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5.1 La Ciutat de Granollers 
 
  
 Granollers, capital de la comarca del Vallès Oriental, és una ciutat de poc més de 
55000 habitants a uns 20 quilòmetres al nord-est de Barcelona. 
 
 Situada a la plana del Vallès, dins la depressió prelitoral catalana i a uns 145 
metres de mitjana sobre el nivell del mar, Granollers té el clima mediterrani característic 
de tota la regió, amb predomini de les tempestes de tipus convectiu separades entre si 
per períodes secs que sovint són força llargs. La precipitació mitja anual que cau a la 
ciutat ronda els 550 mm. 
 
 

 
  Fig. 5.1 – Plànol de Situació de Granollers 
 
 La ciutat ha anat creixent al voltant del riu Congost, afluent del Besòs, que 
travessa el municipi de nord a sud amb un recorregut total de 6.7 km al terme municipal 
dels quals 4.5 discorren per zona urbana. Actuacions incontrolades o incorrectament 
dissenyades en el passat van generar una elevada artificialització de l’entorn fluvial i la 
presència d’activitats que en deterioraven l’ambient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fig. 5.2 – Estat actual del riu Congost al seu pas per Granollers 
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 Des de fa uns anys s’està duent a terme un projecte de sanejament i recuperació 
de l’entorn fluvial que es desenvolupa segons el Pla d’Acció Ambiental aprovat el 1999. 
Les actuacions d’aquest projecte s’estructuren al voltant del Passeig Fluvial, un corredor 
paral·lel al riu que tindrà continuïtat per ambdós marges i que intenta integrar l’espai 
fluvial com un ambient periurbà on potenciar les activitats socials i recreatives. 
 
 Malgrat els 8 km de camins fluvials que s’han construït i la resta d’actuacions 
per millorar l’entorn fluvial dutes a terme des de l’any 1999, encara avui es troben zones 
del riu bastant deteriorades. La reducció d’abocaments en temps de pluja que s’estudia 
en aquest document representaria un pas més en la recuperació d’aquestes zones. 
 
 La superfície total de Granollers és de prop de 15 km2 que, amb els seus 56500 
habitants*, dóna una densitat mitja de població de 3800 habitants per km2. 
 
 El centre històric de la ciutat queda al marge esquerre del Congost, que 
concentra la major part de zones residencials i comercials, mentre el marge dret conté 
algunes zones més industrials. 
 
 Exceptuant la zona propera al riu on s’està potenciant la proliferació de zones 
verdes, el municipi segueix l’estil d’urbanisme de la majoria de ciutats catalanes, amb 
alts percentatges de zona impermeable i edificacions tipus bloc de pisos que, en el cas 
de Granollers, no solen sobrepassar les 3 o 4 plantes. 
 
 Com s’observa a la taula 5.1 i en relació a l’activitat de la població, la indústria 
té un pes considerable i, dins d’aquesta, la metal·lúrgica és la més estesa. 
 

Població ocupada  Establiments d'empreses i professionals  
Agricultura 0.6%  Indústria 9.6% 
Indústria 34.1%  Construcció 10.0% 
Construcció 8.6%  Comerç al detall 20.5% 
Serveis  56.8%  Serveis, llevat comerç al detall 45.2% 
   Professionals  i artistes 14.7% 
     
TOTAL 25406  TOTAL 5729 

 
Empreses industrials   Empreses de comerç al detall  Empreses de serveis  

Energia i aigua 1.3%  Productes alimentaris  26.0%  Comerç  engròs 15.6% 
Química i metall 9.5%  Roba i calçat 20.3%  Hostaleria 13.4% 
Transform. Metalls  44.0%  Articles per a la llar 16.9%  Transp. i comunic. 15.9% 
Productes alimentaris  7.3%  Llibres i periòdics 3.6%  Mediació financera 4.4% 
Tèxtil i confecció 8.8%  Productes químics 6.0%  Serveis  empresa 12.4% 
Edició i mobles 21.2%  Material transport  4.5%  Serveis  personals  28.0% 
Altres Indústries 8.0%  Altres Comerç 22.8%  Immob. i altres 10.3% 

        
TOTAL 548  TOTAL 1175  TOTAL 2587 

  Taula 5.1 – Activitats per Sectors 

                                                 
* Població:  56456 habitants 
 Superfície:  14.9 km2 
 Densitat de Població:  3796,6 hab./km2 
 Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Dades de l’any 2004  
 Resta de dades al capítol de l’any 2001 i obtingudes de la mateixa font. 
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  Fig. 5.3 – Ortofotomapa de la Ciutat de Granollers 
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5.2 Zona d’Estudi: Modelització del Sistema 
 
 
5.2.1 Localització de l’Àrea Estudiada 
 

La zona d’estudi és una franja d’uns 800 metres d’ample al marge esquerre del 
riu Congost a l’alçada de l’ajuntament de Granollers.  

