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3.1 Un Nou Enfocament en la Gestió d’Aigües 
 
 
 Durant episodis de pluja, els medis urbans generen grans volums d’escorrentia 
capaços d’arrossegar matèries diverses amb una càrrega total de contaminants gens 
despreciable.  
 
 A causa de la magnitud i aleatorietat dels volums generats, aquests no poden ser 
tractats per neutralitzar-ne els contaminants per mètodes convencionals com les 
estacions de depuració i són abocats directament al medi amb importants conseqüències 
mediambientals. 
 
 A banda d’això, es troba que moltes de les ciutats han crescut actualment molt 
més del que s’havia previst originalment. Els trams baixos de les xarxes de drenatge 
havien estat pensats així per cabals més petits dels que realment han de suportar. 
Queden d’aquesta manera les administracions municipals obligades a canviar- los o 
acceptar freqüències d’inundació notablement superiors a les previstes. 
 
 Així, comencen a aparèixer als anys 80 tècniques alternatives que més endavant 
passen a anomenar-se bones pràctiques en la gestió d’aigües de pluja (en anglès: best 
management practices o BMPs). 
 
 Aquestes noves tècniques busquen millorar a nivell qualitatiu els efluents de la 
xarxa de drenatge i, simultàniament, reduir els volums totals d’escorrentia o almenys 
disminuir els cabals punta que circulen pels col·lectors. 
 
 En quan a la reducció d’escorrentia es recorre a mecanismes que augmenten la 
capacitat d’infiltració de la conca o a crear volums de retenció que n’augmenten el 
temps de concentració i rebaixen així la punta de cabal.  
 
 D’aquesta manera es descarrega  la xarxa de drenatge sense necessitat de recórrer 
a la construcció de nous col·lectors que, en molts casos, és molt difícil si no impossible. 
 
 Pel que fa a la millora de la qualitat de l’aigua, les bones pràctiques potencien 
alguns processos com poden ser la infiltració o la retenció de l’aigua que, en cert grau, 
depuren les aigües.  
 
 La infiltració de l’aigua, al travessar el sòl, produeix un cert efecte de filtrat i per 
tant l’aigua és en cert grau depurada i, pel que fa a la retenció de l’aigua, aquesta 
possibilita la sedimentació d’alguns dels sòlids que pugui haver-hi en suspensió. 
 
 A més, al disminuir els cabals que circulen per la xarxa de drenatge, la capacitat 
de les plantes de tractament es veu exhaurida amb menys freqüència i per tant part de 
l’aigua que s’hauria abocat directament al medi pot ser tractada.  
 
 Una ràpida classificació de les metodologies englobades en el marc de les bones 
pràctiques pot distingir entre mesures no estructurals o administratives, que miren 
d’evitar la producció de residus que després serien arrossegats per l’escorrentia i abocats 
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al medi, i mesures estructurals, que comprenen alguna forma d’obra o disposició dels 
elements de la ciutat. 
 
 Aquestes darreres són instal·lacions que  miren de minimitzar l’efecte d’aquests 
residus un cop ja s’han produït i la pluja els ha arrossegat. Són per tant el que es podria 
anomenar dispositius de depuració d’aigües de pluja. 
 
 Les mesures estructurals es poden dividir al seu torn segons la seva ubicació i 
forma de funcionar.  
 
 Es trobaran així mesures que actuen a l’inici de la xarxa, on es genera 
l’escorrentia, i d’altres que es situen més avall, en punts de la xarxa que ja porten 
quantitats d’aigua molt més importants.  
 
 En quan a la forma d’actuar, encara que totes les bones pràctiques tenen una 
component de millora de la qualitat de l’aigua, hi ha mesures que es centren més en 
retirar els contaminants de l’aigua i d’altres que ho fan en retenir l’aigua per disminuir 
els cabals circulants de la xarxa  (a la vegada que propicien les condicions pel dipòsit de 
sediments o d’altres mecanismes de depuració). 
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3.2 Bones Pràctiques de Gestió 
 
 
3.2.1 Classificació de les Mesures 
 

Com ja s’ha esmentat, quan es parla de les bones pràctiques, es fa a vegades la 
classificació entre mesures estructurals i mesures no estructurals.  
 

Les primeres actuen físicament per intentar retenir l’aigua, infiltrar- la o millorar 
la seva qualitat, mentre que les mesures no estructurals consisteixen en mirar d’evitar la 
producció d’aquesta contaminació o almenys reduir la quantitat d’aquesta que arriba a 
l’aigua i en conseqüència s’escapa de la zona on s’ha generat.  

 
Bones pràctiques no estructurals poden ser tals com mesures legislatives, 

informació i educació del públic dels efectes de les seves accions sobre el medi, control 
de l’erosió en les obres, modificació de les pràctiques de manteniment dels carrers, i 
entrenament dels empleats, etc...  

 
Aquestes mesures s’han anomenat en alguna ocasió un bon manteniment de la 

llar (en anglès: good housekeeping) fent referència al fet que d’un lloc ben endreçat i 
net se’n podran escapar menys contaminants que d’un recinte desendreçat i/o brut.  

 
En aquest estudi però, es tractarà només de les mesures estructurals, que són les 

que impliquen disposicions d’elements de la urbanització o algun tipus d’obra. 
 
 

 
 

Fig. 3.1 – Classificació de les Bones Pràctiques 
 
 

Mesures No Estructurals 
 

BONES PRÀCTIQUES 

Mesures Administratives, es basen en la conscienciació social i la legislació per 
minimitzar la producció de residus que puguin després ser arrossegats per 
l’aigua. 
 

Mesures Estructurals 
 Dispositius fixes que tracten l’escorrentia un cop aquesta ja ha arrossegat una 

certa quantitat de contaminants. Impliquen algun tipus de obra o disposició 
urbanística que potenciï la infiltració o ofereixi les condicions necessàries per la 
sedimentació dels sòlids suspesos a l’aigua. 
 

