, i Sumer et al., 2000, que prèviament s’havien basat en els estudis de Xie, S, 1981 

4. Valorant l’escenari del projecte, la finalitat de l’estudi pretén obtenir els valors màxims del 
soscavament, tant en la fondària màxima com en l’àrea erosionada, per tal d’assegurar que 
la presència del dic i el soscavament no afecti a les praderies existents a la zona, que en 
alguns casos està a uns 10 m de distància 

a. En primer lloc s’han obtingut les condicions extremes de l’onatge, a partir de les 
dades de la boia de la XIOM del golf de Roses, fondejada a 46 m de fondària i a uns 
10 km de la platja, al ben mig de la Badia de Roses 

b. A partir d’aquestes dades s’ha obtingut el règim mig extremal, que ha permès 
obtenir el valor de l’alçada d’ona de càlcul, corresponent a un període de retorn de 
10 anys 

c. Donat que les dades de la boia són escalars, s’ha emprat la informació de la ROM 
0.3-91 per caracteritzar la direccionalitat, obtenint els corresponents valors d’alçada 
d’ona per als sectors amb incidència sobre la platja, que comprenen els sectors que 
van de l’E al SSW 

d. Alhora s’han establert els períodes que s’associen a cada alçada d’ona i s’ha 
establert un valor de marea de 0,5 m en base al mareògraf més proper (en aquest 
cas el del Port de Barcelona) 

e. A partir dels valors dels temporals direccionals en la ubicació de la boia, s’ha utilitzat 
el model SWAN per propagar-los fins a peu de platja. La malla utilitzada ha estat 
una malla quadrada amb 400x400 nodes, de 25x25 m cada node, que equival a una 
extensió de 10x10 km 
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5. Un cop propagats els onatges, s’ha obtingut que el major temporal a peu de dic, correspon 
al sector SSW, que arriba amb una alçada d’ona de 2,02 m i un període de 8,5 s 

6. La màxima fondària de les erosions davant del dic indiquen un valor de 61 cm, segons la 
formulació de Sutherland (1999). D’altra banda s’ha establert el patró dels soscavaments 
per onatge irregular davant d’un dic en talús amb una pendent de 2V:3H, cosa que ha pogut 
determinar que el soscavament quedarà en gran part evitat per la banqueta de protecció 
del dic, i que s’estendran com a màxim fins a una distància de 6,5 m a comptar des del peu 
del talús 

7. Comparant aquesta distància amb la posició del dic en planta i la distribució de la praderia 
de fanerògames marines (Posidonia ocenanica), es pot concloure que no es veuran 
afectades per les erosions les mates vives de la praderia, tot i estar relativament a prop 
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RESOLUCIÓ AMBIENTAL 

  



DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/2369/2018, de 4 de juliol, d'informe d'impacte ambiental del Projecte constructiu de
l'espigó transversal d'escullera per a l'estabilització de la platja de la Punta, promogut i tramitat per
l'Ajuntament de Roses, al terme municipal de Roses (exp. OTAAGI20170157).

—1 Antecedents

En data 22 de juliol de 2014 l'Ajuntament de Roses va presentar el Projecte d'espigó transversal d'escullera
per a l'estabilització de la platja de la Punta.

En data 15 de setembre de 2014 l'informe de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona
concloïa que el Projecte no tenia viabilitat ambiental perquè afectava una praderia de posidònia, atenent la
consulta efectuada a l'antic Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

En data 23 de juny de 2017 va tenir entrada als Serveis Territorials de Girona del Departament de Territori i
Sostenibilitat la sol·licitud d'inici del tràmit d'avaluació d'impacte ambiental simplificada d'una nova versió del
Projecte.

 

—2 Marc normatiu

La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, estableix en l'Annex II, apartat e) del grup 7, que
els projectes d'obres d'alimentació artificial de platges el volum d'aportació de sorra de les quals superi els
500.000 metres cúbics o bé que requereixin la construcció de dics o espigons s'han de sotmetre a una
avaluació d'impacte ambiental simplificada.

El Projecte constructiu de l'espigó transversal d'escullera per a l'estabilització de la platja de la Punta està dins
aquest supòsit.