 
El motiu de l’elecció d’aquesta zona en comptes d’una altra o de treballar amb la 

ciutat sencera ha estat que aquesta àrea és força representativa de la resta del municipi i 
que, d’aquesta manera, la capacitat de càlcul necessària queda molt reduïda.  

 
Així, en un temps determinat, és possible realitzar moltes més simulacions que si 

es simulés tota la població. 
 
 

 
 

Fig. 5.4 – Plànol de situació de l’àrea estudiada i les seves subdivisions. 
 
 

Per tal de treballar-hi, s’ha subdividit aquesta àrea en 5 parts de característiques 
relativament uniformes dins de cada una pel que fa a pendents i tipus d’urbanització. 
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Les tres primeres subdivisions formen franges d’uns 300 metres d’amplada 
paral·leles al riu i queden limitades al nord pel carrer d’Annibal, el Carrer Nou i Agustí 
Vinyamata respectivament i al sud per avinguda del Camp de les Moreres i passeig de 
Colom. Els carrers que les separen són Roger de Flor, entre les zones C1 i C2 i Alfons 
IV entre C2 i C3.  
 
 Aquestes tres zones presenten totes pendents molt suaus i es distingeixen entre 
elles per el tipus d’urbanització i, per tant, l’índex d’impermeabilitat del sòl.  
 

La zona més propera al riu abunda en zones verdes i té per tant un baix 
percentatge d’impermeabilitat. La zona C2, en canvi, és la zona més impermeable de tot 
el model ja que ocupa la zona central de Granollers i el seu nucli històric, amb carrers 
estrets i sense cap espai verd. Finalment, a la tercera zona torna a haver-hi més 
presència de zones permeables però sense arribar-se al nivell de la zona C1. 

 
 Creuades les vies del tren es troben les zones C4 i C5, separades entre elles pel 
carrer Josep Carner. La quarta zona engloba l’estació de trens i va a buscar el carrer 
Josep Umbert com límit sud mentre que la zona C5 limita al nord i l’oest amb avinguda 
Francesc Ribas i el passeig de la Muntanya. 
 

El límit est de la conca està format pel primer tram del carrer de Veneçuela, 
segueix pel carrer Aragó i finalment pel camí del cementiri. 

 
Aquestes dues zones presenten pendents molt més pronunciades que les tres 

primeres i estan formades per carrers més amples i amb relativa abundància de zones 
verdes.  

 
La zona C4 fa pendent principalment cap a l’oest, cap al riu, mentre que la zona 

C5 té el parc Puig de les forques que provoca pendents també en direcció sud. 
 
 

5.2.2 Modelització del Sistema: El Programa SWMM 
 
Com ja s’ha anat esmentant al llarg del document, les simulacions de la zona 

estudiada de la ciutat de Granollers s’han realitzat amb el software de simulació de 
xarxes de drenatge Storm Water Management Model ( SWMM ). 

 
Aquest programa, que representa la conca com un agregat idealitzat de 

subconques, nodes i conductes, funciona per mòduls que poden operar de forma 
independent o usant els resultats d’un com dades d’entrada pel següent. 

 
En el model de l’àrea d’estudi s’ha usat el mòdul Runoff per la simulació dels 

processos hidrològics i, partint dels resultats d’aquest, s’ha fet servir el mòdul Extran 
per simular els processos hidràulics.  

 
Tots dos mòduls són descrits de forma més detallada en els apartats 2.3 i 2.4 

d’aquest capítol. 
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Fig. 5.5 – Esquema de treball del programa SWMM (mòduls Runoff i Extran) 
 

 
5.2.3 Les Conques: Mòdul RUNOFF del programa SWMM 
 

Pel que fa a les característiques d’aquestes zones des del punt de vista 
hidrològic, les tres primeres presenten pendents moderades mentre que un cop 
travessada la via del tren les pendents es fan notablement més pronunciades. 

 
En quant a índexs de permeabilitat, la zona C1 contigua al riu és molt 

permeable, amb el parc del Congost i la zona del pavelló d’esports formant una banda 
continua de zona permeable de més de 100 metres d’amplada tot al llarg del tram de riu 
analitzat. 

 
Les zones C2 i C3 són en canvi pràcticament impermeables del tot si no es té en 

compte la presència puntual del parc Torras Villa al nord de la zona C3. Aquesta zona 
correspon, a més, a la zona vella de Granollers i l’ample reduït dels carrers dificulta la 
ubicació de mesures per millorar aquesta situació. 
 
