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1.1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1.1. GENERACIÓ DEL PROBLEMA. 
 
Els estudis elaborats sobre les descàrregues des del clavegueram en temps de pluja 
tenen el seu inici a finals dels anys 60. Es tracta d’un problema en el que encara es pot 
investigar molt i que va adquirint importància últimament. Aquesta transcendència és 
causada pel fet que països com Anglaterra, Estats Units, França i Dinamarca que tenien 
un pla de sanejament més desenvolupat observaren que per tenir una bona qualitat 
global en el riu s’havien d’analitzar les aportacions de contaminants de les xarxes de 
clavegueram en temps de pluja. 
 
Les precipitacions caigudes en el sòl urbà tenen dos efectes importants. La primera 
conseqüència és de caràcter quantitatiu. Les inundacions en les conques urbanes solen 
provocar gran quantitat de destrucció de bens materials, creant l’obligació de tenir que 
drenat tota l’aigua en el sòl urbà. D’aquesta forma el clavegueram de les ciutats està 
adaptat per evitar les inundacions. En canvi, la segona conseqüència de tipus qualitatiu, 
l’abocament de contaminants en un medi receptor que pot ser un riu, un llac o el mar, no 
era gaire tinguda en compte en el disseny del clavegueram. 
 
En els períodes secs entre pluges, la conca urbana actua com a un dipòsit d’acumulació 
de contaminants. Aquesta deposició en la conca pot ser de molt diversos orígens com el 
transport, la construcció o la contaminació atmosfèrica. Els contaminants acumulats 
principalment són la matèria orgànica, els metalls pessants, els sòlids en suspensió, i els 
nutrients (fòsfor i nitrogen).  
 
Quan es produeix la precipitació, l’aigua produeix un rentat de la conca urbana 
arrossegant els diferents contaminants. Així quan parlem d’aigua pluvial hem de pensar 
en una aigua ja contaminada i que produeix un efecte important en el medi aquatic 
receptor final. 
 
Aquesta aigua, causada per la precipitació, en ser transportada per la xarxa de 
clavegueram pot barrejar-se amb les aigües negres, produint-se un augment de la major 
part dels contaminants. Aquesta possible barreja dependrà del tipus de clavegueram que 
ens trobem. En els xarxes separatives els dos tipus d’aigua van per camins diferents, 
aconseguint que no es barregin aquestes. El cas contrari és en les xarxes unitàries en que 
les concentracions en els abocaments és superior en circular els dos tipus d’aigües pels 
mateixos conductes.  
 
Les principals precipitacions que causen aquest problema són principalment les 
moderades. Això es degut a que la qualitat de les aigües pluvials va augmentant al llarg 
del temps. Aquest efecte de rentat inicial superior s’anomena First Flush. L’origen 
d’aquest és degut a que en el sòl urbà es produeix un rentat superior en els primers 
moments de la precipitació. L’altre motiu, encara més important es degut a la 
mobilització dels contaminants que havien quedat sedimentats en la xarxa de drenatge 
en el període de temps entre dos pluges 
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1.1.2. EFECTES SOBRE EL MEDI. 
 
Aquestes descarregues solen tenir com a destinació un medi receptor aquàtic. Aquest 
medi es pot tractar d’un riu, del mar o d’un llac, els quals estan subjectes a una possible 
vida aquàtica o diferents usos que poden exigir un mínim de qualitat en l’aigua. D’altra 
banda, la creixent sensibilització ambiental provoca una demanda social a mantenir els 
diferents medis aquàtics en bones condicions mediambientals. 
 
L’efecte que produeixen les descàrregues des de les xarxes de clavegueram unitàries 
sobre el medi receptor es pot diferenciar en dos tipus. El primer tipus seria la 
contaminació aguda o a curt plaç. Els efectes més representatius a curt plaç són una 
disminució de la contaminació d’oxigen dissolt i un augment de la terbolessa associada 
a l’augment de sòlids en suspensió. El segon tipus es tracta de la contaminació crònica o 
a llarg plaç. Els efectes més importants d’aquesta són l’eutrofització per l’excés de 
nutrients i la bioacumulació de metalls pessants. 
 
A l’hora de quantificar l’efecte d’un abocament hi ha dos formes de fer-ho. La primera 
seria mitjançant els estàndards d’emissió dels abocament, que poden tractar-se de cabal 
d’abocament, concentracions de les substàncies en aquests, i freqüències de 
descàrregues. Aquesta forma de quantificar l’abocament és la més utilitzada, però té el 
gran inconvenient de no expressar quines són les concentracions en el medi receptor. 
Per a això, es plantegen els estàndards anomenats objectius de qualitat mediambiental 
els quals ja venen referenciats sobre l’aigua receptora, sent aquests molt més útils. 
 