Regulació a l’origen 
 

Regulació aigües avall 
 

Mesures que actuen molt a prop de la zona on s’origina l’escorrentia 

Mesures que recullen i tracten l’aigua que prové d’una zona bastant àmplia i que 
ja ha viatjat un tram per la xarxa de drenatge. 
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3.2.2 Mesures Estructurals 
 
 Les mesures estructurals són dispositius fixes situats a diversos punts del territori 
que, durant episodis de precipitació, actuen sobre les aigües d’escorrentia perseguint dos 
objectius principals: d’una banda miren de millorar la qualitat de l’aigua que circula per 
la xarxa i, per l’altra, reduir el cabal d’aigua que hi circula. 
 
CLASSIFICACIÓ DE LES MESURES ESTRUCTURALS 
 

La base per classificar les mesures estructurals és la seva localització dins del 
sistema de recollida i evacuació d’aigua.  

 
Es troba així el que s’anomena regulació a l’origen en contraposició a la 

regulació aigües avall (en anglés: source control vs. downstream control).  
 

La primera consisteix a retenir l’aigua en els primers trams del sistema de 
recollida d’aigües, prop d’on es genera l’escorrentia, de manera que seran necessaris 
dipòsits de petites dimensions que són més fàcils de situar i que, a més, tenen 
l'avantatge de retenir l’aigua al principi del sistema i per tant permetre un ús més 
eficient de les canonades d’aigües avall.  

 
D’altra banda, al ser més petits, se’n necessiten més i per tant els costos de 

construcció i manteniment així com la dificultat de la seva gestió són més importants.  
 
Pel que fa a la regulació aigües avall, es situa un sol gran volum de retenció al 

final d’una conca o just aigües amunt d’una planta depuradora. 
 
Aquest únic dispositiu s’ha de fer prou gros perquè pugui tractar tota l’aigua que 

li arribi de la conca i ocuparà per tant una superfície bastant important amb el que pot 
costar trobar on situar- lo i pot provocar rebuig per part dels habitants de la zona.  

 
Per altra banda, la construcció d’un sol volum d’emmagatzematge serà més 

barata i fàcil de gestionar que les mesures que calien en el cas anterior. 
 
 En relació a la seva forma d’actuar, es troben dos grups principals: les mesures 
reductores de l’escorrentia i les que proporcionen volum de retenció d’aigua. 
 
 Les pràctiques reductores d’escorrentia es basen en minimitzar les zones 
impermeables amb connexió directa a la xarxa de drenatge. 
 

Aquesta és una pràctica que ha guanyat molta acceptació en els darrers anys fins 
al punt que algunes regions dels Estats Units la imposen com obligatòria per noves 
urbanitzacions.  
 
 Els principis darrera d’aquestes mesures són dos. En primer lloc reduir el 
percentatge d’àrea impermeable i, en segon, fer que l’escorrentia generada a zones 
impermeables travessi zones de gespa i, així, alentir l’escorrentia i potenciar la 
infiltració. 
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Fig. 3.2 – Llit d’infiltració (mesura reductora de l’escorrentia) 
 
 Alguns dels beneficis derivats de reduir la impermeabilitat de la ciutat poden ser 
els següents:  
 

o Augment de la infiltració i reducció de l’escorrentia generada. 
 

o Disminució dels cabals pic que han de suportar les estructures aigües avall. 
 

o Menors diàmetres de canonades necessaris per la xarxa de drenatge. 
 

o Menor necessitat d’irrigació de les zones verdes de la ciutat. 
 
 Per la seva banda, les bones pràctiques dissenyades per proporcionar volum de 
retenció estan pensades per tractar un determinat volum d’escorrentia.  
 

 
 

Fig. 3.3 – Bassa seca (proporciona volum de retenció) 
 

Així, si estan dissenyades per tractar l’escorrentia que genera una determinada 
precipitació (per condicions mitges d’humitat del sòl), totes les tempestes que 
produeixin escorrenties iguals o més petites que aquesta seran captades i tractades. Per 
episodis més grans només es tracta part de l’escorrentia, encara que la part tractada pot 
portar la major part de la contaminació de rentat inicial. 
 
 Els temps de permanència de l’aigua en aquests volums de retenció variarà, 
segons el tipus i mida de mesura, entre unes poques hores i al voltant de dos dies com a 
màxim. Aquest temps determinarà la quantitat de sòlids en suspensió a l’aigua que 
tenen temps de dipositar-se al fons. 
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L’objectiu original pel què es va començar a pensar en unes bones pràctiques en 

la gestió d’aigües de pluja i en les mesures que es tracten al llarg d’aquest capítol va ser 
millorar la qualitat dels efluents que s’aboquen al medi des de zones urbanes. 
 
 En alguns casos aquest objectiu inicial ha quedat bastant oblidat i s’utilitzen 
simplement per reduir els cabals que circulen per la xarxa.  S’eviten així problemes de 
saturació de la mateixa sense haver de construir nous col·lectors.  
 
 No obstant, la funció d’eliminar contaminants dels afluents que circulen per la 
xarxa de drenatge segueix estant present a totes les bones pràctiques. A continuació 
s’exposen alguns dels mecanismes emprats en aquesta direcció. 
 
MÈTODES D’ELIMINACIÓ DE CONTAMINANTS 

 
Sedimentació 
 

Si es disposa una zona d’aigües relativament estancades, part de les substàncies 
sòlides en suspensió a l’aigua de pluja precipiten i s’eliminen així de l’escorrentia. Les 
partícules molt petites poden requerir períodes de temps molt llargs per precipitar però 
afortunadament, aquestes partícules tendeixen a flocular formant partícules més grosses 
i ràpides en sedimentar.  

 
Aquest és el mètode usat per moltes de les mesures estructurals però, com 

s’acaba de dir, requereixen uns temps de permanència de l’aigua relativament llargs per 
poder eliminar les partícules petites –inferiors a les 60µm– que contenen 
aproximadament el 80% dels metalls que arrosseguen les aigües d’escorrentia urbana. 
 
 Aquest mecanisme de depuració requereix per tant l’execució d’algun tipus de 
bassa o dipòsit i del netejat periòdic dels materials precipitats.  
 

