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2.1 El Plantejament Tradicional del Drenatge Urbà 
 
 
 Històricament la problemàtica del drenatge urbà s’ha tractat des del punt de vista 
de les inundacions. Així, les xarxes de drenatge es dissenyen per evacuar el més de 
pressa possible els cabals que els arriben de manera que aquests no generin problemes 
en superfície. 
 
 L’altre punt important de cara a dissenyar la xarxa de clavegueram d’una ciutat 
són els dos tipus d’afluents que hi circulen: les aigües residuals, tant domèstiques com 
industrials, i les aigües pluvials. 
 
 Les primeres són fàcils d’identificar com a nocives pel medi ja que solen 
presentar algun tipus de coloració i/o desprendre olors i, tradicionalment, han estat 
anomenades aigües negres. Per altra banda, les aigües de pluja s’han considerat sempre 
com aigua neta i per tant innòcua pel medi receptor. 
 
 Una diferència més entre aigües residuals i pluvials és que el cabal de les 
primeres és més o menys constant durant tot l’any i relativament fàcil d’estimar amb la 
densitat de població i dades sobre l’activitat industrial de la zona.  
 
 Per contra, els cabals de pluvials són discontinus –només apareixen en episodis 
de pluja– i durant una tempesta poden passar de zero a valors molt grans en tan sols uns 
minuts.  
 
 Apareixen així dues tipologies clàssiques de xarxa de drenatge, les xarxes 
separatives i les unitàries. 
 
 Les xarxes de drenatge separatives es composen de dues xarxes paral·leles, una 
per pluvials que aboca directament al riu i una altra adaptada al cabal de residuals 
existent –que serà sempre molt inferior al cabal de disseny per pluvials– i que condueix 
aquestes aigües a una estació depuradora abans que siguin retornades al medi. 
 
 Les xarxes unitàries en canvi conformen una única xarxa per les que passen els 
dos afluents alhora. Estan així dissenyades de manera que s’adaptin dins del possible als 
dos cabals extremadament diferents que hi han de circular.  
 
 En temps sec els sistemes unitaris transporten només les aigües residuals que són 
recollides en un interceptor i dirigides cap a la planta de tractament.  
 
 En temps de pluja en canvi, a partir d’episodis d’una certa entitat –no 
necessàriament gaire gran–, els cabals i calats augmenten notablement i la capacitat de 
les depuradores és àmpliament sobrepassada.  
 
 Així, durant bastants dels episodis de precipitació, gran part del cabal descarrega 
de forma directa al riu sense cap tractament previ. 
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 Aquests abocaments des de xarxes unitàries estan eminentment formats per 
aigües de pluvials ja que en general els cabals d’aquestes són molt superiors al de 
residuals i només es troben petits volums molt diluïts d’aquests. Així, el plantejament 
tradicional que pren les aigües de pluja com netes no considera aquest tipus 
d’abocaments com excessivament greus. 
 
 Històricament, amb la consideració de les aigües pluvials com netes, les xarxes 
separatives s’han catalogat com respectuoses amb el medi ambient i se n’ha impulsat el 
desenvolupament tot i ser més cares que les xarxes unitàries. 
 
 A banda de consideracions ambientals, els sistemes separatius tenen l’avantatge 
de no sobrecarregar tant els trams baixos de les xarxes de drenatge.  
 
 Sovint aquests trams són els més antics i no van ser pensats per rebre les aigües 
d’una zona tan gran com al final han acabat rebent, donant-se per tant problemes de 
capacitat que són agreujats amb cada nova urbanització que connecta la seva xarxa a la  
de la resta de la ciutat. 

 

 
  Fig. 2.1 – Esquemes d’una xarxa unitària i una separativa 
 
 
 No obstant, si no es controla molt, les connexions il·legals, accidentals o no, 
poden fer que un sistema separatiu acabi sent pràcticament com tenir dos sistemes 
unitaris en paral·lel. Així, si no es té suficient capacitat de control i inspecció, millor 
anar a sistemes unitaris. 
 
 Finalment, l’avantatge clar de les xarxes unitàries és la seva economia i el fet 
que la majoria de grans ciutats disposen d’aquest tipus de drenatge i canviar- lo no 
resulta viable ni en termes econòmics ni per les molèsties als veïns que això implicaria. 
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2.2 Reconeixement de la Problemàtica Ambiental 
 
 
 La idea que pot existir un problema associat a la contaminació dels cursos 
fluvials per la precipitació en medi urbà apareix fa algunes dècades en aquells països on 
més avançat es troba el pla de sanejament.  
 
 Les fortes inversions realitzades per lluitar contra la pol·lució crònica causada 
pels abocaments d’aigües residuals en països com Anglaterra, Estats Units, França i 
Dinamarca i la millora experimentada pel medi fluvial com a conseqüència són el que 
posa de manifest la nova problemàtica: els rius pròxims al medi urbà pateixen, associats 
a episodis de precipitació, importants períodes de pol·lució. Aquesta pèrdua puntual de 
qualitat provoca mortaldats piscícoles importants que impedeixen una total recuperació 
dels ecosistemes fluvials. 
 