L'objecte del present informe és valorar la necessitat de sotmetre el Projecte al procediment d'avaluació
d'impacte ambiental ordinària.

 

—3 Descripció del Projecte i del document ambiental

El Projecte defineix les actuacions necessàries per estabilitzar morfològicament la platja de la Punta, recuperant
la part perduda per la construcció del port esportiu de Roses i mantenint constant la seva amplada en el tram
adossat a la riera de Ginjolers. L'objectiu és cercar una solució definitiva que permeti evitar els transvasaments
periòdics de sorres que duu a terme l'Ajuntament de Roses cada any abans de l'inici de la temporada turística.

Per determinar l'actuació necessària es va redactar el document Estudi de solucions per estabilitzar la platja de
la Punta, en què es conclou que la millor solució és un dic de martell emergit de baixa cota de coronament,
d'entre 100 i 175 m de llargada, amb una longitud òptima de 150 m.

Aquesta solució és la que es plantejava en el Projecte descartat l'any 2014. Posteriorment s'ha fet cartografia
bionòmica de la platja per tal d'estudiar la compatibilitat del medi amb les actuacions que proposa l'estudi
esmentat. S'han cartografiat els límits de l'alguer de posidònia existent i s'ha determinat la presència d'altres
espècies protegides, com ara la nacra (Pinna nobilis). Fruit d'aquest estudi, s'han ajustat l'emplaçament i la
longitud del dic de martell.

Les alternatives estudiades són les següents:

Alternativa 1: Construcció d'un espigó transversal adossat a l'espigó de la riera de Ginjolers d'uns 150 m de
llargada emergit.

Alternativa 2: Construcció d'un espigó transversal adossat a la part externa de l'espigó del port esportiu d'uns
150 m de llargada just a l'extrem oest, on canvia de direcció, també emergit.
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Alternativa 3: Construcció d'un espigó transversal adossat a l'espigó est de la riera de Ginjolers d'uns 80 m de
llargada a cota ±0,00 m.

Les alternatives 1 i 2 són les que es van analitzar en el Projecte del 2014, mentre que l'alternativa 3 ajusta les
dimensions del dic als condicionants ambientals de l'espai.

Se selecciona l'alternativa 3 perquè el disseny de l'espigó no afecta directament la superfície de la praderia de
posidònia.

Aquesta actuació anirà acompanyada de la submersió parcial del dic diapasó est de la riera de Ginjolers i la
reconfiguració de la planta de la platja amb la solució estacionària.

Un cop executat el Projecte, i atenent l'evolució de la línia de la costa, el promotor indica que caldrà valorar la
conveniència de fer una segona actuació que ajudi a completar l'estabilització de la platja. Aquesta actuació,
que consistiria en l'execució d'un segon dic de martell adossat al port esportiu, no és objecte del present
informe d'impacte ambiental.

 

—4 Consultes a administracions públiques afectades i a persones interessades

A la taula adjunta es recullen les administracions públiques, entitats i persones interessades consultades en
aquesta fase. S'hi indiquen amb una «X» les que han emès un informe en relació amb el document ambiental:

 

Relació d'entitats consultades Respostes
rebudes

Secció de Coordinació i Gestió Territorial. Serveis Territorials a Girona del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

X

Protecció Civil. Serveis Territorials del Departament d'Interior a Girona --

Departament de Cultura. Serveis Territorials a Girona X

IAEDEN - Institució Alt Empordanesa per la Defensa i Estudi de la Natura X

ANG - Associació de Naturalistes de Girona X

 

 

El Servei de Coordinació i Gestió Territorial indica que el Projecte no afecta significativament els recursos
pesquers perquè el nou espigó s'ha dissenyat sense afectar la superfície de la praderia de posidònia existent.
També indica que, si el resultat del seguiment de l'actuació requerís desenvolupar una nova fase, caldria
valorar les noves actuacions previstes en un nou informe.

El Departament de Cultura condiciona la viabilitat del Projecte a la realització prèvia d'una prospecció
arqueològica subaquàtica, els resultats de la qual permetran informar sobre la possible afectació del patrimoni
cultural subaquàtic.

