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18. RECAPITULACIÓ I CONCLUSIONS 
 

18.1.RECAPITULACIÓ 
 
Pedro Garcia Faria va projectar el primer Pla de Clavegueram i Sanejament per a la 

ciutat de Barcelona l’any 1891.Aquest Pla incloïa la recollida de les aigües residuals de la 
ciutat de Barcelona, les conduïa al gran emissari de la Gran Via ( bombejant les procedents de 
la part de la ciutat per sota de la Gran Via ) i proposava el seu ús per al regadiu de l’horta 
agrícola del delta del Llobregat on estaria inclosa la major part de la ciutat de l’Hospitalet       
( des del ferrocarril línia Vilafranca fins al mar ja que l’expropiació dels terrenys de l’actual 
Zona Franca va tenir lloc l’any 1920 ). Malgrat això, Garcia Faria no va projectar cap xarxa 
de clavegueram a l’Hospitalet. La situació de l’Hospitalet en matèria de sanejament consistia 
en pous morts per a la recollida de les aigües residuals i les aigües pluvials eren conduïdes 
mitjançant les rieres, torrents o sèquies de desguàs ( anomenades pluvials ) del Canal de la 
Infanta cap al mar ( directament o a través del riu Llobregat ). 

La situació es va mantenir així fins l’any 1910,quan el metge provincial Miquel 
Trallero va redactar un informe per a la Junta Municipal de Sanitat de l’Hospitalet sobre la 
necessitat d’una xarxa de clavegueram a l’Hospitalet perquè no existia aquest servei  i, en 
conseqüència les condicions higièniques eren pèssimes. Trallero va plantejar la possibilitat de 
la utilització del Canal de la Infanta per projectar la xarxa ja que així s’enriquirien les seves 
aigües amb l’abocament de les aigües residuals cosa que seria altament beneficiosa ja que les 
aigües del Canal s’utilitzaven per a regadiu de camps agrícoles i d’aquesta manera contindrien 
l’adob inclòs a priori. Aquest informe va representar la introducció de la xarxa de 
clavegueram a l’Hospitalet però les dificultats econòmiques ( per manca de lleis que 
garantissin el finançament de la construcció d’una xarxa de clavegueram que té un cost elevat 
) i també dificultats tècniques derivades de la topografia de la ciutat van provocar que es 
retardés l’inici de la construcció de clavegueres. Els primers projectes de clavegueres es van 
executar només a la Carretera Provincial de Barcelona a Santa Creu de Calafell, motivats 
perquè els pous morts estaven saturats i el cost de manteniment i d’ampliació dels mateixos 
era més elevat que el de construcció de clavegueres. Però es tractava de clavegueres que 
només recollien les aigües residuals  mentre que les aigües pluvials continuaven essent 
conduïdes a les rieres ( Riera de la Creu, Riera dels Frares, Riera Blanca ), torrents ( Vall del 
Poble, Torrent del Lloro, Torrent Gornal ) o sèquies de desguàs ( pluvials ) del Canal de la 
Infanta més pròximes. Es tractava de clavegueres ovoidals prefabricades i finançades 
íntegrament pels propietaris beneficiats per la millora.  

No va ésser fins el 1926  que es va fer el primer Plan General de Saneamiento de la 
ciutat de l’Hospitalet redactat per l’arquitecte Ramon Puig Gairalt.Aquest Plan General de 
Saneamiento estava inclòs en el Pla d’Eixample i Sanejament Interior.  Aquest Pla va ésser 
possible gràcies a l’aprovació l’any 1924 de l’Estatut Municipal que garantia els medis 
financers per fer front a l’execució de les obres de clavegueram : les contribucions especials 
de millores que representaven 2/3 parts del cost de l’obra a repartir entre els propietaris 
beneficiats; la 1/3 part restant seria abonada per l’Ajuntament. A més el Reglamento de 
Sanidad Municipal de 1925 establia criteris per a la construcció de la xarxa de clavegueram 
on destacava l’obligació de projectar un sistema de tractament de les aigües residuals per a 
l’aprovació del projecte de clavegueram. A més , l’onada immigratòria del període 1920-1930 
havia empitjorat les condicions higièniques de forma notable.La xarxa de clavegueram 
proposada consistia en una sèrie de col·lectors unitaris i visitables que seguien la traça de 
rieres, torrents o pluvials en direcció nord-sud que desembocaven en un emissari en direcció 
al Llobregat ( seguint el traçat de la Gran Via ) i en dos col-lectors- interceptors ( a la 
Carretera del Prat i al límit sud del terme municipal ) que desguassaven en direcció a la Riera 
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Blanca cap al col-lector del Passeig de la Zona Franca. L’emissari en direcció al riu Llobregat 
seguia la Gran Via ( un eix viari important ) que anava en terraplè d’un metre de cota mitja 
sobre el terreny natural per tal d’evitar les freqüents crescudes del riu Llobregat. Aquest 
emissari recollia les aigües residuals i pluvials d’una petita superfície del terme municipal       
( col-lectors Vall del Poble i Pont de la Mola ).Els col-lectors-interceptors aprofitaven el 
pendent natural del terreny cap a l’est ( en direcció a la Riera Blanca ) i recollien les aigües 
pluvials i residuals de la resta de col-lectors principals. D’aquesta manera s’evitava haver de 
travessar la Zona Franca que eren terrenys de molt poc pendent ( dificultant el desguàs per 
gravetat ) i que encara no estaven urbanitzats ni tenien projecte d’urbanització aprovat ( eren 
fonamentalment camps agrícoles i aiguamolls ). Els aspectes més importants del disseny de la 
xarxa eren la ventilació correcta i  evitar mals olors als habitatges ( sifons hidràulics 
ambientals ) i la neteja periòdica amb cambres de descàrrega automàtica per eliminar les 
possibles sedimentacions que suposen pèrdua de capacitat dels col-lectors. 

