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L’acció conjunta del fort onatge i de la sobre-elevació del nivell de la mar 
proporcionen les condicions perfectes per a provocar els efectes més destructius d’un 

temporal.  

Altura significant Altura màxima Sobre-elevació del mar Duració prolongada 

8,44 metres 13,5 metres > 80 centimetres 80 hores 

Temporal Gloria 



L’estudi realitzat pretén avaluar l’impacte del 
temporal Gloria (gener 2020) sobre el sistema 
platja-duna del sud del terme municipal de 
València.  
Per fer-ho s’han analitzat emprant dues 
metodologies:  
- (i) els canvis a les dunes,  
- (ii) els canvis registrats a les platges.  
 
 
(i) Per analitzar el canvi a les dunes s’ha fet un 
alçament topogràfic adhoc  amb tecnologia 
LiDAR (11/03/2020) del front dunar i s’ha 
comparat amb el alçament del PNOA de la 
tardor de 2015 des de la Platja de la Creu fins a 
la gola del Perellonet (10 km). 
 

Metodologia de l’estudi 



L’estudi realitzat pretén avaluar l’impacte del 
temporal Gloria (gener 2020) sobre el sistema 
platja-duna del sud del terme municipal de 
València.  
Per fer-ho s’han analitzat emprant dues 
metodologies:  
- (i) els canvis a les dunes,  
- (ii) els canvis registrats a les platges.  
 
 
(ii) Per analitzar l’evolució de les platges hem 
emprat 142 imatges captades pel satèl·lit 
Sentinel 2  a partir de les quals s’ha deduït 
automàticament la posició de línia de costa 
emprant SHOREX per a totes les platges de 
València des de la Platja del Peixets, Alboraia, 
fins a la Gola del Perelló, límit amb el TM de 
Sueca (20 km de platja).  

Metodologia de l’estudi 



Requereix mesurar els canvis de volum d’arena ocasionats per  l’impacte del 
Gloria. Per fer-ho es compara la situació prèvia al temporal (tardor 2015) i la 
immediatament posterior al temporal(11/03/2020). 
 
Per obtindre el model tridimensional de les dunes s'utilitza la tecnologia LIDAR 
amb la que es captura un núvol de punts amb coordenades tridimensionals en 
cada data i es mesuren i cartografien les variacions.  

Estudi dels canvis al front dunar 

2015 2020 

LIDAR PNOA 
IGN 

2na Cobertura  
15/10 - 15/11 2015 

0,5 punts/m2 

LIDAR DRON 
AEROMEDIA 

10 km àrea Saler 
11/03/2020 

9,8 punts/m2 



Estudi dels canvis al front dunar 

Amb aquestes dues fonts d’informació es feu un Model Digital d’Elevacions d’1 
m de resolució espacial per cada data. Per poder fer l’anàlisi de canvis es feu 
una comprovació de la precisió dels dos models comparant la cota registrada en 
cada data en llocs que estem segurs que no han canviat (carreteres, vials...) i 
s’ha verificat que les diferències són inferiors a l’error potencial que tenen els 
registres obtinguts amb la tecnologia LiDAR.  
 
Per observar els canvis hem fet dos tipus d'anàlisi: 

- Estudiar el desplaçament de la base de la duna. 
- Mesurar els canvis entre les dues dates. Per entendre millor els canvis 
volumètrics s’han diferenciat tres ambients dins de la zona estudiada:  

a) la platja,  
b) la primera alineació dunar,  
c) la part interior de les dunes.  



Estudi dels canvis al front dunar 

2015 2020 
Desplaçament de la base de la duna 



Estudi dels canvis al front dunar 

2015 2020 Desplaçament de la base de la duna 



Estudi dels canvis al front dunar 

2015 2020 
Desplaçament de la base de la duna 



Estudi dels canvis al front dunar 

Canvis volumètrics 



Polígons dels tres ambients diferenciats al llarg  dels segments 
d’uns 80 m disposats de nord a sud.  