Les entitats ANG i IAEDEN consideren que s'ha de sotmetre el Projecte a una avaluació d'impacte ambiental
ordinària ateses les mancances de la documentació amb relació a l'anàlisi de la possible afectació a la praderia
de posidònia. S'indica que manca una anàlisi de solucions alternatives per a l'estabilització de la platja basada
en la creació d'infraestructura verda, i es considera imprescindible l'obtenció d'una cartografia de detall de
l'àrea que ocupa la posidònia i fer un seguiment del seu estat de conservació. Finalment s'indica que cal
aportar informació del grau d'error/incertesa inherents als models emprats i una justificació tècnica de la
compatibilitat dels possibles impactes sobre la praderia de posidònia tenint en compte aquest grau d'incertesa
en la modelització.

En data 19 de setembre de 2017 es va requerir al promotor l'ampliació de la documentació ambiental que
donés resposta a aquestes consideracions. El promotor va completar la documentació en dates 18 de desembre
de 2017 i 25 de gener de 2018.

Ambdues associacions foren objecte d'un termini addicional de consulta d'un mes amb la documentació
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ampliada, sense que se n'hagi rebut cap nova resposta.

 

—5 Avaluació d'impacte ambiental d'acord amb els criteris de l'annex III

5.1 Consideracions en relació amb les característiques del Projecte

L'actuació de submersió parcial del dic diapasó est de la riera de Ginjolers consistirà en el desmuntatge d'un
tram de 51 m del dic fins a assolir la cota -4 m i el rebaix d'un tram de 72 m fins a la cota 0,00 m. Es
mantindrà el morrot final, on s'emplaça la balisa de senyalització.

Per a l'execució de l'espigó s'ha d'utilitzar la pedra d'escullera retirada del dic diapasó i també és necessària
l'aportació externa de pedra d'escullera de pes superior de 2,5 t. L'espigó ha de presentar una amplada de
coronament de 5 m i els talussos han de tenir un pendent 3H:2V. Per a la senyalització marítima d'aquest nou
espigó transversal s'ha de col·locar una balisa amb senyalització cardinal est en el nou morrot.

Per a l'assentament d'aquest dic és necessari el dragat del fons marí fins a aproximadament 1 m de
profunditat. El material dragat s'ha de caracteritzar d'acord amb les Directrius per la caracterització del
material dragat i el seu destí preferent és la regeneració de platges. En cas que no sigui possible i que es
consideri que el seu destí és l'abocament en fons marí, s'haurà de garantir la no afectació de l'alguer de
posidònia.

Per a l'execució dels treballs es preveu la construcció d'un camí temporal, que s'ha d'iniciar en la plataforma de
l'aparcament del passeig marítim de l'avinguda de Rhode i ha de transcórrer adossat a la part interior de
l'espigó est de la riera de Ginjolers. Ha de tenir una longitud aproximada de 200 m i són necessaris 3.819 m3

de sorra i 565,7 m3 de tot-u, que han de provenir de préstec. Un cop finalitzat el dic s'ha de retirar el tot-u
artificial, que s'ha de traslladar a un abocador autoritzat, i s'ha de desmuntar el nucli del camí d'accés format
per sorres, les quals es preveuen dipositar en el seu lloc d'origen.

Finalment, per a la reconfiguració de la planta de la platja amb la solució estacionària, previsiblement caldrà
una aportació addicional de sorra a la platja seca. Aquesta aportació no es quantifica en el Projecte ni se'n
determina l'origen. Cal que prèviament a la seva execució es redacti un informe on es justifiquin el volum
necessari i el seu origen. En cas que es faci un dragat del fons marí, caldrà avaluar l'impacte ambiental de
l'actuació sobre les comunitats presents, tant en el lloc d'extracció com pel recorregut de la draga o el sistema
d'aportació a la platja seca.

5.2 Consideracions en relació amb la ubicació del Projecte

La platja de la Punta de Roses és una platja urbana situada entre la riera de Ginjolers i el port esportiu de
Roses.

L'àmbit del Projecte no és dins de cap espai natural protegit. L'espai més proper és el Parc Natural del Cap de
Creus, inclòs a la xarxa Natura 2000 (ES5120007) i que se situa 1 km a l'est.