 Es comença així a analitzar la precipitació en medi urbà no únicament com un 
fenomen quantitatiu sinó que apareixen els primers plantejaments qualitatius. Es 
comprova que aquest descens de la qualitat de les aigües en episodis de pluja és 
generalitzat i es dóna tant a ciutats industrials com a les que no ho són. Es descarta així 
la hipòtesi inicial d’abocaments il·legals de residus aprofitant la cobertura oferta per la 
tempesta.  
 
 Per altra banda, l’existència d’algunes ciutats amb sistemes de drenatge 
separatius, que recullen de forma independent les aigües residuals i les pluvials, permet 
un anàlisi qualitatiu d’aquestes darreres. 
 
 Fruit de la caracterització dels efluents de pluvials s'arriba a la conclusió que el 
plantejament tradicional, basat en l'evacuació ràpida de les aigües al riu o mar per evitar 
inundacions, ja sigui conjuntament amb l' aigua residual –sistema unitari– o de forma 
independent –sistema separatiu–, porta o pot portar associat un problema important de 
qualitat per al medi receptor. 
 
 Les fonts d’aquesta pol·lució de les aigües que s’aboquen al riu són molt 
diverses ja que l’aigua que escorre sobre els carrers arrossega tot tipus de partícules que 
s’hi han anat dipositant al llarg del temps (cautxú dels pneumàtics, gasolina, oli, restes 
de paviment, plàstics i papers, etc...) 
 
 Així, encara que inicialment les xarxes separatives es van impulsar per ser 
ambientalment respectuoses, ara es veu que els avantatges mediambientals que se’ls 
atorgaven no són tals i que els contaminants que transporten les aigües pluvials són del 
mateix ordre que els de les aigües residuals. 
 
 Sí que és veritat, però, que en sistemes unitaris l’augment de cabals durant 
episodis de pluja provoca una resuspensió de sediments acumulats a les canonades 
durant períodes secs que en principi no es dóna en sistemes separatius. 
 

Per tant, les xarxes separatives  sí que presenten un petit avantatge 
mediambiental respecte les unitàries. 
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2.3 Concepte del Rentat Inicial 
 
 
2.3.1 El Procés de Rentat 
 
 El medi urbà forma una conca no natural, amb una dinàmica pròpia i una sèrie 
de característiques que la defineixen. La precipitació en zona urbana, provoca amb 
facilitat escorrenties d’una certa magnitud a causa de l’alt percentatge de superficie 
impermeable del sòl.  
 
 Aquesta aigua, a més, no es deixa circular lliurement per la superfície sinó que 
es capta el més de pressa possible i s’introdueix a la xarxa de drenatge de la ciutat. 
S’obtenen així puntes de cabal no menyspreables fins i tot amb pluges no excepcionals.  
 
 A causa de les activitats que s’hi desenvolupen,  la ciutat acumula partícules de 
diferents orígens tant a la seva superfície com a la pròpia atmosfera. Aquestes partícules 
poden tenir en alguns casos una forta càrrega contaminant i representar una amenaça 
important pel medi receptor. 
 
 Un succés de pluja provoca com s’ha dit una escorrentia anormalment important 
i amb energia suficient per provocar un efecte de rentat superficial de la ciutat. Les 
partícules acumulades durant els períodes entre episodis de pluja són per tant 
arrossegades cap el sistema de drenatge.  
 
 Podem considerar també un efecte de rentat atmosfèric i, en ciutats amb un 
sistema de drenatge unitari, la resuspensió de partícules dipositades a les canalitzacions 
–encara que en menor grau, això també es pot donar en xarxes separatives a causa per 
exemple de connexions il·legals a la xarxa de pluvials. 
 
 Aquesta càrrega contaminant, que és arrossegada principalment en els primers 
moments de precipitació, és el que s’ha donat a conèixer com el rentat inicial i es 
presenta d’una forma especialment important en climes com el mediterrani i 
concretament el de la zona de Barcelona, amb pluges de tipus orogràfic i convectiu 
seguides de llargs períodes secs.  
 
 En general es parla de rentat inicial, quan el 80% de la càrrega contaminant és 
transportada pel primer 20% del volum d’escorrentia generada pel succés de pluja. 
 
 Les aigües pluvials, especialment les de rentat inicial, constitueixen un afluent 
amb una important càrrega de sòlids en suspensió i metalls pesats, així com una càrrega 
orgànica considerable.  
 
 Es defineixen així els residus urbans en temps de pluja com aquells materials 
trobats a la superfície, procedents de l’atmosfera o incorporats a la pròpia xarxa de 
drenatge que són capaços de ser rentats i arrossegats durant episodis no excepcionals de 
pluja. 
 
 Tal com s’ha vist a l’apartat previ, tant els sistemes separatius com els unitaris 
aboquen al medi aigua no tractada durant els episodis de pluja. 
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 La conseqüència de tot aquest procés és l’arribada al medi d’abocaments de 
forma aleatòria, associats a episodis de pluja no excepcional.  
 