En molts casos aquests dipòsits s’han dissenyat força més grans del necessari per 
ser utilitzats com mecanismes de regulació de cabal i posant molt poc èmfasi en la seva 
labor com depuradores de l’aigua de pluja. 
 
Filtratge 
 

Part de les partícules són retingudes al passar per forats de petit diàmetre com 
poden ser els que queden entre grans de sorra. 

 
La disposició general de les mesures que treballen per filtratge és un filtre de 

sorra que haurà de ser renovat o reciclat quan quedi obstruït per les partícules que hagi 
anat retenint. 

 
Infiltració 
 

La quantitat de contaminants que hi havia en l’escorrentia superficial va 
disminuint a mesura que aquesta infiltra en el sòl. Els contaminants són retinguts per 
filtratge i, a la vegada, part d’ells poden ser adsorvits per les partícules del sòl. 
 



  FONAMENTS TEÒRICS 
Ignasi Almirall Sol  Bones Pràctiques en la Gestió d’Aigües Pluvials  

- 33 - 

Els casos en que aquest mètode pot ser usat i en quin grau són factors que 
queden determinats per les característiques del sòl de la zona com per exemple 
permeabilitat o potencial d’intercanvi de cations i per la profunditat a què es troba el 
nivell freàtic o la roca. 

 
És important tenir en compte que els contaminants que portava l’aigua filtrada 

no desapareixen sinó que queden retinguts al terreny. Abans de decidir-se per aquesta 
opció, s’haurà d’estudiar si aquests contaminants afectaran els usos del sòl que es vulgui 
donar a la zona en períodes secs.  

 
També s’haurà d’analitzar si hi ha possibilitats que les substàncies retingudes al 

terreny migrin a llarg termini i contaminin una altra zona o fins i tot que arribin a 
l’aqüífer. 

 
Intercepció 
 

L’herba pot interceptar i retenir partícules quan una làmina d’aigua escorre 
lentament per sobre d’àrees amb vegetació. 

 
L’eficàcia d’aquest mecanisme és moderada i depèn molt de la franja de gespa 

per sobre la que circula l’escorrentia i del cabal d’aigua a tractar.  
 
En qualsevol cas, aquest és un mecanisme que mai s’utilitza de forma aïllada 

sinó en combinació amb algun altre, en especial amb la infiltració ja que la gespa 
propicia la permeabilitat del sòl en què creix. 
 
Resposta Biològica 
 

Les plantes i microorganismes necessiten algunes de les substàncies dissoltes a 
l’aigua com nutrients i minerals per alimentar-se.  Aquestes, que des del punt de vista 
humà es consideren contaminants, són ingerides o extretes de l’aigua i concentrades per 
l’acció bacteriològica, la del fitoplàcton o d’altres processos bioquímics.  

 
En alguns casos, es poden tallar les plantes que han absorbit un compost nociu 

determinat per eliminar aquest constituent de forma definitiva. A més, fins i tot sense 
intervenció humana, algunes activitats biològiques poden disminuir la toxicitat d’alguns 
contaminants i reduir possibles efectes nocius en espècies aquàtiques superiors.  

 
Per desgràcia, molt poc s’entén pel moment de la interacció entre l’activitat 

biològica i l’aigua de pluja durant els relativament curts períodes de temps en què 
aquesta està en contacte amb el medi biològic en la majoria de mesures exposades. 
 
DIMENSIONAT DE LES MESURES ESTRUCTURALS 
 
 D’entre els episodis de precipitació que generen escorrentia a una ciutat, els 
relativament petits però força freqüents són clarament els que predominen. Així, 
aquestes tempestes petites acaben sent les responsables d’una important fracció de la 
càrrega anual de contaminants. 
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 La captació i tractament de l’aigua d’aquestes tempestes petites i freqüents és 
l’objectiu que persegueixen les diverses mesures per la millora de la qualitat de l’aigua. 
 
 Aquest concepte queda oposat a les mesures per control d’inundacions, que es 
centren en tempestes menys freqüents però molt més importants. No obstant, incorporar 
les dues funcions en una sola mesura, si és possible, serà sempre recomanable. 
 
 A partir de diversos estudis (Urbonas et Al., 1990 i 1996) s’estima que, si es 
dissenyen instal·lacions per captar i tractar la tempesta del percentil 80 –una pluja 
relativament petita–, aquestes recolliran entre el 80 i el 90% de la càrrega total anual de 
sòlids en suspensió. Aquests mateixos estudis indiquen que duplicar el volum captat per 
els dispositius dissenyats només incrementaria aquest percentatge en un 1 o 2%. 
 

 
 

Fig. 3.4 – Tempesta del Percentil 80 (aprox. 11 mm.) 
(registre pluviomètric de Granollers de l’any 1991) 

 
 Com s’ha esmentat, un dels mètodes de depuració que més s’utilitzen és retenir 
l’aigua en una zona i deixar que les partícules suspeses sedimentin.  
 

Per aconseguir una disminució notable de sòlids suspesos els dipòsits on es reté 
l’aigua han d’estar dissenyats de manera que el temps de permanència de l’aigua sigui 
suficient.  

 
Per altra banda, però, l’aigua no es pot retenir indefinidament i, per tant, s’ha de 

dissenyar els dipòsits de manera que es buidin en un determinat període de temps –que, 
segons les circumstàncies, pot no ser massa gran–. 
 
 Així, encara que pot semblar que fer instal·lacions majors conduirà a millor 
qualitat dels efluents, el fet és que dipòsits massa grans hauran de buidar-se a un ritme 
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força alt i s’obtindran temps de permanència curts per les tempestes petites que, com ja 
s’ha dit, són les més freqüents. 
 
 A més del fet que el nombre de pluges petites és molt alt dins del total de 
tempestes anuals, instal·lacions dissenyades per tractar un determinat volum d’aigua, 
encara que siguin superades per una gran tempesta, seguiran captant part (o la totalitat) 
de les aigües que provenen del rentat inicial i que arrosseguen la major concentració de 
contaminants. 
 