La praderia de posidònia existent en la zona del Projecte està localitzada entre les cotes batimètriques -3,0 m i
-7,0 m aproximadament, i es distribueix de manera més o menys homogènia amb més continuïtat a les cotes
més profundes (dels -5,0 als -7,0 m). El fons de mata morta és a les zones contigües a la praderia localitzada i
ocupa una extensió considerable a l'est de la zona d'estudi, entre els -4,8 m i els -3,0 m.

La posidònia és una espècie endèmica de la Mediterrània i les seves formacions constitueixen un hàbitat
d'interès comunitari prioritari d'acord amb l'annex I de la directiva Hàbitats. Aquests alguers tenen la funció
d'estabilització de la sorra del fons marí i, per tant, tenen un paper estratègic en l'equilibri de la dinàmica
litoral. Són hàbitats d'espècies protegides o amenaçades, com ara el mol·lusc Pinna nobilis. En les prospeccions
fetes s'ha observat un mínim de 2 individus d'aquesta espècie.

Així mateix, el tipus de fons marí, som i sorrenc, és hàbitat potencial de la fanerògama marina Cymodocea
nodosa, tot i que en la prospecció portada a terme pel promotor no se n'ha detectat la presència.

5.3 Consideracions en relació amb les característiques dels impactes potencials

El principal impacte que pot produir el Projecte és la possible afectació de l'alguer de posidònia i dels individus
de la nacra Pinna nobilis.

L'estudi de la cartografia bionòmica desaconsella la col·locació de l'espigó entre les cotes -3,0 m i -7,0 m i
sobre el fons de mata morta de posidònia. Considera viable la col·locació d'un espigó de dimensions reduïdes
en zones someres, entre les cotes -4,0 i -1,0 m. L'espigó proposat compleix amb aquests condicionants i té
una longitud inferior a l'òptima definida en la documentació ambiental.
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No obstant això, atesa la proximitat de l'actuació a l'alguer, durant la fase d'execució es podrien produir
impactes indirectes sobre aquesta comunitat i les espècies associades. Per minimitzar aquest impacte el
document ambiental preveu actuacions com la delimitació prèvia de la superfície d'ocupació per no afectar més
àrea de la imprescindible per l'obra, el control de les aportacions de materials de manera que es faci de la
forma més ajustada possible als límits de l'espigó i s'eviti la dispersió del material pel fons marí i la col·locació
de barreres antiterbolesa.

Pel que fa al risc de soscavament provocat pel reflux del nou dic, en el document ambiental s'estudia aquest
fenomen i es conclou que les mates vives de posidònia, tot i que estan relativament a prop, no es veuran
afectades per les erosions.

Durant l'execució dels treballs cal fer un seguiment de l'estat de conservació de l'alguer i la població de nacres
Pinna nobilis i, en cas de veure's afectades, caldrà adoptar les mesures que s'estimin oportunes.

Amb relació a l'impacte sobre el paisatge, la projecció d'un espigó submergit fa que no s'introdueixin elements
nous intrusius en el paisatge i, d'altra banda, la submersió d'un tram del dic diapasó fa que paisatgísticament
es millori la integració de les estructures existents.

 

—6 Resolució

En conseqüència, considerant la documentació presentada, les respostes rebudes a les consultes formulades,
així com els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, relatius a les
característiques del Projecte, la seva ubicació i les característiques de l'impacte potencial, i a proposta de
l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona,

 

Resolc:

 

Primer

Emetre l'informe d'impacte ambiental sobre el Projecte constructiu de l'espigó transversal d'escullera per a
l'estabilització de la platja de la Punta, pel qual es determina que el Projecte no s'ha de sotmetre a una
avaluació d'impacte ambiental ordinària, atès que l'actuació prevista no té efectes significatius en el medi
ambient.

