
Capítol 6: Conclusions 87

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítol 6: 
Conclusions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítol 6: Conclusions 88

En els càlcul s’ha considerat un cabal de 8m3/s aigües amunt de la planta 
potabilitzadora de Sant Joan Despí i de 2m3/s aigües avall d’aquesta. Aquest cabal 
reduït provoca que l’efecte de les descarregues de les xarxes unitàries en temps de pluja 
sobre el riu sigui molt notable, modificant clarament el cabal circulant pel riu Llobregat. 
El cas extrem d’aquesta modificació el trobem en el futur canal de desviament del riu 
Llobregat on el cabal augmenta de 2m3/s a 14m3/s, per a una precipitació de tant sols 
6.7 mm. D’aquesta forma es produeix un canvi considerable en la velocitat de 
propagació de contaminants. 
 
En el futur desviament del riu Llobregat es preveu un canal amb una cota de fons 
d’aproximadament 1,5 metres per sota del nivell del mar, i un ample d’uns 260 metres. 
Aquest fet provoca que per als cabals circulants en el nostre estudi en aquest tram final 
tinguin una velocitat molt reduïda provocant que el contaminant tardi de l’ordre de dies 
en arribar a la desembocadura. A més, a més, en el tram final es on es pot apreciar 
millor el desfassament entre la velocitat de propagació de l’ona de cabal i dels 
contaminants. 
 
A causa de la baixa precisió de les dades inicials del mòdel, els resultats d’aquests ha de 
ser considerats en tot moment com a aproximatius. S’ha de comentar que les tasses 
d’acumulació de contaminants s’ha pres com a creïbles segons el tipus de ciutat 
mediterrànea. Les fraccions a partir de les quals s’han pres les concentracions dels 
diferents contaminants en funció dels sòlids totals, no són d’origen mediterrani en no 
disosar de les dades per aquest clima. Per aquest motiu seria convenient la realització 
d’una serie de campanyes de mesura per determinar les tasses d’acumulació i els valors 
de les diferents fraccions. 
 
El fet de tractar amb xarxes unitàries de clavegueram provoca la barreja de les aigües 
negres amb les aigües pluvials alterant notablement la forma dels polutogrames en els 
punts d’abocament, especialment en les substàncies que tenen una aportació bàsicament 
residual. 
 
En el model utilitzat per a les equacions de convecció – difusió per a la concentració 
d’oxigen dissolt, s’observa la gran rellevància que té la concentració inicial de DBO 
aquosa. Per aquest motiu és fonamental la determinació d’aquesta concentració en ser el 
paràmetre més influyent en les constants de degradació de la matèria orgànica aquosa i 
de fons. Altres paràmetres per als quals s’hauria de tenir una especial cura en la seva 
determinació per al bon funcionament del model serien la concentració inicial d’oxigen 
dissolt, la constant de reaireació ( ka ), i la constant de sedimentació (k3). Tenen una 
importància menor la concentració de DBO de fons i el coeficient de dispersió 
longitudinal. 
 
L’evolució temporal de les concentracions d’oxigen dissolt presenten dos 
comportaments ben diferenciats segons si ens trobem en un punt anterior a l’inici del 
desviament del riu, o en un punt posterior. En els primers punts la corba d’oxigen 
dissolt presenta diferents mínims que estan associats als diferents màxims de DBO 
aquosa. En els altres punts es presenta un efecte nou degut a la presencia de matèria 
orgànica de fons. L’efecte és una recuperació més llarga dels nivells d’oxigen anteriors. 
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Les diferents pluges de partida amb una precipitació totals que va de 4.8 mm a 15.6 mm 
indiquen un comportament similar de les corbes de concentració, sent en aquest rang de 
valors les precipitacions de major volum les que causen unes concentracions superiors. 
 
El manual UPM estableix com a requesits que ha de complir un medi aquatic per al 
manteniment d’una vida aquàtica, unes concentracions mínimes d’oxigen dissolt i 
màximes d’amoníac desionitzat associades a unes duracions en que són sobrepassades i 
a una frequencia. El fet de que les concentracions fixades en  aquest manual mostren 
una interdependència entre l’amoníac desionitzat i l’oxigen dissolt, i que els resultats 
mostren una pràctica coincidència entre el màxim d’amoníac i el mínim d’oxigen 
dissolt, suposen un augment dels diferents trams, per als quals no són vàlids per als 
diferents tipus de vida aquàtica. 
 
L’aplicació del Manual UPM als resultats obtinguts pel model ens mostren les següents 
conclusions.  
 
Els primer 18 quilòmetres del nostre tram d’estudi que tenen el seu origen en l’esglaó de 
Sedo i la seva finalització en la potabilitzadora de Sant Joan Despí superen els 
estàndards per a tots els tipus de vida aquàtica assenyalats en el Manual UPM, en el 
referent a concentracions d’oxigen dissolt i amoníac desionitzat. 
 
En el tram compres entre els nou últims quilòmetres i els cinc últims es va disminuint la 
qualitat de l’aigua del riu. A mesura que avancem en aquests quatre quilòmetres es va 
produïnt un no cumpliment dels estàndards per cada tipus de vida aquàtica. D’aquesta 
forma els últims nou quilòmetres de riu no són adequats per la pesca sostenible de 
sàlmonids, els últims set quilòmetres per a la pesca sostenible de ciprínids, i els últims 
cinc quilòmetres per a la pesca marginal de ciprínids. 
 
En el referent als últims cinc quilòmetres del riu Llobregat la comparació dels resultats 
del model i el Manual UPM mostren clarament que són totalment inadequats per a la 
vida aquàtica.  
 
 