El Plan General de Saneamiento de 1926 presentava dificultats tècniques i 
econòmiques a causa de la seva magnitud i es va haver d’adaptar a la zona edificada de 
l’època ( barris del Centre, Santa Eulàlia i Collblanc-La Torrassa ).La xarxa resultant de la 
modificació era en part unitària i visitable al barri de Collblanc-La Torrassa ( que tenia 
pendents suficients per al desguàs per gravetat ) i separativa  i no visitable ( excepte el        
col-lector de la Riera de la Creu que era només per a aigües pluvials i visitable i el col-lector 
de la Vall del Poble que era separatiu i visitable ) als barris del Centre i Santa Eulàlia on 
l’escàs pendent no permetia projectar clavegueres unitàries i visitables. Les aigües pluvials 
del barris del Centre i Santa Eulàlia i de la part no edificada de la ciutat es conduïen 
superficialment per la calçada dels carrers a les rieres, torrents o pluvials del Canal de la 
Infanta més pròximes. Els punts de desguàs eren: 1) La Vall del Poble 2) Riera de la Creu  3) 
Av/ Pau Casals 4) Riera dels Frares 5) Torrent Gornal 6) Torrent Pedrosa 7) Riera Blanca 8 ) 
col-lectors del carrer Sants i de la Bordeta de Barcelona ( per a les clavegueres de la Carretera 
de Collblanc i la part del barri Collblanc-La Torrassa situada a l’est del carrer Llobregat ) en 
els casos en què la topografia no oferia una altra possibilitat de resoldre l’evacuació de les 
aigües residuals. El traçat de les clavegueres no visitables era per les voreres per 3 raons : a) 
s’estalviaven tubs d’entrada als habitatges b) facilitat de reparació de les clavegueres c)  
l’escàs desnivell disponible , que no permetia en alguns punts el pas de les voltes de gruix 
important que s’havien de col-locar per tal de resistir les càrregues del trànsit ). Les 
clavegueres visitables, en canvi , anaven per l’eix dels carrers. La tipologia de seccions 
utilitzada era : 1) Col-lectors : solera de formigó i parets i volta d’obra de fàbrica de maó. 
Eren construïts in situ. 2) Clavegueres visitables ( secció tipus número 1 de les utilitzades a 
Barcelona, que apareixia per primera vegada al projecte de sanejament de Barcelona de Pedro 
Garcia Faria de 1891 )  : secció monolítica de formigó construïda in situ. 3) Clavegueres no 
visitables : Secció ovoidal prefabricada de ciment portland i graveta. A més, s’exigia la 
construcció d’una fossa sèptica on s’abocarien les aigües residuals abans de conduir-les a la 
xarxa de clavegueram i la        col-locació de tubs per a la recollida de les aigües pluvials dels 
habitatges o edificis que abocaven a la calçada. L’objectiu de la fossa sèptica era la 
sedimentació de l’excreta per al seu ús com a adob agrícola ( essent recollida mitjançant 
sistemes inodors ).Així, s’observa el valor econòmic de l’excreta humana que ja havia 
establert Chadwick a Anglaterra.En aquest projecte es preveïa el primer tractament de les 
aigües residuals de l’Hospitalet de Llobregat que consistia en una cloració amb sedimentació 
prèvia amb la qual es podia aconseguir una reducció bacterial del 98 %.Aquest projecte de 
tractament de les aigües residuals venia obligat per l’article 15 del Reglamento de Sanidad 
Municipal de 1925 com a condició indispensable per a l’aprovació de qualsevol projecte de 
Clavegueram.   
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La xarxa de clavegueram primària construïda entre 1925-1936 es va mantenir durant el 
període de la postguerra 1939-1954 on només es van construir clavegueres en alguns carrers, 
que representaven ramificacions de la xarxa primària, ja que les dificultats econòmiques 
impedien la possibilitat de construir grans col-lectors malgrat que eren necessaris. Les 
clavegueres només recollien aigües residuals i eren de secció ovoidal prefabricades. Els 
projectes d’aquest període són molt breus i venien justificats per raons higièniques associades 
moltes vegades a un creixement urbanístic accelerat. Per tant, la xarxa de clavegueram no va 
millorar amb la construcció de nous col-lectors primaris. 

L’any 1954, es va aprovar el Pla General de Sanejament i Clavegueram de Barcelona i 
l’Hospitalet en el qual es va plantejar una solució al desguàs de les zones baixes de la ciutat 
de l’Hospitalet que era força  complex ja que els pendents eren molt reduïts i l’interès pel 
tractament de les aigües residuals per tal de permetre l’ús balneari de la costa. La solució 
proposada consistia en un emissari  en direcció al riu Llobregat que recollia les aigües 
residuals de l’Hospitalet, l’emissari de Sants i el col-lector de l’Avantport conduint-les cap a 
una depuradora situada a la cruïlla entre el riu Llobregat i la prolongació de l’actual carrer 
Motors. Aquest emissari presentava dos importants inconvenients : 1 ) necessitava l’ús de 
bombament degut al poc pendent de la zona per on discorria i al nivell assolit per les aigües 
del riu Llobregat en cas d’avingudes 2 ) l’elevat cost de construcció de l’obra que obligava al 
finançament per part del Ministeri d’Obres Públiques d’una part del cost total ( subvencions 
estatals ). 

Aquest solució va ésser descartada en el projecte de clavegueram del sector Gran Via 
Sud de l’any 1960 degut a l’elevat nivell assolit pel riu Llobregat en cas d’avingudes i a la 
topografia del terreny per on discorria ( pendent molt escàs ) que no permetia el desguàs per 
gravetat. La solució per bombament no es considerava adequada perquè suposava un cost 
elevat de construcció i de manteniment posterior. La nova solució proposada era un 
interceptor seguint l’actual carrer Motors que recollia les aigües residuals de l’Hospitalet i les 
conduïa cap al passeig de la Zona Franca ( solució més raonable considerant els pendents 
naturals del terreny que eren en direcció a la Riera Blanca ) on es barrejaven amb les aigües 
de l’emissari de Sants i del col-lector de l’Avantport, essent totes bombejades cap a una 
estació depuradora situada en la zona compresa entre el carrer Motors i el ferrocarril de 
mercaderies de Can Tunis. Les aigües pluvials eren conduïdes a través de la Zona Franca cap 
al mar mitjançant sobreeixidors col-locats en les cruïlles dels col-lectors de l’Hospitalet de 
Llobregat ( en direcció nord-sud ) amb l’interceptor del carrer Motors.   

L’any 1956 l’aprovació de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana va 
representar una millora de les condicions de finançament dels projectes de clavegueram 
perquè establia que en els sectors de nou desenvolupament urbà de promoció privada 
corresponia als promotors pagar íntegrament les obres d’urbanització que s’executessin. 
Aquest fet representava per a l’Ajuntament de l’Hospitalet estalviar-se els costos de 
construcció del clavegueram i la resta de l’urbanització dels polígons d’habitatges de 
Bellvitge i Gornal així com la contribució només parcial en els costos de la construcció del 
clavegueram al polígon Pedrosa. En cas de promoció pública el finançament continuava 
essent mitjançant contribucions especials establertes per la Ley de Régimen Local. De la 
mateixa manera, la Ley de Haciendas Locales de 1967 concedia a l’Ajuntament l’obligació de 
fer que els  propietaris contribuissin a un 90% del cost de les obres d’urbanització mitjançant 
les contribucions especials. 