 Pel que fa a les zones quarta i cinquena, els carrers es fan molt més amples i 
torna a augmentar la presència de zones verdes en la forma de places i parcs així com 
diversos solars sense edificar. Pel que fa a la ubicació de mesures que augmentin la 
retenció d’aigua, el principal problema de la zona són les altes pendents del terreny que 
impedeixen a molts llocs la construcció de microembassaments i d’altres sistemes que  
es proposen al proper capítol. 
 
 El model de la zona d’estudi realitzat amb aquest software consta d’un total de 
170 subconques distribuïdes com es presenta a continuació. 
 
 
 

dades de pluja 

Caracterització 
Nodes i Conductes 

 

cabals i nivells d’aigua 
a cada node i conducte 

Caracterització 
Subconques 

 

RUNOFF 

hidrogrames d’entrada 
per cada node 

EXTRAN 

Simulació de: 
pèrdues de precipitació i  
generació d’escorrentia 

 

Simulació de: 
propagació dels 

hidrogrames 
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Fig. 5.6 – Vista parcial de la zona d’estudi i les subconques que la formen 
 
 

Pendent Mitjana  
Zona 

Nombre de 
Subconques  

 
Superfície 

Superfície 
Impermeable En perpendicular al riu En paral·lel al riu 

C1 15 19.3 ha 7.0 ha (36 %) 1.0 % 0.8 % 
C2 48 31.1 ha 22.5 ha (72 %) 1.0 % 0.9 % 
C3 50 28.9 ha 20.9 ha (72 %) 1.5 % 0.9 % 
C4 30 36.9 ha 22.5 ha (61 %) 12.9 % 2.1 % 
C5 27 24.4 ha 14.4 ha (59 %) 10.1 % 5.1 % 

      
TOTAL 170 140.7 ha 87.2 ha (62 %) 3.9 % - 

   

  Taula 5.2 – Característiques de les Subdivisions de l’Àrea d’Estudi 
 
 
EL MÒDUL RUNOFF 
 
  El mòdul Runoff és l’encarregat d’estimar l’escorrentia generada a la conca per 
un episodi de precipitació. Cada subconca desemboca en un dels nodes, que representen 
els pous de registre i, per allí, l’escorrentia superficial passa a incorporar-se a la xarxa 
de drenatge. 
 
 Per la transformació pluja–escorrentia, el model rep les dades de pluja, en 
calcula les pèrdues i, un cop determinada la pluja neta, calcula l’hidrograma de cabals 
que aquesta produeix al punt de sortida de la subconca. 
 
 
Obtenció de la Pluja Neta 
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 Pel que fa a les pèrdues de precipitació, SWMM en permet la simulació de dos 
tipus: pèrdues per retenció en superfície i pèrdues per infiltració a les zones permeables. 
  
 La retenció en superfície es considera com una mena d’abstracció inicial, les 
irregularitats del terreny s’han d’omplir d’aigua abans que pugui haver-hi cap tipus 
d’escorrentia. Pel que fa a la infiltració, el programa dóna l’opció de simular- la amb el 
mètode de Horton (1940) o amb el de Green-Ampt (1911). 
 
 La equació de Green-Ampt està basada en fets físics i pot representar molt 
acuradament la infiltració en el terreny però, per altra banda, depèn de molts paràmetres 
dificils de medir.  
 
 En la simulació realitzada s’ha optat, en canvi, per la formulació empírica de 
Horton que proposa un model exponencial que parteix d’una capacitat d’infiltració 
inicial fo i tendeix assimptòticament a un valor d’infiltració residual f8 . 
 

  
t

p effff α−
∞∞ ⋅−+= )( 0  

  Eq. 5.1 – Infiltració Potencial segons Horton 
 
 La infiltració en un moment donat serà el mínim entre la capacitat d’infiltració fp 
i la intensitat de precipitació d’aquell instant.  
 

 
Fig. 5.7 – Evolució de la capacitat d’infiltració segons Horton. 

 
 Segons aquesta formulació, la capacitat d’infiltració depèn només del temps i va 
disminuint de forma independent a la intensitat de precipitació que hi hagi. Per evitar 
aquesta suposició, SWMM implementa no la formulació clàssica (eq. 5.1) sinó una 
formulació integral en què la capacitat d’infiltració depèn de l’aigua ja infiltrada des de 
l’inici de l’episodi de pluja a més de dependre del temps. 
 