 

Segon

Incloure les condicions addicionals següents:

   a) Dur a terme, prèviament a l'execució del Projecte, una prospecció arqueològica subaquàtica i sol·licitar
l'informe corresponent al Departament de Cultura per tal de valorar la possible afectació del patrimoni cultural
subaquàtic.

   b) Incorporar al Projecte les mesures preventives i correctores previstes en el document ambiental per
minimitzar la possible afectació de l'alguer de posidònia i dotar-les pressupostàriament.

   c) Adaptar el calendari d'execució de les obres en base al cicle anual de la Posidonia oceanica i fora de
l'època preferent de reproducció del mol·lusc Pinna nobilis per tal que la terbolesa de l'aigua, fruit de les obres,
no n'afecti el creixement biològic i reproductiu.

   a) Els materials a utilitzar de préstecs terrestres han de provenir d'extraccions legalitzades degudament
d'acord amb la legislació sectorial vigent.

   b) En cas que sigui necessària l'aportació de sorres a la platja seca per a la reconfiguració de la seva planta
amb la solució estacionària, caldrà redactar un informe on s'identifiquin el volum necessari, el seu origen i la
compatibilitat dels sediments. En cas de fer-se un dragat del fons marí, caldrà avaluar l'impacte ambiental de
l'actuació sobre les comunitats presents, tant en el lloc d'extracció com pel recorregut de la draga i/o el
sistema d'aportació a la platja seca.

   c) Fer un seguiment de l'estat de conservació (paràmetres morfomètrics i d'abundància) de la praderia de
posidònia durant la fase d'execució i el primer any de la fase d'explotació, utilitzant com a referència les dades
obtingudes en l'estudi de cartografia bionòmica.
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Tercer

El promotor del Projecte ha de disposar d'una direcció ambiental de l'obra que vetlli pel compliment de les
condicions ambientals del present informe i la correcta execució del Projecte sense afectar la praderia de
posidònia.

Finalitzades les obres, el promotor ha de presentar a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona
del Departament de Territori i Sostenibilitat un informe final, signat per la direcció ambiental de l'obra, que
verifiqui el compliment de les mesures correctores i condicions que estableixen el document ambiental i la
present Resolució.

 

Quart

Traslladar la present Resolució a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona per a la seva
notificació a l'interessat.

 

D'acord amb el que estableix l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, aquest
informe d'impacte ambiental s'ha de fer públic mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i a la seu electrònica del Departament de Territori i Sostenibilitat.

De conformitat amb l'article 47.6 de la Llei d'avaluació ambiental, l'informe d'impacte ambiental no ha de ser
objecte de cap recurs sens perjudici dels que, si escau, siguin procedents en via administrativa o judicial
davant l'acte, en el seu cas, d'autorització del Projecte.

 

Barcelona, 4 de juliol de 2018

 

Ferran Miralles i Sabadell

Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

 

(18.288.052)
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INFORME 
 
Sobre afectació al patrimoni cultural per obres sotmeses al tràmit d’avaluació d'impacte 
ambiental 
 
IDENTIFICACIÓ 
 
Expedient 5094/2020 

Procediment 
Article 46 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental. Consultes a les Administracions públiques afectades i a 
les persones interessades 

Projecte 
Memòria de la intervenció arqueològica subaquàtica – juny 2019 
Projecte constructiu d’un espigó transversal de l’escullera per a 
l’estabilització de la platja de la Punta al terme municipal de Roses. 
OTAAGI20170157 

Promotor Ajuntament de Roses 

Terme municipal Roses, Alt Empordà 
 
FETS 
 
En data 11 d’octubre de 2019 el Sr.Sebastià Munar Llabrés lliura al Serveis Territorials a 
Girona del Departament de Cultura un exemplar de la Memòria de la intervenció 
arqueològica subaquàtica a la Platja de la Punta de Roses, Alt Empordà. 
 
En data 19 de desembre de 2019 l’Ajuntament de Roses tramet un escrit, via Eacat, al 
Serveis Territorials a Girona del Departament de Cultura, en el qual sol·liciten que, tenint en 
compte la memòria entregada, emetem un informe d’afectació al patrimoni cultural 
subaquàtic, de conformitat amb allò previst a la Resolució de l’informe d’impacte ambiental 
del Projecte constructiu d’un espigó transversal de l’escullera per a l’estabilització de la platja 
de la Punta al terme municipal de Roses, emès per la Direcció de Polítiques Ambientals i 
Medi Natural en data 4 de juliol de 2018. 
 
En data 28 de gener de 2020 el Servei d’Arqueologia i Paleontologia d’aquesta Direcció 
General envia copia de la memòria al Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya 
(CASC), per la seva valoració. 
 