A partir de l’any 1956 es va continuar la construcció de grans col-lectors unitaris i 
visitables iniciada per Ramon Puig Gairalt que seguien el traçat de les rieres, torrents o 
pluvials del Canal de la Infanta de la ciutat en direcció nord-sud : col-lector Riera del Canyet-
Vall del Poble, col-lector Torrent de l’Esparver, col-lector Av/Torrent-Torrent Capó-Riera 
dels Frares, col-lector Riera de la Creu, col-lector Av/ Miraflores-Av/Primavera-Torrent del 
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Lloro,col-lector d’Amadeu Torner, col-lector c/ Independència, col-lector Torrent Gornal. 
També es va prolongar el col-lector de la Riera Blanca que havia començat a construir 
l’Ajuntament de Barcelona. Malgrat aquesta nova xarxa de col-lectors, la configuració 
topogràfica de l’Hospitalet dificultava extraordinàriament el desguàs ja que la zona al nord del 
ferrocarril ( línia Vilafranca ) tenia  pendents òptims per al desguàs per gravetat mentre que la 
resta de la ciutat tenia pendents escassos per a garantir un desguàs  per gravetat. A més, 
existien tota una sèrie de pluvials a cel obert on desguassaven els col-lectors que tenien 
marges insegurs, cotes i seccions indeterminades, traçats irregulars,etc, cosa que constituïa un 
greu obstacle per al desguàs i problemes d’ordre sanitari i d’higiene en recollir les aigües 
residuals urbanes i industrials. En conseqüència, les inundacions constituïen un problema 
històric de la ciutat i pendent de solució. Per tal de posar fi a la situació esmentada, l’any 1969 
es va aprovar un Pla General de Col-lectors que aprofitava els  col-lectors construïts a la Zona 
Franca ja que tenien una gran capacitat  i unes cotes molt inferiors a les dels traçats de les 
pluvials del Canal de la Infanta, cosa que permetia garantir els pendents necessaris dels col-
lectors sense haver d’elevar les cotes de vialitat de la ciutat de l’Hospitalet.  

La xarxa de clavegueram del polígon de la Zona Franca estava formada per col-lectors 
unitaris i visitables en direcció nord-sud que no seguien el traçat de les antigues rieres o 
pluvials del Canal de la Infanta i desguassaven a un interceptor que seguia el traçat del carrer 
A i es desviava pel carrer número 3 en direcció al mar ,de manera que vorejava el Port de 
Barcelona. Aquest interceptor tenia capacitat per conduir les aigües residuals i pluvials de tots 
els col-lectors de la Zona Franca l’any 1968 ( quan només estava construït el col-lector 
número IV ) i quan estiguessin construïts tots els col-lectors de la Zona Franca, en cas 
d’avingudes, l’excés de cabal per sobre del cabal residual diluït seria conduït a les dàrsenes 
del Port Interior de Barcelona, mitjançant la col-locació dels corresponents sobreeixidors. 

L’any 1981 es va aprovar el Pla Especial de Sanejament Metropolità ( PESM ) que va 
resoldre definitivament el tractament de les aigües residuals de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona amb l’objectiu de millorar la qualitat de les aigües de les lleres fluvials i de la costa 
que havia arribat a assolir uns nivells molt pèssims ( impossibilitat del bany en algunes 
platges del sector, la disminució per contaminació dels recursos hidràulics,el risc sanitari que 
suposava el reg amb aigües residuals d’amplis espais de cultiu hortofrutícola, etc ).Es pretenia 
assolir una reducció a 30 ppm de la DBO i sòlids de l’aigua tractada , estant previst per al cas 
de reutilització per a reg la reducció a 20 ppm de DBO.A més, proposava la construcció de 
col-lectors d’aigües pluvials on destacava l’interceptor de rieres occidental que havia de 
reduir les aigües pluvials que arribaven a la capçalera de les conques de l’Hospitalet cosa que 
milloraria la insuficiència de la majòria dels col-lectors de la ciutat.La depuradora on anirien 
les aigües residuals de l’Hospitalet es situava a la Zona Franca encara que calia qualificar els 
terrenys de serveis tècnics metropolitans ja que el PGM de l’any 1976 no havia reservat 
terrenys amb aquesta finalitat. Per tal de fer possible el finançament de l’elevat cost de 
construcció dels grans col-lectors i de les estacions depuradores, es va aprovar la nova llei 
catalana ( 4 de juny de 1981 ) que establia un increment de la tarifa de consum d’aigua en 
xarxa o bé un cànon de sanejament en casos d’abastaments privats. D’aquesta manera, ja no 
era el sistema anterior en què l’Administració Estatal ajudava amb un 50 % de les despeses 
d’inversió al municipi que es deixava ajudar i encaixava en les disponibilitats pressupostàries 
de l’Estat ( més aviat minces ) per deixar després en mans municipals el 100 % de 
l’explotació , que normalment no durava gaire. 

L’any 1983, es va aprovar el Pla de Sanejament de la Zona V del Pla de Sanejament de 
Catalunya on estava inclòs el PESM de 1981 però sense incloure els col-lectors d’aigües 
pluvials. Per tant, quedaven pendents d’execució importants actuacions per solucionar el 
problema històric de les inundacions. Per aquesta raó, l’any 1988 es va aprovar el quart Pla 
Especial de Clavegueram de Barcelona. Per tal d’evitar les inundacions, l’actuació més 
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important vinculada a l’Hospitalet que es proposava era la construcció d’un interceptor 
occidental de rieres que recorria l’avinguda Diagonal des de la seva cruïlla amb el c/ 
Ganduxer fins a la cruïlla amb el II Cinturó de Ronda, recollint totes les aportacions dels     
col-lectors baixants de la zona aigües amunt de l’esmentada  avinguda. A partir d’aquest últim 
punt, el col-lector continuava per la traça del II Cinturó i desguassava al riu Llobregat ( es 
preveïa que hauria de funcionar a pressió en els dos últims quilòmetres ). Les insuficiències 
que es pretenien resoldre a l’Hospitalet i Zona Franca eren : a) els dos grans eixos drenants de 
la conca de la Riera Blanca , així com en el pas de la Gran Via per la Plaça Cerdà  i en el     
col-lector de desguàs d’aquesta conca fins al mar. b) Tota la xarxa de conques d’Amadeu 
Torner , Riera dels Frares i Vall del Poble, tant més gran aquesta insuficiència tenint en 
compte que s’havia de considerar en la planificació la futura consolidació de la urbanització i, 
per tant, l’increment de la impermeabilitat. A més, s’havia de millorar el desguàs de la xarxa 
de clavegueram de l’Hospitalet dificultat per dos importants obstacles : la via del ferrocarril 
amb el nus de Can Tunis i  la Gran Via. Amb aquesta finalitat es projectaven actuacions als 
pasos sota la Gran Via de la Riera dels Frares i de la Vall del Poble i al pas sota el ferrocarril 
de la Vall del Poble. 

A la Conca d’Amadeu Torner, la reducció de superfície de les conques i, per tant, de 
cabal, deguda a la presència de l’interceptor de rieres occidental es compensava amb 
l’augment del cabal i volum d’escolament motivat per l’augment generalitzat previsible de la 
impermeabilitat en tota la zona, quan es consolidés l’assentament urbà i industrial segons les 
directrius del Pla General Metropolità de l’any 1976.La solució proposada va ésser la 
construcció d’un dipòsit de regulació de l’aportació afluent pel carrer Amadeu Torner i pel 
carrer Juan Ramon Jiménez. Aquesta última connexió pretenia alleugerir l’eix drenant més 
oriental de la conca de la Riera dels Frares  per dues raons : a) la insuficiència previsible en 
aquest eix amb la futura consolidació de la urbanització en la zona drenada pel mateix  b) la 
necessitat de reduir la seva aportació en capçalera per tal que aigües avall de la Gran Via  
pogués ésser aprofitat com a desdoblament de l’insuficient eix drenant del carrer Primer de 
Maig. Aigües avall, a la zona del nus de Can Tunis, es preveïa un col-lector-sobreeixidor  que 
connectés els dos eixos drenants més orientals de la conca de Riera dels Frares amb el        
col-lector d’Amadeu Torner abans del pas sota vies.Així es reduïa el cabal que havia de 
passar pel pas sota vies únic dels eixos esmentats de Riera dels Frares i s’evitava la 
insuficiència del col-lector de descàrrega d’aquesta conca a través del sector SEAT. El       
col-lector del carrer número 2 de la Zona Franca es desdoblava entre el seu pas sota vies i el 
carrer A per millorar la insuficiència que existia en aquest tram i es construïa el desguàs 
d’aigües pluvials, mitjançant un sobreeixidor, cap al mar. 