 A més, ja s’ha esmentat que la seva càrrega contaminant és en general del 
mateix ordre que la de les aigües residuals que tradicionalment s’anomenaven negres en 
contraposició a les pluvials que es consideraven netes.  
 
 Finalment, aquests abocaments tenen el problema de presentar-se en grans 
volums i cabals, impedint així el seu tractament pels mètodes tradicionals que 
s’apliquen a les aigües residuals.  
 
 Hauran d’aparèixer així formes noves de lluitar contra aquesta contaminació. 
Són les estratègies proposades en els manuals de bones pràctiques de gestió de les 
aigües de pluja que es tractaran al llarg d’aquest document. 
 
 
2.3.2 Fonts de Contaminació de les Aigües Pluvials 
 
TRÀNSIT DE VEHICLES 
 
 Els contaminants associats a trànsit rodat es generen en operacions de 
manteniment i pel propi desgast dels vehicles en ser usats i alguns com el combustible i 
el cautxú dels pneumàtics són molt nocius pel medi. Així trobem diversos possibles 
orígens de contaminació en relació amb els vehicles com són els següents: 
 

o Pèrdues de combustible, oli o d’altres fluids del motor 
o Emissió de partícules pel tub d’escapament 
o Components del vehicle trencats per un accident (vidres, plàstics,...) 
o Partícules diverses produïdes pel desgast del vehicle degut a l’ús (cautxú, etc..) 

 
PAVIMENT  

 
La superfície dels carrers és en si mateixa una font de contaminants al anar-se 

desgastant pel pas de vehicles i vianants per sobre seu. Tenim així restes de mescla 
asfàltica o de formigó del paviment i de pintura de les marques vials.  
 
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

 
A conseqüència de les activitats industrials, s’acumula a l’aire sobre les ciutats 

gran quantitat de partícules i pol·lució atmosfèrica en general.  
 

En episodis de precipitació, sobretot si aquesta es presenta amb certa intensitat, 
es produeix una neteja atmosfèrica que arrossega aquesta pol·lució cap al cicle de 
l’aigua 
 
VEGETACIÓ I FAUNA URBANA 

 
La vegetació urbana, tant si es troba concentrada en parcs i zones verdes com si 

es troba repartida de forma més o menys uniforme per la trama urbana, produeix –
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especialment durant la tardor– una gran quantitat de sòlids orgànics (fulles, fruits, 
llavors, restes vegetals...) que si no són recollides per les operacions de manteniment 
municipal entraran al sistema de clavegueram i seran una gran aportació de matèria 
orgànica i nutrients per l’aigua.  
 

Tant ocells i d’altres animals que s’han adaptat al medi urbà com els animals 
domèstics generen també contaminació orgànica i nutrients amb els seus excrements 
que arriben finalment a la xarxa de clavegueram. 

 
Aquesta matèria orgànica s’oxida al entrar al medi i produeix brusques baixades 

de la concentració d’oxigen a l’aigua. Encara que aquesta concentració d’oxigen 
recuperi el seu valor normal en un temps relativament curt, pot haver provocat ja 
importants mortaldats piscícoles. 

 
ACTIVITAT HUMANA 

 
L’activitat ciutadana genera voluntàriament o per descuit, un dipòsit important 

de materials diversos com papers, plàstics o burilles de cigarret per posar alguns 
exemples.  
 

A més d’aquestes aportacions puntuals repartides per tota la ciutat i dependents 
de la densitat de població que hi hagi, trobem també algunes activitats que produeixen 
una quantitat especial de residus. Un cas d’aquestes últimes pot ser el camp de la 
construcció que genera pols i deixalles diverses en grans quantitats. 
 
RESUSPENSIÓ DE DIPÒSITS A LA XARXA UNITÀRIA 
  
 Els sistemes de drenatge unitaris porten durant els períodes secs cabals molt 
petits en relació a les seves mides –dissenyades per dur els cabals molt superiors que es 
generen en episodis de precipitació.  
 
 Aquest fet provoca en alguns punts velocitats molt petites i per tant la 
sedimentació de part de les partícules que contenen les aigües residuals. 
 
 En successos de pluja, els cabals i per tant les velocitats de l’aigua augmenten 
enormement i aquests materials que s’han anat acumulant a la xarxa són resuspesos i 
arrossegats per la corrent.  
 
 En teoria aquest és un fenomen que només s’hauria de donar en xarxes unitàries, 
però a la pràctica, és molt difícil eliminar completament les connexions il·legals a la 
xarxa de pluvials i per tant també sol donar-se en xarxes separatives. 
 
 Les causes d’aquestes connexions il·legals són diverses però alguns exemples 
podrien ser simples equivocacions, estalvi de temps fent una sola connexió enlloc de 
dues, dificultat de trobar o accedir al tub de residuals que és molt més petit que el de 
pluvials, etc... 