En data 30 de gener de 2020 el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) 
tramet al Servei d’Arqueologia i Paleontologia d’aquesta Direcció General l’informe 
corresponent. 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 3 de juliol de 2017 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona del 
Departament de Territori i Sostenibilitat tramet al Servei d’Arqueologia i Paleontologia 
d’aquesta Direcció General un escrit, mitjançant e-valisa, en el qual informen que ens donen 
audiència per tal que fem arribar les nostres consideracions, tenint en compte que s’ha obert 
el període de consultes a les administracions públiques afectades i a les persones 
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interessades, segons estableix l’article 46 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental. 
 
Ens adrecen a la següent pàgina web, per tal que puguem consultar la memòria: 
http://appdmah.gencat.net/cat/web/cerca/projectes_participacio 
 
En data 4 de juliol de 2017 el Servei d’Arqueologia i Paleontologia d’aquesta Direcció 
General envia copia del projecte al Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC), 
amb l’objectiu que sigui analitzat pels tècnics i puguin informar sobre l’existència o no 
d’evidències arqueològiques subaquàtiques en la zona objecte d’estudi,i proposin les 
mesures preventives necessàries. 
 
En data 24 de novembre de 2017 el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) 
tramet al Servei d’Arqueologia i Paleontologia d’aquesta Direcció General l’informe 
corresponent. 
 
En data 15 de gener de 2018 el Servei d’Arqueologia i Paleontologia emet informe en el qual 
comunica que és imprescindible dur a terme una prospecció arqueològica subaquàtica prèvia 
a la zona afectada, els resultats de la qual permetran informar sobre la possible afectació al 
patrimoni cultural subaquàtic atès el potencial elevat de la zona en quan a aparició de restes 
arqueològiques. 
 
En data 4 de juliol de 2018 la Direcció de Polítiques Ambientals i Medi Natural del 
Departament de Territori i Sostenibilitat  acorda que el projecte no s’ha de sotmetre a una 
avaluació d’impacte ambiental ordinària, atès que l’actuació prevista no té efectes 
significatius en el medi ambient, sempre i quan es duguin a terme determinats condicionants 
entre els quals està Dur a terme, de forma prèvia a l’execució del projecte, una prospecció 
arqueològica subaquàtica i sol·licitar l’informe corresponent al Departament de Cultura per tal 
de valorar la possible afectació al patrimoni cultural subaquàtic. (Resolució TES/2369/2018). 
 
En data 27 de maig de 2019, la senyora Monserrat Mindan Cortada, Alcaldessa de Roses, 
tramet al Departament de Cultura una petició d’autorització d’intervenció arqueològica 
preventiva a la platja de Roses sota la direcció de l’arqueòleg Sebastià Munar Llabrés.  
 
En data 19 de juny de 2019 l’arqueòloga territorial de Girona emet informe favorable sobre la 
sol·licitud esmentada, autoritzada pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia en data 20 de juny 
de 2019, pels dies entre 24 i el 28 de juny de 2019. 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
El projecte té com objectiu principal l’estabilització de la platja de la Punta al terme municipal 
de Roses, situada entre els espigons d’endegament de la riera de Ginjolers i el port esportiu 
de Roses, que des de l’any 1992 fins el dia d’avui ha sofert un procés de basculació que 
suposa un transport longitudinal de sediment en direcció nord-sud, fet que comporta una 
variació morfo dinàmica de la mateixa. 
 
L’actuació que es presenta consisteix en: submergir parcialment el dic diapasó est de la riera 
dels Ginjolers, construir un dic martell de baixa cota de coronació (±0,00) i de longitud 80 m, 

http://appdmah.gencat.net/cat/web/cerca/projectes_participacio
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adossat a l’espigó de Ginjolers i finalment re configurar la planta de la platja amb la solució 
estacionària. 
 
Bàsicament les obres d’estabilització, incloses en domini públic ZMT (zona marítimo-
terrestre), consisteixen en: 
 

- Submergir parcialment el dic diapasó est de la riera de Ginjolers. Aquesta acció 
disminueix la quantitat d’energia reflectida que potencialment pot entrar a la platja de 
la Punta, i per tant contribuirà a augmentar la seva estabilitat. 
 