A la conca Riera dels Frares, la baixa capacitat que tenien els eixos drenants de la zona 
baixa d’aquesta conca va obligar a reduir considerablement la superfície drenada.Aquesta 
reducció es va fer amb quatre actuacions : 1) L’interceptor de rieres occidental que recollia les 
aigües de tota la capçalera de la conca 2) el col-lector de l’Av/ Electricitat  que constituïa un 
subinterceptor que deslligava una gran part de la capçalera de la conca, evacuant la seva 
escorrentia cap a l’interceptor de rieres occidental 3) La connexió dels dos eixos drenants més 
occidentals, dels quatre que estructuraven la part alta de la conca, al nou eix drenant de la 
conca de Vall del Poble. 4) La connexió del col-lector del carrer Juan Ramon Jiménez al 
dipòsit de regulació de la conca d’Amadeu Torner. 

A la conca Vall del Poble es va proposar una actuació que no hauria sigut possible 
sense el desviament del riu Llobregat. De la mateixa manera que l’interceptor de rieres 
occidental havia d’ésser capaç de desguassar en càrrega, aquesta actuació no podria projectar-
se amb abocament en làmina lliure al riu.En canvi, el desviament del riu Llobregat permetia la 
construcció d’un eix drenant de gran potència que complementava als col-lectors de 
descàrrega que atravessaven la Zona Franca fins al mar a través d’uns terrenys de mínim 
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pendent motriu. Amb aquest nou col-lector s’aconseguia donar sortida als cabals generats en 
la conca de Vall del Poble, que seria augmentada amb la superfície drenada pels dos eixos 
drenants més occidentals dels quatre que estructuraven la part alta de la conca de Riera dels 
Frares. La sortida d’aquests col-lectors era insuficient a causa de la incapacitat dels col-lectors 
del carrer número 4 de la Zona Franca. 

L’any 1997 es va aprovar el cinquè Pla Especial de Clavegueram de Barcelona per tal 
de considerar el Pla Delta del Llobregat i l’ampliació del Port de Barcelona. La planificació 
de les actuacions a les conques Amadeu Torner, Riera dels Frares, Vall del Poble i Far, que 
pertanyien a l’Hospitalet i Zona Franca es va haver de plantejar de forma conjunta a totes 
quatre conques  per optimitzar les solucions. Observant la morfologia d’aquestes conques, 
comuna a totes, es podia apreciar que cadascuna d’aquestes estava dotada d’un únic eix 
principal ( a Riera dels Frares hi havia més d’un eix a la part mitjana de la conca però a la part 
final s’ajuntaven en un de sol ) que la recorria en el sentit muntanya-mar i que rebia totes les 
aportacions de cabal que les subconques generaven. Degut a que les insuficiències eren 
generalitzades pels eixos principals una possible solució consistia en l’ampliació d’aquests 
eixos, un per un. Però donat que aquesta solució representava la construcció de quilòmetres i 
quilòmetres de col-lector, i per tant resultava molt costosa, es va optar per la intercepció 
transversal dels diferents eixos d’aquestes conques, la qual cosa va fer plantejar la solució de 
les quatre conques a la vegada. Les solucions proposades van consistir principalment en dos 
grans interceptors : l’interceptor de Ponent , per sobre de l’Av/ Josep Tarradellas de 
l’Hospitalet i l’interceptor de la Zona Franca , just per sota de la Gran Via. Tenien com a 
funció reduir els cabals aigües avall dels eixos que interceptaven. Per aprofitar la capacitat de 
l’eix d’Amadeu Torner es proposava un sobreeixidor de Torrent Gornal cap a Amadeu Torner 
i d’aquesta manera el col-lector IV de la SEAT funcionava en làmina lliure.Com a grans obres 
també es considerava el cobriment i canalització del canal de la SEAT,  que aleshores era una 
llera al descobert i el desdoblament d’un tram de  Riera dels Frares. 

Les actuacions consistien en : 1 ) Interceptor de Ponent. Col-lector que interceptava les 
aigües pluvials de les capçaleres de les conques de Riera dels Frares ( els eixos Riera de la 
Creu,Fabregada i Torrent Gornal ) i Amadeu Torner i les desguassava al riu Llobregat 
lleugerament aigües amunt del pont de la Gran Via.Amb aquesta obra es desviava 
pràcticament tota l’aigua generada per les subconques de l’Hospitalet i Esplugues que es troba 
al nord de la línia de RENFE en direcció a Vilafranca. Això permetia que el comportament 
hidràulic de tots els eixos que estaven just aigües avall de l’interceptor fos correcte i, en 
particular, reduïa el cabal circulant per Amadeu Torner, permetent la construcció del 
sobreeixidor de la Travessera Industrial. Malgrat això, alguns dels eixos principals anirien 
empitjorant a mesura que s’apropessin a la Gran Via. 2) Interceptor de la Zona Franca.      
Col-lector  que intercepta a l’alçada de la Gran Via ( però per sota d’aquesta ) les aigües 
pluvials dels eixos de Torrent Gornal, Riera dels Frares, Riera de la Creu i Vall del Poble fins 
al riu Llobregat a l’alçada del Pont de Mercabarna. En aquest punt connectava amb el canal 
d’aigües pluvials annex a l’endegament del riu Llobregat fins al mar. La construcció d’aquest  
interceptor feia reduir considerablement els cabals circulants pel col-lector IV de la Zona 
Franca i l’eix Vall del Poble. 3) Sobreeixidor de la Travessera Industrial. Es tractava d’un col-
lector sobreeixidor dels cabals d’avinguda del Torrent Gornal cap a l’eix d’Amadeu Torner. 
Aquesta obra pretenia millorar el funcionament de l’eix de Torrent Gornal durant les 
avingudes, sobreeixint aigües en excés més que interceptant-lo.  