 Finalment, al final d’un episodi de pluja la capacitat d’infiltració serà propera a 
f8  però anirà augmentant a mesura que l’aigua que satura el sòl i el fa impermeable es 
va evaporant o infiltrant. Aquest efecte ha de ser considerat en el cas de simulacions 
continues, on es donen períodes secs entre un esdeveniment de pluja i el següent.  
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 Així, SWMM simula aquesta recuperació de la capacitat d’infiltració amb una 
formulació anàloga a la de l’equació 5.1 però que creix assimptòticament cap fo quan la 
pluja i la circulació d’aigua en superfície ja han acabat. 
 
 Tal com s’ha explicat al capítol sobre els processos hidrològics en medis urbans, 
les pèrdues de precipitació globals d’una conca urbana queden bastant ben reflectides 
per un factor de pèrdues constants en el temps i un valor representatiu d’aquest factor 
seria de 5 mm/h.  
 
 Per simular aquesta situació s’ha usat el mètode de Horton però agafant els 
valors de fo i f8  els dos iguals a 5 mm/h. Es considera així que en aquest factor de 
pèrdues queden englobats tots els mecanismes existents dels que s’ha parlat al primer 
capítol. 
 
 Per tant, en les simulacions de la situació actual de Granollers, no s’ha tingut en 
compte de forma separada l’efecte de la retenció en superfície. Com es veurà al proper 
capítol això no és així en el cas de les simulacions amb les mesures correctores que es 
proposen ja aplicades. 
 
Transformació Pluja–Escorrentia  
 
 Un cop es té la pluja neta, el mòdul Runoff calcula l’escorrentia per un mètode 
del dipòsit modificat. 
 
 Com s’ha comentat al primer capítol, l’equació de conservació de la massa, que 
es pot aplicar a un dipòsit, és: 
 

  
dt
dS

tQtI =− )()(  

  Eq. 5.2 – Equació de continuïtat 
 
 on I i Q són les entrades i sortides d’aigua (precipitació i cabal respectivament) i 
S l’emmagatzematge a la conca. 

 

 
 

Fig. 5.8 – Esquema del Dipòsit usat pel mòdul Runoff 
 
 

yo h 

d 

Q 

I 
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 Es considera l’emmagatzematge com el producte de l’àrea de la conca A per la 
profunditat de l’aigua h i el cabal de sortida es calcula segons Manning, es suposa així 
la profunditat yo com el calat normal del canal de sortida (El programa SWMM 
considera tota la conca com un canal rectangular d’ample mig W , pendent So i rugositat 
n). 
 
 Així, l’equació diferencial del dipòsit queda amb la forma que es presenta a 
l’equació 5.3 i que, combinada amb l’equació de Manning (eq. 5.4), dóna una equació 
diferencial no lineal amb una sola incògnita: h la profunditat de l’aigua al dipòsit. 
 

  
dt
dh

AQiA ·· =−  

  Eq. 5.3 – Equació de continuïtat 
 

  ( ) 3
5

· dhS
n

W
Q o −=   

  Eq. 5.4 – Fórmula de Manning 
 
 El programa resol aquesta equació per calcular l’escorrentia que es genera a cada 
instant. 
 
 Tal com s’ha comentat a l’apartat anterior, la retenció d’aigua en superfície, 
representada per d a la figura 5.8, s’ha pres com nul·la a les simulacions de la situació 
actual de Granollers, considerant que totes les pèrdues de precipitació queden incloses 
en un coeficient constant de 5 mm/h.  
 
 En canvi, com es veurà al proper capítol, sí que s’ha fet servir aquesta retenció 
en superfície per representar al model els efectes de les bones pràctiques que es 
proposen. 
 
Paràmetres de la Simulació 
 
 Per fer tots aquests càlculs, al programa se li ha de proporcionar informació 
sobre les diferents subconques: àrea, pendent, percentatge d’impermeabilitat, coeficient 
de rugositat, etc... Aquestes dades s’obtenen de topografia de detall, plànols d’usos del 
sòl, etc... En el cas d’aquest estudi, han estat subministrades pel Consorci per la Defensa 
de la Conca del Besòs a través de Drenatges Urbans del Besòs en la forma d’un model 
de la xarxa realitzat amb el programa MOUSE que s’ha adaptat per funcionar amb 
SWMM. 
 
 En segon lloc s’ha d’introduir una sèrie de paràmetres per definir el període de 
simulació i l’interval de temps amb què es treballa.  
 
 Com es veurà a l’apartat 5.3, es fa la simulació continua de l’any 1991. Això 
implica que hi ha episodis de precipitació separats entre ells per períodes secs que, en 
ocasions, poden ser molt llargs.  
 