 D’aquesta manera, durant grans tempestes, un dispositiu excessivament gran 
pràcticament no recull més contaminants que un de més petit ja que aquests es troben 
concentrats al principi de l’escorrentia, recollit per tots dos dispositius. 
 
 Un dispositiu petit, per un determinat temps de buidat, necessita un determinat 
ritme de desguàs mentre que un dispositiu major requerirà un desguàs més gran (i ràpid) 
per buidar-se en el mateix temps. Així, per episodis moderats, un dispositiu massa gran 
no s’omplirà del tot i l’aigua quedarà retinguda menys temps del previst, no tenint les 
partícules prou temps per sedimentar. 
 
 Es pot arribar així a l’extrem que instal·lacions majors resultin en una retenció 
neta de contaminants inferior.  
 
 
3.2.3 Exemples de Mesures Estructurals 
 
 A continuació es presenta una selecció de bones pràctiques classificades en 
mesures de regulació a l’origen i de regulació aigües avall i indicant en cada cas el seu 
mecanisme principal d’actuació. 
 
 Degut a la immensa varietat de mesures que s’ha implementat a diverses zones 
del món, i a la falta de consens entre les diferents agències i organismes dedicats a la 
gestió de pluvials a l’hora d’anomenar- les i de classificar- les, s’utilitza aquí una 
nomenclatura i classificació pròpies basades principalment en les que es fan a 
Stormwater (Urbonas i Stahre, 1993).  
 
REGULACIÓ A L’ORIGEN 
 
 Els dispositius de regulació a l’origen es situen molt a prop de la zona on 
s’origina l’escorrentia que han de tractar i, per tant, han de ser dispositius relativament 
petits distribuïts per tota la superfície de conca. 
 
 En general l’aigua que els arriba ho fa directament escorrent pel terreny, 
conduïda per les baixants d’aigua d’un edifici o mitjans similars. En qualsevol cas 
l’aigua que arriba a una instal·lació de regulació a l’origen no ha circulat en cap moment 
per la xarxa de clavegueres de la ciutat. 
 
 Aquesta aigua serà per tant només de pluvials, amb independència de si la xarxa 
de drenatge de la ciutat és de tipus separatiu o de tipus unitari. 
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Llits d’infiltració 
 
 Àmplies zones de gespa amb pendents suaus i uniformes pensades per que hi 
circuli una làmina d’aigua per sobre i propiciar així infiltració i sedimentació i eliminar 
així contaminants. Si el cabal que es fa passar per aquesta àrea ve concentrat s’haurà de 
distribuir uniformement per tot l’ample del llit d’infiltració amb algun dispositiu 
dissenyat a tal efecte.  
 

 
 

Fig. 3.5 – Esquema d’un llit d’infiltració 
 
 En general cal irrigació per mantenir una vegetació prou densa i sana com per 
suportar la acció erosiva de l’escorrentia que s’hi fa circular per sobre. 
 
 La gespa i resta de vegetació generen una zona verda estèticament agradable que 
es pot adaptar bé a la tipologia de parcs i jardins de la ciutat i que, comparat amb parcs 
que no s’aprofitin com llits d’infiltració, no genera costos extres apreciables pel que fa a 
manteniment. 
 
 A la llarga, però, la franja de gespa per on entra l’escorrentia haurà acumulat 
suficient sediment com per bloquejar el flux d’aigua. En aquest moment caldrà retirar i 
reemplaçar aquesta franja. 
 
 Pel que fa a l’adequació d’una zona per situar un llit d’infiltració, cal dir en 
primer lloc que el terreny ha de tenir una pendent suau i uniforme que permeti un flux 
superficial d’aigua sense concentrar- la formant petites rieres.  
 

En segon lloc cal estudiar els cabals que haurà de suportar i estudiar la longitud 
necessària per que la làmina d’aigua no superi els 2 o 3 centímetres de gruix. Pel que  fa 
a l’ample del llit d’infiltració, aquest dependrà del flux que hagi de suportar però es 
recomana que no sigui inferior a uns 2.5 metres. 
 
 Finalment, depenent en el tipus de sòl de la zona, aquest dispositiu tindrà més o 
menys capacitat d’infiltració. 
 
 La capacitat d’eliminar contaminants depèn de tots aquests factors (pendent, 
ample, permeabilitat, etc.) i es basa principalment en la sedimentació i intercepció de 
sòlids i, com mecanismes secundaris, infiltració i processos biològics. 
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Rases obertes i cunetes permeables 
 
 Cunetes cobertes d’herba amb marges de pendents suaus que capten i 
condueixen lentament l’escorrentia. Les seves pendents longitudinals i seccions 
transversals es dissenyen per forçar un moviment lent i poca profunditat d’aigua.  
 

 
 

Fig. 3.6 – Esquema d’una cuneta permeable 
 

Es facilita així el dipòsit de sòlids suspesos i es limita l’erosió de la cuneta. Si és 
necessari es poden projectar esglaons per alentir el flux i proporcionar les condicions 
necessàries per la sedimentació. 
 
 Una cuneta permeable pot ser més estètica que una de formigó i en general, per 
nova construcció, és més barata de construir.  
 
 Pel que fa a reducció de l’escorrentia, aquesta depèn fortament de la capacitat 
d’infiltració del sòl però, en qualsevol cas, la gespa redueix la velocitat de l’aigua i 
retarda l’aigua laminant així l’hidrograma de cabals. 
 
 Com inconvenient, si s’utilitza una cuneta permeable sense disposar d’un dren 
subterrani, és possible que es formin zones de gespa molt humides que podrien 
propiciar l’aparició de mosquits. 
 

 
 

Fig. 3.7 – Cuneta permeable 
 
 Pel que fa a l’adequació d’una determinada zona per col·locar una cuneta 
permeable, cal dir que no és bo que aquestes tinguin pendents longitudinals superiors a 
un 1% i que per tant no es recomanaria el seu ús en terrenys amb pendents superiors a 
un 4 o 5%.  
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Amb un bon estat del sòl i baixes velocitats del flux es pot esperar d’aquesta 
pràctica una certa eliminació de sòlids en suspensió per intercepció i dipòsit de 
sediments. Si les condicions del sòl ho permeten, per infiltració es pot eliminar a més 
alguns contaminants dissolts a l’aigua. Els episodis de pluja petits són els que més 
poden notar els efectes d’aquesta mesura. 
 