Pel que fa al tractament de les aigües residuals, restava encara per construir la 
depuradora del Prat o del sistema Llobregat contemplada tant en el PESM de 1981 com en el 
Pla de Sanejament de Catalunya de 1982.L’estació depuradora tenia : a) tractament secundari 
de tipus biològic  b) tractament terciari pel cabal a reutilitzar c) processament i eliminació de 
fangs : espessament, digestió i deshidratació, seguit d’un tractament final d’assecament tèrmic 
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dels fangs amb cogeneració energètica del biogàs i del gas natural aplicat a aquest últim 

procés.Es preveien 40000 
any

tones  de fangs produïts, després de l’assecament tèrmic.A més hi 

havia  un emissari submarí d’uns 3500 metres de longitud i 2’4 m de diàmetre, dissenyat per 
14’58 m3/s ( equivalent a la capacitat de pretractament de la depuradora ) i la xarxa de retorn 
de l’aigua depurada, per a reutilitzar-la. Per tal de fer arribar les aigües residuals a la 
depuradora es perllongava l’interceptor del carrer A seguint el mateix carrer.Aquest 
interceptor recollia l’any 1997  el 30 % de les aigües residuals generades a Barcelona i 
pràcticament totes les generades a Esplugues i l’Hospitalet i les llençava directament al mar a 
la sortida que existia al carrer número 3 de la Zona Franca. Això produïa un impacte brutal 
sobre el medi marítim de l’entorn i les platges del Prat i dels municipis adjacents. Amb la 
construcció de la depuradora es complementava finalment  el cicle de recollida, evacuació, 
transport i tractament de les aigües residuals.   

Pel que fa al Port de Barcelona ocupava una superfície de 798’4 ha, posseint una xarxa 
pròpia de recollida i evacuació de les aigües pluvials i residuals que en ell s’hi generaven. A 
més hi havia diversos grans col-lectors de Barcelona que el travessaven i desguassaven a les 
seves aigües marítimes interiors. D’acord amb la normativa europea 91/271/CEE  de 21 de 
maig de 1991 i el Reial Decret –Llei 11/1995 de 28 de desembre de 1995 les aigües residuals 
generades a l’àrea portuària  havien de conduir-se als interceptors d’aigües residuals i,per tant, 
a la nova depuradora.  

A continuació s’acompanya un resum gràfic de l’evolució en la construcció de la 
xarxa de clavegueram a l’Hospitalet de Llobregat i Zona Franca des de la seva introducció 
fins a l’actualitat. 
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Figura 54.Plànol del Canal de la Infanta l’any 1908 ( canal principal,sèquies de 

regadiu i sèquies de desguàs o pluvials ) sobre la trama urbana de l’Hospitalet de Llobregat i 
Zona Franca. S’observa la influència de l’estructura de canals de reg del Canal de la Infanta 
en la trama urbana especialment al barri de Santa Eulàlia ( antiga parcel-lació agrària 
longitudinal en direcció nord-sud ), a l’Avinguda Ntra Sra de Bellvitge del polígon 
d’habitatges de Bellvitge i al polígon Pedrosa ( pluvial de la Farola al carrer Miguel 
Hernández,pluvial Gran a carrer Pedrosa A i sèquia dels Molins a carrer Primer de Maig ). A 
la Zona Franca no es va mantenir l’ordenació definida pel Canal de la Infanta. 
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   Figura 55 . Evolució de la xarxa de clavegueram a l’Hospitalet de Llobregat des de 1910        
( introducció del clavegueram ) fins a 1939.Es va actuar als 3 barris de l’època : barri del 
Centre,barri de Santa Eulàlia i barri de Collblanc-La Torrassa.L’actuació més important va 
ésser la construcció d’un tram del col-lector Riera de la Creu. 
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    Figura 56. Evolució de la xarxa de clavegueram a l’Hospitalet de Llobregat des de 1940 a 
1954.Les actuacions van ésser fonamentalment prolongacions de la xarxa definida en el 
període anterior.   



                                                                                                                                 Recapitulació  

 178

 
Figura 57. Evolució de la xarxa de clavegueram a l’Hospitalet de Llobregat des de 1955 a 
1969.Es van construir col-lectors a les rieres ( Riera del Canyet-Riera de l’Escorxador-Vall 
del Poble,Riera dels Frares,Torrent de l’Esparver,Torrent Gornal,Riera Blanca ) i a les 
pluvials del Canal de la Infanta ( Pluvial Gran, Torrent Pedrosa ). 



                                                                                                                                 Recapitulació  

 179

 
 
Figura 58. Propostes de sanejament del Pla General de Sanejament i Clavegueram de 
Barcelona i Hospitalet de l’any 1954 i del Pla Parcial de Granvia Sud de l’any 1960. En 
ambdós casos és necessari el bombament de les aigües residuals a causa de l’escàs pendent 
existent.Cap de les dues actuacions es va acabar executant especialment per dificultats del 
finançament del cost de l’actuació i complexitat tècnica per a la seva execució. 
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Figura 59. Evolució de la xarxa de clavegueram a l’Hospitalet de Llobregat i Zona Franca des 
de1970 a 1984.Es van enllaçar els col-lectors de l’Hospitalet de Llobregat amb els de la Zona 
Franca.A més, es va construir l’interceptor del carrer A de la Zona Franca per tal que les 
aigües pluvials i residuals procedents de l’Hospitalet de Llobregat i de Barcelona no 
aboquessin directament al Port de Barcelona. 
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Figura 60. Evolució de la xarxa de clavegueram a l’Hospitalet de Llobregat i Zona Franca des 
de 1985 fins a l’actualitat.Es va construir la depuradora del Prat de Llobregat que permet el 
tractament de les aigües residuals de l’Hospitalet de Llobregat i Zona Franca entre d’altres 
ciutats i l’emissari cap al mar.Es va construir un interceptor d’aigües pluvials al sud de Gran 
Via.La llera del Riu Llobregat abans del desviament es va aprofitar per construir un col-lector. 
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 Figura 61. Estat actual de la xarxa primària de clavegueram de l’Hospitalet de Llobregat i 
Zona Franca i actuacions pendents d’execució.  
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18.2.CONCLUSIONS 
 
A partir de l’estudi de la construcció de la xarxa de clavegueram a l’Hospitalet es 

poden extreure les següents conclusions : 
 

• Prevalència del sistema de sèquies de regadiu i pluvials implementats pel Canal de la 
Infanta com a espais possibles de desguàs ja sigui com a carrers o com a col-
lectors.Influència de la topografia i barreres al drenatge. 
El clavegueram construït entre 1910 i 1939 va ésser unitari i visitable al barri de 