Globalment en la zona assenyalada en roig al 
mapa entre la tardor de 2015 i març de 2020 
s’han perdut 427.498,86 m3 d’arena, el que 
suposa una pèrdua de 51 m3 per metre linial de 
platja i una pèrdua de 0,3 m3 per metre quadrat.  
 
La pèrdua no ha estat homogènia a tota la zona 
d’estudi.  

Estudi dels canvis al front dunar 

Canvis volumètrics 



Si restringim l’anàlisi a la platja les pèrdues mesurades 
han estat de -225.765,11 m3, el que implica un 
descens mitjà de la cota de 0,52 m.  
Les pèrdues han estat especialment fortes a la platja 
del Saler i la dels Ferros.  

Estudi dels canvis al front dunar 

Canvis volumètrics 



Les pèrdues a la primera alineació dunar també han 
estat molt elevades però amb grans diferències. Les 
pèrdues totals han estat de 168.744 m3 d’arena, el que 
implica una pèrdua mitjana de  0,386 m. El gràfic 
adjunt evidència que la zona nord ha patit molt però 
també les dunes del segment immediatament al sud de 
la gola del Pujol que és on més gran han estat.  

Estudi dels canvis al front dunar 

Canvis volumètrics 



S’ha extret la línia de costa  de totes les imatges lliures de núvols captades 
pel satèl·lit Sentinel-2 des del 23 de juny del 2015 fins al 25 d’abril de 2020 
(142 línies de costa) emprant una eina desenvolupada dins del nostre grup 
d’investigació, SHOREX (Shoreline Extraction), que permet localitzar aquesta 
posició amb un precisió de 3 m (EMC, error mitjà quadràtic).  
 
Al temps hem localitzat el límit interior o terrestre de la platja i, basant-nos 
en els bordes terrestres i marins de la platja hem pogut calcular l’amplària 
en cada data registrada. I amb això hem pogut mesurar els canvis d'amplària 
en cada segment de platja al llarg dels 5 anys estudiats.  

Estudi dels canvis registrats a les platges 



El número de línies registrades –línies roges verticals del gràfic-- ha augmentat a 
partir de març de 2017 quan s’activa el segon satèl·lit Sentinel 2, encara que, com 
s’aprecia al gràfic hi ha períodes relativament llargs que no es registra res per 
coincidir el pas del satèl·lit amb cels nuvolats.  
En aquest període han hagut distints episodis de temporal (observar línia blava per 
damunt de la verda horitzontal). 
Per resoldre aquests lapses sense dades hem interpolat el que passa en aquests 
períodes.  

Estudi dels canvis registrats a les platges 



Així, per a cada punt del territori (en realitat per a cada segment de 
80 m) s’ha deduït l’amplària que en cada instant té i amb això hem 
deduït el canvi d’amplària que ha patit respecte a la data inicial (23 de 
juny de 2015). Hem graficat aquesta informació en un gràfic que en 
l’eix de Y indica la posició geogràfica i en el de les X el temps. Amb un 
codi de colors indiquem com ha canviat (blaus indiquen guany i rojos 
pèrdues).  

Estudi dels canvis registrats a les platges 



Evolució seguida per la platja de la Malva-rosa -1070 m de longitud—al llarg del període.  

Estudi dels canvis registrats a les platges 



Estudi dels canvis registrats a les platges 



Evolució seguida per la platja de dels Ferros -1187 m de longitud—al llarg del període.  

Estudi dels canvis registrats a les platges 



Estudi dels canvis registrats a les platges 



Evolució seguida per la platja del Recatí (centre) -1053 m de longitud—al llarg del període.  