Paviments porosos (mòduls de formigó) 
 
 El paviment que es proposa consisteix en peces de formigó que deixen forats 
oberts entre elles. Les peces es col·loquen sobre una capa de graves i els forats s’omplen 
de sorra amb un gra prou gruixut com per assegurar una bona permeabilitat. 
 
 Com a alternativa es pot usar un paviment a base d’herba estabilitzada, gespa 
amb una malla d’anelles de plàstic que la fixen on és, una capa de geotèxtil que actua de 
filtre a sota i finalment una capa de graves a baix de tot. 
 
 

 
 

Fig. 3.8 – Paviment porós a base de mòduls de formigó 
 
 Aquest tipus de paviment està pensat per ser usat a zones amb relativament poc 
moviment de vehicles com aparcaments en algunes zones dels aeroports, en algunes 
zones residencials, algunes zones per vianants o amb trànsit restringit, etc. 
 
 Existeixen molts tipus de blocs de formigó que es poden usar i, segons on es 
col·loquin, s’escolliran formes i colors que presentin una estètica adequada a la zona i 
els usos que tingui. 
 

 
 

Fig. 3.9 – Dos exemples de paviment porós 
 
 Aquesta pràctica ofereix dues possibilitats diferents: es pot simplement 
permeabilitzar una zona pavimentant amb aquestes peces de formigó i permetent que 
l’aigua de pluja que cau a la zona infiltri al terreny, o es pot permetre una certa 
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acumulació d’aigua a la zona, permetent fins uns 5 o 6 centímetres de profunditat, i 
proporcionant així un cert volum de retenció.  

 
 Com a beneficis derivats d’aquesta bona pràctica es troba en primer lloc que al 
passar l’aigua entre blocs i travessar la capa de sorra, aquesta és filtrada i la majoria dels 
sòlids suspesos són eliminats. 

 
Fig. 3.10 – Esquema de retenció en zona pavimentada 

 
 Es redueix a més el volum d’escorrentia al potenciar la infiltració i alentir el flux 
d’aigua, especialment si es dissenya per proporcionar volum de retenció. 
 
 Pel que fa a desavantatges de la mesura, es pot trobar que els blocs de formigó es 
moguin al llarg del temps i formin superfícies incòmodes per conduir o caminar, 
especialment si apareixen forats en què poden quedar atrapats talons d’alguns calçats. 
 
 Un altre problema de els paviments porosos és el cost de canviar la sorra entre 
els blocs de formigó quan aquesta ha quedat obstruïda pels sediments i ja no és 
suficientment permeable. 
 
 Si s’instal·la sense drens subterranis, el terreny de sota ha de tenir una 
permeabilitat molt alta, si es construeixen drens subterranis, aquesta mesura es pot 
situar sense cap problema sobre qualsevol tipus de sòl.  
 

S’ha de tenir en compte però que s’haurà de posar una capa impermeable sota la 
capa de graves si hi ha a la zona materials susceptibles d’expansió o si hi ha risc 
d’abocaments d’alta toxicitat que no es pot permetre que contaminin el sòl o que 
infiltrin i puguin contaminar cursos d’aigua subterrània. 
 
Basses d’infiltració 
 
 Una bassa d’infiltració consisteix en una zona amb vegetació que queda 
enfonsada respecte l’àrea circumdant i proporciona un cert volum de retenció durant 
episodis de precipitació. Sovint es col·loca a sota una capa de sorra i un tub de drenatge 
subterrani. 
 



  FONAMENTS TEÒRICS 
Ignasi Almirall Sol  Bones Pràctiques en la Gestió d’Aigües Pluvials  

- 40 - 

 Al ploure, l’aigua s’emmagatzema a la bassa i va filtrant-se cap a la capa de 
sorra. El drenatge va llavors recollint aquesta aigua i conduint-la cap a la xarxa de 
drenatge. En alguns casos es pot prescindir del drenatge subterrani si les condicions de 
permeabilitat del sòl així ho permeten. 
 

 
 

Fig. 3.11 – Esquema d’una bassa d’infiltració (sense drenatge) 
 
 Aquest tipus de bona pràctica es pot implementar a pràcticament qualsevol zona 
oberta de la ciutat i la vegetació que s’hi planta pot ser des de qualsevol tipus de herba 
fins arbustos o arbres segons convingui per motius estètics. 
 
 La mida de la zona en què es situa una bassa d’infiltració tampoc és un factor 
limitant però és especialment adequada per instal·lacions relativament petites com 
poden ser parterres, centres de glorieta, etc.  
 
 Entre els avantatges d’aquesta tipologia de mesures es troba la creació d’un 
volum de retenció d’aigua que propicia la sedimentació i el posterior filtrat d’aquesta 
aigua al passar per la capa de sorra.  
 

A més, la humitat que reté el sòl després d’episodis de pluja redueix la necessitat 
de regar les zones verdes aprofitades com bassa d’infiltració. 
 

 
 

Fig. 3.12 – Bassa d’infiltració 
 
 El principal desavantatge és la potencial obstrucció del terreny pels sediments 
que s’hi van acumulant al llarg del temps que pot inutilitzar la instal·lació.  
 
 També cal evitar la ubicació d’una bassa d’infiltració en zones amb materials 
que puguin generar problemes d’expansió. 
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Emmagatzematge en terrats 
 
 Com a cas curiós de regulació a l’origen s’exposa la retenció d’aigua en terrats 
que s’ha utilitzat en algunes zones de diversos països. 
 

 La filosofia darrera d’aquesta pràctica és que encara que no es pugui fer 
infiltrar, l’aigua es pot retenir temporalment al lloc on cau formant una mena de petit 
embassament que la deixarà anar després a un ritme més lent.  
 

 
 

Fig. 3.13 – Emmagatzematge en terrats 
 
L’objectiu serà aquí augmentar els temps d’entrada a la xarxa de manera que, al 

entrar l’aigua repartida en un interval de temps major, es generin cabals punta més 
moderats. 
 