Collblanc-La Torrassa però als barris del Centre i Santa Eulàlia com a consequència de 
l’escàs pendent disponible no es van poder utilitzar grans seccions de capacitat suficient per 
recollir les aigües pluvials i es va adoptar un sistema separatiu que aprofitava la capacitat 
d’evacuació de la calçada ( encara que realment les clavegueres d’aigües residuals recollien 
una part important de les aigües pluvials ).Només es va construir el col-lector Riera de la Creu 
per tal d’impedir el desbordament de la riera del mateix nom al seu pas pel barri del Centre, es 
van desviar superficialment aigües de la riera del Canyet a través de la Riera de l’Escorxador   
( que enllaçava amb el canal a cel obert de la Vall del Poble a través del c/Major i c/Sant Roc 
) i un canal a cel obert a la Vall del Poble. Això va provocar que el sistema de recollida de les 
aigües pluvials ( molt superiors a les residuals ) fos insuficient perquè els carrers tenien secció 
amb bombeig convex de la calçada cap a la vorada i recollida lateral de les aigües, provocant 
freqüents inundacions a les zones de menor cota de la ciutat situades al sud del ferrocarril 
RENFE via Vilafranca.La construcció de grans col-lectors a les rieres,torrents o pluvials de la 
ciutat ( Vall del Poble,Torrent Pubilla Cases, Riera dels Frares, Torrent Gornal,pluvial Gran )   
amb seccions unitàries i visitables a partir de l’any 1956 va permetre resoldre parcialment el 
problema ja que, a més, les clavegueres construïdes als carrers eren unitàries.Però,el 
creixement urbanístic accelerat dels anys 60 va agreujar novament el problema per la 
combinació de tres importants factors : a ) forta intensitat de la pluja ( pluges convectives 
característiques de la zona ) b) la forta impermeabilització del terreny conseqüència de la 
urbanització c) alta densitat de població. Així doncs, les inundacions han sigut el problema 
històric que s’ha repetit en tots els plans de sanejament degut a la topografia que té un fort 
pendent fins al ferrocarril línia Vilafranca i després es suavitza en arribar al mar, provocant 
grans acumulacions d’aigües per sota de la Gran Via.A més, la ciutat de l’Hospitalet presenta 
dos importants obstacles a la circulació de les aigües : el ferrocarril ( especialment la línia 
Vilanova ) i la Gran Via.A tots els factors esmentats, calia afegir el fet que els col-lectors 
desguassaven en pluvials del Canal de la Infanta en deixar de transcórrer per zona 
urbanitzada.Aquestes pluvials , en ésser a cel obert, tenien marges insegurs,cotes i seccions 
indeterminades, traçats irregulars,etc de manera que constituïen un greu obstacle per al 
desguàs i creaven problemes d’ordre sanitari i d’higiene en recollir aigües residuals urbanes i 
industrials.La primera solució important a aquests problemes va ésser el Pla de Col-lectors de 
1969-1972, derivat de l’acord entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i el Consorci de 
la Zona Franca.La gran capacitat dels col-lectors construïts a la Zona Franca i les seves cotes, 
molt inferiors a les de les primitius traçats de les pluvials, varen facilitar els pendents 
necessaris per a la construcció de nous grans col-lectors a l’Hospitalet sense haver d’elevar les 
cotes de vialitat.    

 
• El pare del sistema de sanejament-clavegueram modern a l’Hospitalet de 

Llobregat.Justificació del manteniment de la fossa sèptica en el Pla de Sanejament de 
1926.  
Ramon Puig Gairalt, arquitecte municipal de l’Hospitalet entre 1912 i 1937, va ésser 

qui va projectar els primers projectes de clavegueres a l’Hospitalet de Llobregat i, a més, va 
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projectar el primer Pla d’Eixample i Sanejament Interior l’any 1926 que incloïa una xarxa de 
clavegueram moderna a nivell de tota la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat que representava 
una de les actuacions urbanístiques més importants per a una ciutat amb un creixement 
accelerat de la població en aquella època ( fenomen que es repetiria posteriorment la dècada 
dels anys 60 i 70 ).En projectar la xarxa de clavegueram va exigir com a condició fonamental 
el manteniment de la fossa sèptica en tots els habitatges, que recollís les aigües residuals i part 
de les pluvials abans d’abocar a la claveguera perquè així es podien aprofitar els fangs 
sedimentats com a adob per a l’agricultura amb una rentabilitat econòmica ( ja proposada per 
Chadwick a Anglaterra al segle XIX ) i ,a més,s’evitava la possible obstrucció de la 
claveguera en zones d’escàs pendent ja que, en ésser les clavegueres no visitables en aquestes 
zones, la seva neteja era complexa.Aquest aprofitament de l’adob va perdre importància en 
augmentar el nombre d’indústries de la ciutat i reduir-se la superfície dedicada a 
l’agricultura.A més, el creixement urbanístic accelerat de la ciutat i el conseqüent creixement 
en alçada de les edificacions va comportar la impossibilitat de mantenir la fossa sèptica com a 
element de la xarxa de clavegueram i va ésser suprimida l’any 1950 en zona urbanitzada 
permetent-se el seu ús només en zones aïllades sense xarxa de clavegueram fins que fossin 
urbanitzades. 

 
• L’aprofitament de la xarxa de canals que formaven el Canal de la Infanta per al 

desguàs de les aigües residuals i pluvials ja sigui com a funció originària en el cas de 
les sèquies de desguàs o pluvials o com a conseqüència del creixement urbanístic 
accelerat , especialment a la dècada dels anys 60 i 70. 
El Canal de la Infanta no es va utilitzar íntegrament com a base per a la construcció 

del clavegueram de l’Hospitalet ( excepte les pluvials que tenien originàriament la funció de 
recollir les aigües pluvials i residuals cap al mar i també les aigües sobrants del regadiu dels 
camps ) malgrat que el creixement urbanístic accelerat va provocar, a causa de la manca d’una 
infrastructura de clavegueram adequada,que algunes sèquies del Canal de la Infanta fossin 
utilitzades com a col-lectors ( sèquia de la Fabregada,sèquia de Bellvitge ) obligant a la 
cobertura de tot el Canal de la Infanta ( canal principal, sèquies de regadiu i pluvials ) per 
raons sanitàries decretada l’any 1981. 

 
• L’interceptor d’aigües residuals ( i part de les aigües pluvials ) del carrer A de la Zona 

Franca, actuació necessària per a garantir un correcte desguàs de les aigües pluvials i 
residuals al mar ( directament en un primer moment i prèviament depurades a partir de 
la proposta del PESM de 1981 )  sense afectar al Port de Barcelona. 
Per tal d’evitar l’evacuació directa de les aigües residuals i pluvials de l’Hospitalet i 

Zona Franca al Port de Barcelona ( amb els inconvenients que això comporta degut a la 
magnitud dels cabals ) es va construir un interceptor d’aigües residuals a finals dels anys 60    
( amb capacitat per a les aigües residuals de la Zona Franca i totes les procedents dels col-
lectors que aboquen a ell ) al carrer A, paral-lel al front marítim, que evacuava al mar després 
de vorejar el contorn Port de Barcelona .D’aquesta manera a la dàrsena sud del Port de 
Barcelona  (a les aigües marítimes interiors) només arribava un cabal excedent en cas de pluja 
extraordinària que no produïa inconvenients a la circulació de vaixells al Port.El desguàs al 
Port de Barcelona seria resolt definitivament amb la intercepció transversal de conques.    