- Construir un dic martell de cota de coronació ±0,00 m respecte el nivell mig del mar, 
adossat transversalment al dic diapasó est esmentat de la riera Ginjolers, d’una 
longitud de 80 m. 

 
- D’acord amb l’estudi del CIIRC, es recomana un dragat del fons marí, 

d’aproximadament 1 metre de profunditat, en la base del nou espigó, per reomplir-lo 
amb material de pedra d’escullera d’entre 250 a 400 kg de pes, com a mínim i 
d’aquesta manera garantir l’estabilitat geotècnica i millorar la capacitat portant i la 
transmissió de càrregues al terreny.   
 

- Per a la confecció del nou espigó transversal el total de pedra d’escullera provinent 
del dic diapasó est de la riera Ginjolers, es re col·locarà en la formació del nou espigó 
transversal, d’acord amb la secció estructural dissenyada i especificada en l’apartat 3 
d’aquesta memòria. No obstant, aquest material no serà suficient i per tant, es farà 
necessària l’aportació externa de pedra d’escullera de pes superior a 2,5 Tn. 

 
FONAMENTS DE DRET  
 
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
 
- Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC, núm. 1807, del 
11.10.1993). 
 
- Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic. 
 
-Instrumento de Ratificación de la Convenció 2001, sobre la Protecció del Patrimoni Cultural 
Subaquàtic de la UNESCO París, 2 de novembre de 2001. BOE, núm 55 de 5 de març de 
2009, pp 22706-22721. 
 
ESTUDI I CONSIDERACIONS 
 
La Memòria de la intervenció arqueològica subaquàtica subsidiària del projecte constructiu 
de l’espigó transversal d’escullera per a l’estabilització de la platja de la Punta (Roses - Alt 
Empordà) està signada pels arqueòlegs Sebastià Munar Llabrés, Joan Santolaria Sarabia i  
Albert Martín Menéndez el mes d’agost de 2019. 
L’actuació arqueològica es va dur a terme entre els dies 24 i 28 de juny de 2019 sota la 
direcció de l’arqueòleg Sebastià Munar Llabrés en una àrea d’uns 80 metres de llarg per 5 
metres d’ample situada a 140 metres en paral·lel a la platja de la Punta i va consistir en una 
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primera prospecció visual de tota la zona d’afecció i  la realització de 8 sondejos de planta 
quadrada, amb unes dimensions de 1x1 metre i una fondària d’entre 1 i 1,50 metres. 
 
El fons era predominantment de sorra de fang, amb una profunditat, a l’àrea d’afecció, 
d’entre 3 i 4 metres. 
 
Durant la prospecció es va documentar una gran concentració de pedres, algunes de grans 
dimensions, que conformaven un túmul de planta allargada d’uns 40 metres de llarg, 10 
metres d’ample i 1.50 metres. Aquesta estructura es va revisar intensivament sense 
documentar-se cap element associat que en permetés la datació, i s’ha interpretat com un 
possible abocament de pedres o material de construcció associat amb alguna obra portuària 
recent. 
 
Durant l’execució dels sondejos es va identificar un patró estratigràfic comú a totes les cales, 
format per tres nivells – llims i fang, rizoma de posidònia morta i nivell d’argiles de poca 
duresa, textura fina i tonalitat grisosa - a excepció dels sondejos 1 i 2 als quals només es va 
recuperar un únic nivell de llims que superava els 1,50 metres de potència i que estaria 
relacionat, segons els autors de la memòria, amb el dragat que segurament t es va haver de 
realitzar per a la construcció del dic diapasó de la riera Ginjolers. 
 
Una vegada finalitzada l’excavació dels sondejos de valoració es va introduir una vareta 
metàl·lica d’uns 2 metres de longitud al fons de cadascuna les cales per tal de detectar 
l’existència del terreny natural o possibles restes en els nivells interiors, i aquesta va assolir 
els 2 metres de profunditat amb molta facilitat en tots els casos. 
 