 Es pot trobar dues modalitats de retenció d’aigua en terrats. En primer lloc, una 
que simplement emmagatzema aigua i, mitjançant un limitador de cabal a la sortida, la 
deixa anar lentament. I, en segon, el que s’anomena teulada verda i que consisteix en 
convertir el terrat en un jardí, amb abundant vegetació. 
 
 Aquesta segona opció no només reté l’aigua temporalment sinó que augmenta 
considerablement les pèrdues per evapotranspiració que, si s’aplica en un nombre 
d’edificis considerable, poden ser bastant importants per episodis de precipitació no 
massa grans.  
 
REGULACIÓ AIGÜES AVALL 
 
 Els dispositius de regulació aigües avall o retenció al sistema recullen 
l’escorrentia d’una zona bastant més àmplia que en els casos tractats fins ara i bona part 
de l’aigua que els arriba ho fa per canonades que la porten de zones que en alguns casos 
poden quedar bastant lluny. 
 
 El procediment més corrent és que l’aigua que arriba a una instal·lació de 
regulació aigües avall des d’una zona allunyada d’aquesta ho faci per la xarxa de 
drenatge normal. 
 
 D’aquesta manera, en el cas de xarxes unitàries, l’aigua que entrarà al dispositiu 
de regulació serà una barreja d’aigua de pluvials i de residua ls. Queden així descartades 
les instal·lacions a cel obert en el cas de sistemes unitaris. 
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Dipòsits de laminació de formigó 
 
 De totes les mesures dins del marc de les bones pràctiques de gestió d’aigües de 
pluja, sens dubte la més àmpliament utilitzada és la dels dipòsits de laminació.  
 

Aquesta mesura està constituïda per un dipòsit de formigó de volum 
proporcionat al cabal a tractar i l’efecte que es pretén i normalment amb capacitat per 
emmagatzemar milers de metres cúbics d’aigua. 

 

 
 

Fig. 3.14 – Esquema d’un dipòsit de laminació 
 
 
 Es poden trobar dipòsits de laminació en dues disposicions respecte la xarxa de 
drenatge, en línia amb aquesta i en paral·lel a la mateixa. 

 
 Pels dipòsits en línia hi passa l’aigua durant tot l’any i només quan els cabals són 
prou importants com per què la capacitat de l’orifici de sortida es vegi superada 
s’omplirà el dipòsit.  
 

 
Fig. 3.15 – Diferents necessitats de volum segons ritme de sortida 

 
Per aquest tipus de dipòsits, el factor limitant és la superfície en planta que 

ocupen ja que aquesta serà la que determinarà la seva capacitat de laminació. Trobar un 
espai prou gran com per col·locar un d’aquests dipòsits en algun punt sobre la traça del 
col·lector és per tant molt complicat. 
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 En canvi, els dipòsits en paral·lel queden fora del circuit normal de l’aigua i tan 
sols en episodis de pluja, quan el calat és suficientment alt, es desvia part del cabal cap 
ells mitjançant un abocador lateral o algun sistema anàleg. 
 
 Cal en aquest cas construir l’obra de derivació i els tubs per portar l’aigua cap al 
dipòsit i de tornada al col·lector. Per altra banda, en aquest cas el factor bàsic és el 
volum i no la superfície i no té perquè ser sobre la traça així que hi ha més llibertat a 
l’hora d’ubicar-lo. 
 
 En tots dos casos i segons les característiques del dipòsit pot ser que faci falta 
buidar- lo per bombeig. En aquest cas s’haurà de mirar que es pugui buidar prou de 
pressa com per què, si hi ha dues tempestes bastant seguides, la segona no es trobi el 
dipòsit ple i produeixi inundacions. 
 
 Existeixen també algunes tipologies a mig camí entre sèrie i paral·lel que 
combinarien algunes característiques de cada tipus i que, al no aportar cap nou 
concepte, no es comenten aquí. 
 
 Aquesta pràctica es basa principalment en retenir temporalment un cert volum 
d’aigua de forma que la xarxa aigües avall del dipòsit no vagi tan carregada. Es veu així 
en molts casos com una solució als problemes de capacitat de drenatge d’una població 
que no implica la substitució de canonades –que seria molt cara i provocaria moltes 
molèsties als ciutadans–.  
 
 D’aquesta manera, el plantejament a l’hora de dissenyar un dipòsit de laminació 
molts cops no té res a veure amb la gestió de la qualitat de l’aigua sinó amb el control 
d’avingudes i el risc d’inundacions si la capacitat de la xarxa és superada. 
 
 No obstant, tal com s’ha dit inicialment, totes les bones pràctiques tenen una 
certa component de millora de la qualitat de l’aigua.  
 

En primer lloc, al regular els cabals d’aigua que circulen per la xarxa, la 
capacitat de la planta de tractament és superada amb menys freqüència i, per tant, cal 
enviar aigua no tractada al riu en menys ocasions.  
 

Per altra banda, al quedar l’aigua retinguda al dipòsit i tenir al seu interior 
velocitat pràcticament nul·la, es propicia la sedimentació de les partícules suspeses. En 
el cas dels dipòsits en línia, a més, l’aigua que queda atrapada és la de rentat inicial que 
carrega la major part de contaminants. 

 
Aquests sediments poden recollir-se per medis mecànics un cop el dipòsit torna 

a estar buit o, si el dipòsit s’ha dissenyat de manera que al buidar-se la pròpia aigua el 
netegi, com que quan es buida el dipòsit els nivells d’aigües avall ja tornen a ser baixos, 
l’aigua que els arrossega pot ser tractada de forma normal a la depuradora. 
 
 Finalment, es pot esmentar que encara que en general els dipòsits de laminació 
es construeixen sota terra, si la xarxa és separativa es pot plantejar la construcció del 
que es podria anomenar microembassaments, dipòsits a cel obert, molt més barats de 
construir. Aquest seria el cas de les basses seques i basses permanents que s’explicaran 
a continuació. 
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En períodes entre tempestes aquestes basses poden tenir usos diversos com a 

pista d’esport, parc o altres finalitats compatibles amb el seu ús en cas de pluja. 
 