 
• La intercepció transversal de les aigües pluvials de diferents col-lectors per a conduir-

les al riu Llobregat com a solució definitiva al problema històric de les inundacions a 
conseqüència de les insuficiències de la xarxa. 
El desguàs de les aigües pluvials de l’Hospitalet al riu Llobregat tenia l’important 

dificultat tècnica del nivell assolit per les aigües del riu en cas d’avingudes. Això ha provocat 
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que aquesta solució, malgrat haver estat plantejada originàriament per Puig Gairalt l’any 
1926, no es va acabar executant fins l’any 2003 ( Interceptor de la Zona Franca- Hospitalet ) 
adoptant un sistema per evitar la introducció a l’interceptor de les aigües del riu en cas de 
crescudes.La recollida dels importants cabals d’aigües pluvials mitjançant interceptors 
transversals que tallen els col-lectors principals en direcció nord-sud i condueixen les aigües 
pluvials ha sigut la solució més econòmica per alleugerir els cabals que arriben a la zona 
baixa de l’Hospitalet i a la Zona Franca amb importants problemes de desguàs degut a 
pendents molt petits, per tal de limitar sempre que fos possible el bombament perquè aquesta 
solució era excessivament costosa no només de construcció sinó de manteniment.La proposta 
de desguàs al riu Llobregat de Puig Gairalt no es va executar, a més de per les dificultats 
esmentades, perquè estava situada fora de la zona urbanitzada de l’Hospitalet de l’any 1926 i 
es situava seguint la traça de la Granvia que estava pendent d’execució. A més, aquest 
emissari al Llobregat només recollia una petita part del cabal d’aigües pluvials que circulava 
per l’Hospitalet perquè el pendent natural del terreny era cap a la Riera Blanca i per tant, 
construir un interceptor cap a la Riera Blanca s’adaptava millor a la topografia del 
terreny.L’emissari d’aigües residuals al riu Llobregat proposat l’any 1954 va ésser descartat 
l’any 1960 pel seu elevat cost d’execució i les dificultats tècniques que representava el nivell 
assolit per les aigües al riu Llobregat en cas d’avingudes ( exigia bombeig 
obligatòriament).L’alternativa va consistir en construir un interceptor d’aigües residuals que 
seguís els pendents naturals del terreny que eren cap a la Riera Blanca i recollís totes les 
aigües residuals de l’Hospitalet.El Pla Especial de Sanejament Metropolità de 1981, va 
plantejar una actuació conjunta ( per optimitzar el cost de l’obra ) que afectava a totes les 
conques de l’Hospitalet i Zona Franca : l’interceptor de rieres occidental al riu Llobregat ( que 
recollia només aigües pluvials ). Aquesta proposta no va ésser inclosa en aprovar el Pla de 
Sanejament de la Zona V de Catalunya.El PECLAB de 1988 va plantejar com a obra més 
important la possibilitat d’aprofitar el traçat del II Cinturó de Ronda que discorria per la 
capçalera de totes les conques, per incorporar-li un col-lector-interceptor de les aigües 
pluvials procedents d’aigües amunt del seu traçat i que desguassés al Llobregat.A 
conseqüència del problema d’abocament al riu, aproximadament els dos últims quilòmetres 
del col-lector havien d’ésser capaços de funcionar a pressió, per tal de garantir un correcte 
desguàs fins i tot en èpoques de crescuda del riu.Aquesta solució pretenia resoldre el 
problema general d’insuficiència de les conques de l’Hospitalet i Zona Franca agreujat en 
considerar-se en la planificació la futura consolidació de la urbanització amb el conseqüent 
increment de la impermeabilitat.Era una millor proposta que l’ampliació de tots els col-lectors 
per recollir els cabals d’important magnitud generats en capçalera.A més, la circulació 
d’aquests grans cabals en les zones baixes ( Zona Franca ), de pendent molt petit, feia 
incrementar molt la magnitud de les obres prop dels punts de desguàs, amb un elevat cost 
d’inversió per m3/ s vehiculat en aquestes zones.La proposta d’intercepció transversal de 
conques que s’ha acabat executant ( encara que fins a l’actualitat  només parcialment ) fou la 
del PECLAB de 1997 ( amb dos interceptors que desguassen al riu Llobregat : un al sud de 
Gran Via, ja construït i l’altre al nord de la línia de ferrocarril direcció Vilafranca, pendent de 
construcció ) que tenia els següents avantatges que van comportar que s’acabés realitzant : a ) 
actuar de forma conjunta en totes les conques d’Hospitalet i Zona Franca  b) Reduir els cabals 
desguassats al Port de Barcelona ( permetent la seva ampliació ) c) Optimitzar el cost de 
l’actuació ( ampliar tots els col-lectors insuficients era de cost més elevat ). 

 
• Solucions en el marc legislatiu per a resoldre el problema endèmic de la manca de 

finançament de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat ( i dels municipis de la província 
de Barcelona en general ) per fer front al cost elevat dels projectes de clavegueram.   
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L’aprovació de l’Estatut Municipal va representar un impuls a l’execució d’un pla 
general de clavegueram a la ciutat ( aprovat el 1927 ) ja que establia que els propietaris havien 
de contribuir a la construcció del clavegueram amb 2/3 parts del cost de l’obra en concepte de 
contribucions especials de millores.Les dificultats de finançament dels municipis en aprovar-
se el Pla General de Sanejament i Clavegueram de 1954 va comportar que per a la seva 
execució fossin necessàries ajudes estatals ( del Ministeri d’Obres Públiques ) perquè el cost 
era elevat.El mecanisme de finançament en base a les contribucions especials de millores va 
ésser millorat amb l’aprovació de la Ley de Haciendas Locales de l’any 1967 que obligava als 
propietaris beneficiats per les obres de clavegueram a pagar el 90 % del cost de les mateixes 
mitjançant contribucions especials ( que va permetre l’execució de grans col-lectors) i, 
posteriorment amb l’aprovació de la Llei de desplegament legislatiu en matèria d’evacuació i 
tractament d’aigües residuals de 4 de juny de 1981 de la Generalitat de Catalunya que va fer 
possible la construcció de depuradores; així com les subvencions a nivell de l’estat ( Ministeri 
d’Obres Públiques, Ministeri de Medi Ambient,…) i a nivell europeu ( fons FEDER, fons de 
cohesió… ).  

 
• La manca d’una legislació que garantís el finançament va comportar que el tractament 

de les aigües residuals, malgrat que va ésser introduït inicialment  pel Reglamento de 
Sanidad Municipal de 1925, no es materialitzés en una depuradora per a les aigües 
residuals de l’Hospitalet i Zona Franca que s’acabés construint fins al PESM de 1981. 
La preocupació pel tractament de les aigües residuals ja apareix en el Plan General de 

Saneamiento de 1926,motivada pel Reglamento de Sanidad Municipal de 1925 , però la 
manca de sancions aplicables a qui no complia l’article 15 de l’esmentat reglament va 
provocar que, encara que el Plan General de Sanejament de 1928 s’incloïa una cloració amb 
sedimentació prèvia, no s’apliqués a la pràctica.Les dificultats de finançament van comportar 
que tampoc s’executessin les estacions depuradores del Plan General de Saneamiento y 
Alcantarillado de Barcelona y  Hospitalet de 1954 situada al costat del riu Llobregat ( on 
apareix per primera vegada l’interès per garantir l’ús balneari de les aigües de la costa ) i la 
depuradora proposada l’any 1960 situada pròxima a la cruïlla del carrer Motors amb 
l’emissari de Sants.Es va haver d’esperar a l’aprovació de la Llei de desplegament legislatiu 
en matèria d’evacuació i tractament d’aigües residuals de 4 de juny de 1981 de la Generalitat 
de Catalunya per disposar dels mitjans de finançament adequats ( increment de la tarifa de 
consum d’aigua d’abastament en xarxa i cànon de sanejament per a aigua d’abastament de  
pous) que van permetre l’aprovació de la construcció d’una depuradora per a les aigües 
residuals de l’Hospitalet de Llobregat i Zona Franca.Amb aquesta depuradora es millorava la 
qualitat de les aigües del mar que estava seriament degradada i a més es podien utilitzar les 
aigües depurades per a d’altres usos ( regadiu,indústria,etc ) fet molt important degut a 
l’escassetat dels recursos hídrics detectada a l’àrea metropolitana de Barcelona. 