Estudi dels canvis registrats a les platges 



Nombre Longitud (m) 
ancho inicial 

(m) 

ancho medio 

(m) variación (m) 

Variación 

(%) 

Variación superficie 

(ha) 

Platja dels Peixets 820 40,83 38,32 -2,51 -6,16 -0,21 

Platja de la Patacona 1070 116,32 110,17 -6,16 -5,29 -0,66 

Platja de la Malva-rosa 1254 101,79 95,22 -6,57 -6,46 -0,82 

Cabanyal-Les Arenes 1076 178,33 168,44 -9,89 -5,55 -1,06 

Pinedo-Riu Nou 651 81,42 77,40 -4,02 -4,93 -0,26 

Pinedo-entre espigons 140 36,30 26,20 -10,10 -27,82 -0,14 

Platja de l'Arbre del Gos 1621 40,73 36,44 -4,28 -10,51 -0,69 

Platja de la Creu (N) 240 60,06 57,61 -2,46 -4,09 -0,06 

Platja del Saler 1477 33,20 26,52 -6,68 -20,11 -0,99 

Saler-Muntanyar de la Mona 737 33,39 31,13 -2,26 -6,76 -0,17 

Platja dels Ferros 1187 26,84 22,60 -4,24 -15,81 -0,50 

Platja de la Garrofera (Sidi) 754 21,81 22,46 0,66 3,01 0,05 

Casbah 257 21,29 16,79 -4,51 -21,17 -0,12 

Muntanyar del Pujol (N) 405 30,34 27,38 -2,96 -9,75 -0,12 

Platja de la Devesa 941 30,34 27,20 -3,14 -10,36 -0,30 

Platja de la Malladeta 842 30,70 28,25 -2,45 -7,99 -0,21 

Malladeta -sud 435 33,44 29,61 -3,82 -11,44 -0,17 

Platja de l'Alcatí 624 32,04 29,95 -2,10 -6,54 -0,13 

Camp de  Golf (N) 660 35,54 31,84 -3,70 -10,41 -0,24 

Camp de Golf (S) 450 41,87 37,19 -4,69 -11,19 -0,21 

Platja de la Punta 860 54,90 49,12 -5,78 -10,54 -0,50 

Gola Perellonet (S) 510 74,17 68,35 -5,83 -7,85 -0,30 

Platja del Recatí (nord) 1107 62,78 57,22 -5,56 -8,86 -0,62 

Platja del Recatí (centre) 1053 60,01 52,63 -7,38 -12,30 -0,78 

Platja del Recatí (sud) 803 55,67 51,48 -4,20 -7,54 -0,34 

Quantificació dels canvis mitjans respecte a la posició original enregistrats a llarg del període estudiat 
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Conclusions preliminars 

• Les pèrdues volumètriques entre 2015 i març de 2020 han estat molt fortes: 427.498,86 m3  

només als 10 km on s’ha fet l’estudi amb LiDAR, provocant un retrocés de la base de la duna 
en molts sectors del Saler i una forta baixada de la cota de la platja. Tot això indica que, 
evidentment ara mateix les platges estan més exposades a l’acció directa de l’onatge i la 
capacitat de defensa de la platja ha baixat substancialment. 

• L’anàlisi volumètric ha comparat la situació post-Gloria respecte a la tardor de 2015 de forma 
que aquestes pèrdues no es poden associar només a l’últim gran temporal, sinó al seguit de 
temporals que han hagut des de la tardor de 2016. 

• L’estudi d’evolució de la platja mostra que en molts llocs després dels temporals no està 
havent recuperació o aquesta és molt lenta i no completa. Això passa, fins i tot, en les platges 
històricament clarament acumulatives com són les que hi ha al nord del port de València.  

• Clarament s’aprecia que al gros de les platges del TM de València està havent un dèficit 
sedimentari que provoca un retrocés de la línia de costa i, també, una pèrdua molt 
significativa d’arena a les dunes del Saler.  

• De tota manera cal dir que les platges s’han mantingut prou millor allà on hi ha duna (mirem 
el que passa al nord de la Gola del Perellonet) que on no hi ha (entre la gola del Perellonet i la 
del Perelló). 
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