Pel que fa a evidències arqueològiques, es van documentar únicament dos fragments 
ceràmics a l’estrat de rizoma del Sondeigs 5 i 6: un fragment informe de ceràmica ibèrica t i 
una vora de ceràmica de cuina que els arqueòlegs consideren que podria pertànyer a una 
cassola del I d.C. o bé a una olla de nansa aixecada del tipus Fulford 19, que estaria datada 
en torn al segle V d.C. 
 
A mode de conclusions, a la memòria s’exposa que la intervenció arqueològica ha permès 
documentar la mateixa seqüència estratigràfica a la zona pròxima a l’espigó de Ginjolers que 
a les altres intervencions dutes a terme a la plata de Roses, i que no s’ha localitzat cap nou 
jaciment arqueològic, identificant-se únicament una àrea amb concentració de pedres de 
grans dimensions, interpretat com un abocament relacionat amb alguna obra portuària 
recent, i dos fragments ceràmics d’època clàssica aïllats.  
 
Aquests resultats posarien de manifest la llunyania de la zona afectada per les obres del 
present projecte amb la d’ancoratge davant de a Ciutadella de Roses. 
 
Finalment, es recomanen les següents mesures preventives: 
 

 Seguiment arqueològic del dragat per part d’un tècnic arqueòleg subaquàtic qualificat, 
per tal de controlar l’impacte de les obres sobre possibles restes arqueològiques 
enterrades al subsol marí. 

 Sempre que sigui possible, realització d’immersions periòdiques de control per part 
d’un equip d’arqueòlegs subaquàtics amb l’objectiu de revisar la zona dragada i anar 
controlant les possibles troballes no documentades en els treballs previs. Les 
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immersions s’hauran de realitzar quan no hi hagi maquinaria treballant a la zona 
d’afecció (preferentment a primera hora del matí), per tal de garantir la seguretat dels 
bussejadors i millorar al màxim les condicions de visibilitat. 

 
CONCLUSIONS 
 
Un cop analitzada la Memòria de la intervenció arqueològica subaquàtica subsidiària del 
projecte constructiu de l’espigó transversal d’escullera per a l’estabilització de la platja de la 
Punta (Roses - Alt Empordà) considerem que aquesta satisfà el condicionant establert per 
aquest Servei d’Arqueologia i Paleontologia en el seu informe de 15 de gener de 2018 i 
recollit per la Resolució TES/2369/2018, que consistia en dur a terme, de forma prèvia a 
l’execució del projecte, una prospecció arqueològica subaquàtica i sol·licitar l’informe 
corresponent al Departament de Cultura per tal de valorar la possible afectació al patrimoni 
cultural subaquàtic.  
 
Fruit de la intervenció, no s’ha identificat cap jaciment arqueològic i únicament s’han 
documentat dos petits fragments aïllats de ceràmica d’època antiga, de diferent tipologia i 
cronologia. Aquestes troballes són freqüents al llarg del litoral de Roses, donada la seva 
freqüentació des d’època antiga per part d’embarcacions.  
 
Tot i que no s’ha detectat amb la realització de sondeigs previs cap jaciment arqueològic, 
donat l’alt risc arqueològic de la zona afectada per l’obra s’hauria de realitzar un seguiment 
arqueològic del dragat per part d’un arqueòleg, amb la corresponent autorització de la 
Direcció General de Patrimoni Cultural, segons estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
del Patrimoni cultural Català, i el Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de 
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
Per tot això, 
 
Pel que fa al patrimoni cultural, un cop avaluats els resultats de la Memòria de la intervenció 
arqueològica subaquàtica subsidiària del projecte constructiu de l’espigó transversal 
d’escullera per a l’estabilització de la platja de la Punta (Roses - Alt Empordà) aquest Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia emet informe favorable del Projecte constructiu d’un espigó 
transversal de l’escullera per a l’estabilització de la platja de la Punta al terme 
municipal de Roses (Alt Empordà). OTAAGI20170157 promogut per l’Ajuntament de 
Roses sempre i quan es dugui a terme la mesura preventiva especificada en el present 
informe, consistent en el seguiment arqueològic del dragat. 
 
Daria Calpena i Marcos                       Maria Teresa Miró i Alaix 
 
 
 
 
Arqueòloga de la Secció de                        Cap del Servei d’Arqueologia  
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