 
• Evolució en les tipologies de seccions transversals utilitzades en la construcció del 

clavegueram i diferències en el procediment constructiu de les clavegueres o col-
lectors visitables respecte a les clavegueres no visitables. 
L’evolució en la tipologia de seccions transversals utilitzades en la construcció del 

clavegueram presenta dues etapes : a ) des de l’inici de la seva construcció a la ciutat fins a 
1960 s’escollien col-lectors visitables  ( majoritàriament eren la secció tipus número 1 de les 
utilitzades a Barcelona ) i clavegueres no visitables ovoidals.Les clavegueres visitables eren 
construïdes in situ, únicament amb formigó ( amb encofrats ) o bé amb solera de formigó i 
parets i volta d’obra de fàbrica de maó.Es tractava d’un intent d’uniformitzar les seccions a la 
ciutat  b) A partir de 1960 en construir-se col-lectors a la zona baixa de la ciutat, va ésser 
obligat per raons de l’escàs pendent disponible modificar la secció tipus número 1 de les 
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utilitzades a Barcelona i adoptar seccions de menor altura i major amplada.Les tipologies dels 
col-lectors presentaven una àmplia variabilitat.Les clavegueres no visitables eren de secció 
ovoidal o circular i prefabricades.En publicar-se les Recomendaciones para la redacción de 
proyectos de saneamiento en la comarca per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona i Serveis 
Comuns l’any 1971 es van estandaritzar les seccions utilitzades. 

 
• Evolució en els criteris de càlcul de les aigües pluvials i residuals. L’augment 

progressiu de la intensitat de pluja amb el pas del temps. 
Els criteris de càlcul de les aigües pluvials dels col-lectors i clavegueres eren mancats 

de rigor i exactitud en els projectes anteriors als anys 70 i manifesten una evolució de criteris 
amb el pas del temps.El coeficient d’escorrentia era inicialment únic i, en alguns casos, de 
valor reduït per a les condicions pròpies d’un terreny edificat.Posteriorment el coeficient 
d’escorrentia depenia del tipus de sòl i es van estandaritzar els seus valors. La intensitat de 
pluja era inicialment de valor molt inferior als valors utilitzats actualment. Així doncs, l’any 
1926 Puig Gairalt considerava una intensitat de pluja ( incloent pèrdues ) de 25 litres per 
segon i per hectàrea. Aquest valor es va incrementar amb el criteri de càlcul de Sonier que 
considerava 85 litres per segon i per hectàrea per a pluges de durada 10 minuts.Existien 
projectes en què es majorava el cabal d’aigües pluvials per considerar la possibilitat de pluges 
extraordinàries.Amb la publicació de les Recomendaciones para la redacción de proyectos de 
saneamiento en la comarca per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona i Serveis Comuns 
l’any 1971 es van estandaritzar les corbes IDF per al càlcul de la intensitat de pluja i els valors 
van augmentar a valors compresos entre 150 i 400 litres per segon i per hectàrea.Aquestes 
dades mostren una de les causes que els col-lectors es convertissin insuficients en augmentar 

la urbanització ja que en passar la intensitat de càlcul de 85 
hectàreasegon

litres
*

 a valors de fins 

a 400 
hectàreasegon

litres
*

s’havia multiplicat el seu valor per 5 i, en conseqüència, el cabal de 

càlcul havia augmentat en la mateixa proporció. Malgrat això, hi ha casos com el col-lector 
d’Amadeu Torner que es van projectar per un cabal d’aigües pluvials molt superior a 
l’obtingut del càlcul per garantir un marge de seguretat en cas que el col-lector rebés noves 
aportacions difícils d’avaluar en el càlcul ( desguàs del Canal de la Infanta en cas d’avaries, 
cabal irregular consumit per grans indústries,etc ).En el cas de les aigües residuals ha existit 
generalment una uniformitat de criteris de càlcul basats en una dotació d’aigües residuals per 
habitant ( coincident amb la dotació d’aigües d’abastament o aproximant-la ) i l’aplicació 
d’un coeficient punta.A partir del PECB de 1988 s’han aplicat mètodes informàtics per a la 
definició de la pluja i el càlcul de la intensitat de pluja que han permès arribar a un nivell de 
precisió que no era possible d’aconseguir amb els mètodes tradicionals de càlcul. 

 
• La importància del contingut del Reglamento de Sanidad Municipal de 1925 que va 

condicionar el Pla de Sanejament de 1926 de Ramon Puig Gairalt. 
El Reglamento de Sanidad Municipal de 9 de febrer de 1925 contenia mesures que, si 

s’haguessin portat a la pràctica amb mitjans coercitius, haurien contribuit a donar un avenç 
molt important en la construcció de clavegueram i estacions depuradores d’aigües residuals.El 
Reglament exigia la col-locació d’un sifó hidràulic abans de connectar qualsevol escomesa a 
la claveguera per tal d’evitar mals olors.A més, obligava al tractament de les aigües residuals 
abans d’abocar-les al riu o al mar, excepte quan es pogués garantir que l’autodepuració 
destruïa o neutralitzava les matèries abocades.Es prohibia totalment la construcció de pous 
morts i preveïa, pels casos en què no fos possible construir xarxes de clavegueram, altres 
mitjans alternatius ( fosses sèptiques, fixes o mòbils; pous de fons i parets impermeables ).Per 
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tal de garantir la salut pública, establia limitacions a l’ús de les aigües residuals per al regadiu 
d’hortes agrícoles.De la mateixa manera, el servei d’extracció i transport de matèries 
excrementícies procedents de fosses sèptiques o pous Mouras havia de complir una sèrie de 
condicions i escollia els procediments mecànics com els més adequats.Una de les mesures 
més importants del Reglament era que exigia que tot projecte de clavegueram fos acompanyat 
d’un sistema de tractament de les aigües residuals que garantís que, un cop tractades, eren 
inoqües per a la salut pública per tal que pogués ésser aprovat.Dins dels possibles sistemes de 
depuració existia un ampli coneixement de la tècnica de l’època : a ) sistemes de depuració 
física ( clarificació, sedimentació,absorció,filtració intermitent, entre d’altres ) b) sistemes de 
depuració química ( desinfecció ) c) sistemes de depuració biològica ( llits bacterians, fosses 
Imhoff, fangs actius, camps d’irrigació,entre d’altres ). Cal tenir present que estava prohibit 
qualsevol pou, galeria o rasa que pogués contaminar les aigües de deus o brolladors o de les 
capes aqüíferes del subsòl que s’utilitzessin per a l’alimentació, excepte si estaven a una 
distància mínima de zones habitades.   

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