En el cas dels sistemes unitaris, aquesta no és una opció degut als problemes 

sanitaris que pot generar l’acumulació d’aigua residual en un d’aquests 
microembassaments. 
 
Basses Seques 
 
 El que aquí s’anomena bassa seca ve a ser el que anteriorment s’ha descrit com 
bassa d’infiltració però a major escala i que tracta l’aigua d’una zona considerablement 
més extensa. 
 
 Les basses seques són així dispositius preparats per embassar un determinat 
volum d’aigua d’escorrentia i facilitar-ne la sedimentació dels sòlids suspesos que estan 
dissenyats per buidar-se completament un temps després del final de la pluja. 
 

 
 

Fig. 3.16 – Bassa seca 
 

 Essencialment són una adaptació dels embassaments de regulació usats per 
control d’avingudes. La diferència principal és el disseny del desguàs que en el cas de 
les basses seques és més petit i prolonga el temps de buidat de les tempestes petites per 
facilitar l’eliminació de contaminants.  
 

El departament de drenatge urbà i control d’inundacions del Estats Units 
recomana un temps de buidat pel volum d’aigua de disseny d’unes 40 hores per eliminar 
una part considerable de les partícules contaminants més fines. 
 
 En principi es considera aquest tipus de dispositius com secs perquè no estan 
dissenyats per tenir una bassa d’aigua de forma permanent. No obstant, en alguns casos 
una bassa seca pot desenvolupar vegetació pròpia d’aiguamolls o mantenir bassals poc 
profunds al fons. 
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 Aquesta zona inferior serà la zona més freqüentment inundada i, a més, on 
quedaran acumulats tots els sediments que es van dipositant durant els episodis de pluja 
en què s’omple la bassa.  
 

Així, entre que, al estar sovint inundada durant relativament llargs períodes de 
temps, és probable que la gespa no sobrevisqui i que els sediments acumulats poden 
donar un aspecte desagradable a aquesta zona inferior de la bassa seca, es recomana 
mantenir un petit estany o llac al fons de tot per millorar l’estètica de la zona i permetre 
altres usos de l’àrea durant períodes ent re episodis de precipitació. També es pot 
considerar l’ús d’una bassa permanent enlloc d’una de seca. 
 
 Aquests petits estanys milloren a més la eliminació de substàncies dissoltes a 
l’aigua i faciliten l’actuació d’agents biològics de depuració. 

 
 L’eficàcia de l’eliminació de contaminants dependrà molt del temps de buidat de 
la bassa i de la mida de les partícules en suspensió però en general és bastant bona pel 
que fa a reducció de sòlids suspesos. També s’eliminarà per sedimentació algunes de les 
partícules més fines (metalls pesats, greixos i alguns nutrients), que sovint queden 
adherides a partícules més grans.  
 
 Com ja s’ha dit, l’eliminació de partícules fines i de nutrients millorarà si es 
situa un petit estany permanent al fons de la bassa. 
 
 Finalment, com a criteris constructius caldrà considerar en primer lloc que la 
superfície necessària per una bassa seca serà aproximadament del 2% de l’àrea de conca 
que es vol que tracti.  
 

Un altre aspecte important serà el nivell freàtic de la zona que, si varia gaire al 
llarg de l’any, pot provocar que les zones més baixes quedin inundades durant algunes 
estacions. 
 
 I finalment cal tenir molt en compte els aspectes de seguretat pels usuaris de la 
zona entre episodis de pluja. Com exemples es dirà que el nivell de l’aigua no pot pujar 
massa de pressa ni deixar illes centrals en què pugui quedar atrapat algú. 
 
 Com ja s’ha esmentat anteriorment, aquest tipus d’instal·lació no es pot usar si la 
població utilitza un sistema de drenatge unitari ja que podria generar greus problemes 
de caràcter sanitari al quedar retinguts en superfície aigua residual i fangs amb alt 
contingut de matèria orgànica. 
 
Basses Permanents 
 
 Les basses permanents són instal·lacions per propiciar la sedimentació que 
consten d’una bassa d’aigua que és reemplaçada total o parcialment amb l’aigua 
d’escorrentia durant episodis de pluja. 
 
 A més, durant aquests períodes, es permet que el nivell de l’aigua pugi de forma 
que el volum total sigui suficient com per retenir tota l’escorrentia produïda durant els 
episodis de pluja pels que ha estat dissenyada la bassa. 
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La principal diferència entre una bassa permanent i una de seca és que en aquest 
cas les aigües d’escorrentia es barregen amb les que hi ha a la bassa abans de l’episodi 
de precipitació a mesura que l’aigua va pujant per sobre del seu nivell normal. 
 

 
 

Fig. 3.17 – Bassa Permanent 
 
 Durant el procés d’escorrentia i poc després que aquesta acabi s’elimina bona 
part de les partícules en suspensió per mitjà de la sedimentació.  

 
Com que el desguàs no està al fons de tot de la bassa, només cal donar temps a 

que els sòlids caiguin per sota del nivell permanent d’aigua per què aquests quedin 
atrapats a la bassa i no siguin arrossegats pel cabal de sortida.  

 
Així, per basses permanents es proposa un temps de buidat d’unes 12 hores 

enlloc de les 40 que es proposaven en el cas de les basses seques. 
 
 A més del procés de sedimentació, durant l’episodi de precipitació, una part de 
l’aigua de la bassa es desplaçada i aquesta passa a ser una barreja entre aigua 
d’escorrentia i la que ja estava originalment a la bassa. El període entre tempestes 
permet aleshores activitat biològica que eliminarà nutrients dissolts i metalls pesats a la 
vegada que els materials més fins tenen temps d’acabar de dipositar-se al fons.  
 
 Aquest tipus d’instal·lació permet una eliminació de contaminants bastant 
important, genera una zona que podrà ser l’hàbitat d’algunes espècies animals, pot 
aprofitar-se fàcilment com zona recreativa i d’estètica agradable i, per acabar, es pot 
integrar en un sistema més gran per control d’inundacions. 
 