El manual UPM ( Urban Pollution Management) estableix uns estàndards per als 
diferents usos d’aigua. Aquest manual és d’ús freqüent a Anglaterra i Gal·lès. Es 
presenta diferents tipus d’ús de l’aigua. El primer ús de l’aigua es la pesca o vida 
aquàtica, la qual presenta un estàndards de concentració d’amoni desionitzat i d’oxigen 
dissolt. El segon ús es tracta de les aigües de bany on existeix un estàndard de 
concentració de cofilorms totals i fecals, per aconseguir el compliment de la normativa 
europea BDW. L’últim ús que contempla és un ús amè de l’aigua amb un estàndard de 
concentració, en aquest cas en les emissions, de sòlids. 
 
1.1.3. CAS PARTICULAR DEL TRAM SANT ANDREU DE LA BARCA – 

MAR 
 
El medi receptor aquàtic analitzat en aquest estudi es tracta dels últims 26,8 quilòmetres 
finals del riu Llobregat, situat tots ells en la comarca del Baix Llobregat. Aquest riu té 
una longitud total aproximada de 156 quilòmetres, amb una bona qualitat en el seu inici 
que va disminuint en apropar-se al final, a causa, entre altres motius, de l’augment de la 
presència antròpica. 
 
El cabal circulant en el riu Llobregat correspon a un comportament típicament 
mediterrani, amb uns cabals punta molt grans, però molt reduïts en èpoques de sequera 
o en l’estiu. Aquest fet està accentuat en els últims deu quilòmetres a causa de 
l’extracció de la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí, que extreu aproximadament 
6m3/s. Aquests petits cabals són inferiors als total del cabals originats en les conques 
urbanes en el succés plujós. Així, ens trobarem amb un cabal, en la part final del riu, de 
procedència principalment de les conques urbanes. 
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La recent introducció de la nova depuradora del Baix Llobregat, ara en fase de proves, 
provocarà un augment en la qualitat del riu i disminuirà la contaminació crònica en 
aquest. D’altra banda aquesta millora de les condicions vindrà acompanyada de 
l’adquisició de la importància de l’efecte produït per la descarrega de contaminants des 
de les xarxes unitàries de clavegueram. D’aquesta forma, tot i la millora produïda pel 
pla de Sanejament, s’haurà d’avaluar aquest efecte a l’hora de determinar la qualitat del 
riu. 
 
Els últims quatre quilòmetres i mig del riu Llobregat estaran desviats en un futur a la 
dreta del riu a causa de l’ampliació de l’espai portuari del port de Barcelona. Es tracta 
d’un canal aproximadament de 260 metres d’amplada, amb una cota de solera 
d’aproximadament un metre i mig per sota del nivell del mar. Aquest canal està 
dissenyat amb una capacitat hidràulica de 4000m3/s. En condicions de poc cabal, la 
secció d’aquest canal provoca unes velocitats de l’aigua molt reduïdes. 
 
Les diferents conques urbanes d’aportació de contaminants corresponen a les superfícies 
urbanes dels municipis de Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal, Papiol, Pallejà, 
Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Cornellà i Sant 
Boi de Llobregat. Totes aquestes conques urbanes disposen d’un sistema de drenatge 
unitari que provoca l’efecte de barreja amb les aigües residuals abans esmentat amb un 
important augment de la contaminació. 
 
A causa de que el principal problema el tenim en precipitacions moderades, es pot 
suposar que en les conques naturals el terreny absorbeix el total de la precipitació. 
 
El clima de la zona, anomenat clima mediterrani, té com a característica llargs períodes 
de sequera entre precipitacions. Això és de vital importància, perquè es pot considerar 
que la contaminació dipositada en la conca haurà arribat a un límit teòric, i no d’aquesta 
forma no és té en compte el temps que ha transcorregut des de l’última precipitació. 
 
1.2. OBJECTIUS 
 

• Estudi dels diferents processos involucrats en els abocaments des de 
l’acumulació de contaminants en sòl urbà, passant pel rentat de les conques 
urbanes i arrossegament dels contaminants per l’escorrentia urbana, acabant amb 
el procés de barreja amb les aigües negres en la xarxa de clavegueram unitària. 
Generació dels polutogrames d’abocament al riu 

 
• Estudi de la propagació dels hidrogrames en un curs fluvial i aplicació als últims 

27 quilòmetres del riu Llobregat. 
 

• Diagnòstic de la situació futura, des de l’anàlisi de les concentracions d’oxigen 
dissolt i amoníac. 

 
• Estudi de sensibilitat dels principals paràmetres utilitzats en el model, per al 

coneixement de quines són les variables importants a determinar en el model. 