Per altra banda, però, requereix d’un cabal de base suficient per mantenir la 
bassa entre períodes de precipitació i evitar la concentració de sals i algues al seu 
interior per evaporació.  

 
L’escorrentia generada per una tempesta desplaçarà l’aigua que hi hagi a la 

bassa tant si aquesta està neta com si està molt contaminada. La qualitat d’aquesta aigua 
és per tant molt important per evitar que es donin casos en que el cabal de sortida té més 
concentració de contaminants que el d’entrada a la bassa. 
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 Finalment, cal retirar de forma periòdica els sediments que queden al fons de la 
bassa per evitar que una tempesta especialment forta els pugui resuspendre i arrossegar. 
 

 
 

Fig. 3.18 – Bassa Permanent 
 
 Com en el cas anterior, aquest tipus de mesura no es pot aplicar en zones amb 
sistemes de drenatge de tipus unitari ja que es produirien problemes de tipus sanitari. 
 
Emmagatzematge en espais sobrants del clavegueram, túnels, i cavernes subterrànies 
 
 Alternativament a la construcció de dipòsits de laminació com els descrits amb 
anterioritat es pot plantejar la possibilitat d’usar espais subterranis que ja existeixin i 
aprofitar- los per retenir-hi aigua durant episodis de precipitació. 
 
 Si aquests espais existeixen i es decideix aprofitar- los, funcionaran de forma 
totalment anàloga a com funcionen els dipòsits de laminació i s’hauran d’habilitar de la 
mateixa manera, dotant- los de forat de ventilació que eviti l’acumulació de gasos al seu 
interior, pou de registre i tot el que sigui necessari per assegurar-ne la funcionalitat i 
seguretat. 
 
CONTROL A TEMPS REAL 
 
 Finalment, cal comentar que tots els dispositius del que s’ha anomenat retenció 
aigües avall, que no és altra cosa que les mesures que actuen sobre l’aigua un cop 
aquesta ha entrat a la xarxa de drenatge poden aprofitar-se al màxim usant tècniques de 
control dinàmic o a temps real. 
 
 Amb informació detallada de la meteorologia i una xarxa de drenatge 
correctament instrumentada, és possible descarregar les zones de la xarxa on ha plogut 
més, retenint l’aigua a altres punts de la xarxa que han rebut intensitats de precipitació 
menors.  
 

Això serà només possible si existeix una sèrie de comportes situades a punts 
estratègics de la xarxa i un centre de control capaç de controlar remotament aquestes 
comportes amb prou informació i velocitat de resposta per prendre les decisions 
adequades i dur- les a terme mentre encara siguin efectives. 
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Diverses ciutats han adoptat aquesta via per optimitzar l’ús de la xarxa i dels 
diferents dispositius de retenció que tenen. Malauradament, sovint es construeixen les 
comportes però a l’hora de la veritat no s’utilitzen per manca de previsions 
meteorològiques ni hidràuliques prou fiables o perquè, per falta d’ús durant els períodes 
secs, les comportes no estan en bon estat de manteniment en el moment en què fan falta. 
 
APLICACIÓ AL CAS DE GRANOLLERS 
 
 Aquest estudi pretén analitzar l’efectivitat d’una sèrie de mesures de tipus 
estructural dins del marc de les bones pràctiques.  
 

En qualsevol cas, encara que aquí s’estudiï l’efecte d’aquestes mesures de forma 
aïllada, en cas d’aplicació real es recomanaria el seu ús en combinació amb mesures de 
tipus no estructural que intentin minimitzar la generació de contaminants que 
potencialment puguin ser arrossegats per l’aigua de pluja i abocats al riu. 

 
Els dipòsits de laminació són, d’entre les bones pràctiques, la mesura estructural 

més estesa i, per tant, de la que es té més coneixements i experiència sobre el seu 
funcionament. Aquest estudi no contempla aquest tipus de mesura sinó que busca 
analitzar l’efectivitat de mesures alternatives, especialment aquelles que no requereixen 
de grans inversions sinó que bàsicament es poden realitzar amb tan sols moviment de 
terres. 

 
Les mesures que s’ha analitzat són així una permeabilització del teixit urbà junt 

amb el que s’ha anomenat retenció distribuïda i que consisteix essencialment en petits 
embassaments repartits per tota la ciutat que recullen part de l’aigua abans que aquesta 
pugui entrar a la xarxa de drenatge. 

 
Els efectes d’aquestes mesures seran un augment de les pèrdues de precipitació 

degut a una major infiltració i a l’aigua que queda retinguda en aquests 
microembassaments i que es tracta a les simulacions com una mena d’abstracció inicial. 

 
Cal esmentar que la xarxa de clavegueram de Granollers és de tipus unitari i que, 

per tant, queda descartat qualsevol possible tipus de bassa oberta dins de l’àmbit del que 
s’ha anomenat retenció aigües avall.  

 
Els microembassaments que es proposen, que són a cel obert, recullen l’aigua 

abans que aquesta entri a la xarxa de drenatge. Fer-ho d’altra manera podria suposar 
greus problemes sanitaris. 

 
Pel que fa al control a temps real, aquesta és una opció no s’ha considerat i, per 

tant, que no es fa servir a les simulacions de Granollers ja que es busquen mesures que 
funcionin de forma automàtica, sense necessitat de tenir comportes o d’altres 
mecanismes que en regulin el funcionament. 

 
Tampoc s’ha tingut en compte la capacitat depuradora de les diferents mesures 

que es proposen ja que a les simulacions no s’ha treballat amb qualitat de les aigües sinó 
tan sols amb quantitat.  
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Les simulacions estimen la quantitat d’aigua que s’aboca al riu i amb quina 
freqüència ocorren aquests abocaments però no les càrregues contaminants que aquests 
abocaments suposen pel medi. 

 
Es trobarà més informació sobre el model i les simulacions realitzades així com 

de les mesures que es proposen als capítols 5 i 6 d’aquest document. 
 
 
 