 Per estalviar temps de càlcul, el programa permet definir 3 tipus d’interval de 
temps que el programa anomena intervals per temps humit –mentre plou–, sec –ni plou 
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ni hi ha escorrentia– i mig –ha deixat de ploure però encara hi ha moviment d’aigua en 
superfície. 
 
 En el cas de la simulació de Granollers de què s’ha disposat com base de partida, 
s’ha pogut tenir valors de precipitació caiguda cada 5 minuts i SWMM demana que el 
pas de càlcul per temps humit sigui divisor de l’interval de temps amb què es té la 
precipitació. Es podrà agafar així valors del pas de 1, 2.5 o 5 minuts. S’escull el pas de 
un minut que donarà la major precisió. 
 
 Quan ha deixat de ploure però encara hi ha escorrentia superficial, el programa 
permet passos de càlcul fins 10 cops més grans que mentre plou però, per no perdre 
precisió, s’ha escollit un pas de tan sols dos minuts. 
 
 Finalment, en temps sec es permeten passos de càlcul molt més grans i s’ha optat 
per un pas d’una hora. 
 
 Un cop definits tots els paràmetres i introduïdes totes les dades per la simulació, 
el mòdul Runoff calcula l’aigua que entra a la xarxa de drenatge per cada node. Aquesta 
informació serà llegida pels mòduls de propagació de l’hidrograma (Transport o Extran) 
que la utilitzaran com a condició aigües amunt. 
 
 
5.2.4 La Xarxa de Drenatge: Mòdul EXTRAN del programa SWMM 
 
 Un cop l’escorrentia de les diferents subconques arriba al node de sortida de 
cada una d’aquestes, l’aigua entra a la xarxa de drenatge de la ciutat. Aquests cabals que 
arriben a la xarxa són el que s’anomena hidrogrames d’entrada del sistema. 
 
 Els hidrogrames d’entrada van aleshores propagant-se aigües avall i afegint-se 
els uns als altres fins finalment arribar a la sortida del tram de sistema de clavegueram 
modelat. 
 
 El tram modelat està format per un total de 520 nodes interconnectats entre ells 
per 542 branques que constitueixen una xarxa mallada amb una extensió total de prop 
de 27 quilometres de canonada. 
 
 Les branques són els conductes –canonades– pels que circula l’aigua des que 
entra a la xarxa provinent d’una de les subconques fins a ser abocada fora del sistema. 
La gran majoria d’aquests conductes són de secció circular amb diàmetres que en algun 
cas arriben als 3 metres. Es troben també alguns conductes de secció rectangular. 
 
 Pel que fa als nodes, aquests representen punts singulars de la xarxa com per 
exemple pous de registre, abocadors o dipòsits. A més, en els punts on hi ha un canvi de 
les característiques del conducte –secció, pendent, rugositat– s’ha d’introduir un node 
fins i tot si aquest no existeix realment. Finalment, els nodes són també els punts on 
s’introdueixen els hidrogrames que venen del mòdul Runoff. 
 
 A la següent figura es mostra el model de la xarxa de drenatge usat per les 
simulacions. 
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Fig. 5.9 – Model de la xarxa de drenatge amb detall d’una zona 
 
 

 Paral·lelament al riu discorre el conducte A que és l’encarregat d’interceptar 
l’aigua i de dur- la a l’estació depuradora.  
 
 Mentre els cabals circulants són prou petits, tota l’aigua és derivada cap aquest 
col·lector i, només quan la capacitat d’aquest és superada, s’envia aigua directament al 
riu tal com al capítol 2 s’ha explicat que es fa en xarxes unitàries. 
 
 En el tram de xarxa estudiada hi ha tres punts pels que es pot abocar aigua al riu: 
un al punt 1 de la figura 5.9 i dos més molt propers entre ells al punt 2. 
 
 

A
B

C

D

1 

2 3 
4 

5 
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Fig. 5.10 – Detall d’un abocador al riu  
i del mètode d’interceptar l’aigua per cabals petits 

 
 
 Hi ha set altres sortides del sistema però que donen no al riu sinó cap al tram de 
xarxa de drenatge que quedaria al sud de la zona d’estudi –que no s’ha inclòs al model–. 
Aquestes sortides s’han modelat com abocadors lliures i es troben repartides a la zona 
que queda entre els punts 2 i 4. 
 

 
 

Fig. 5.11 – Detall de les sortides del sistema 
 
 
 Pel que fa a la xarxa modelada, es troben dues zones ben diferenciades que 
corresponen una a les zones C1, C2 i C3 i l’altra a les zones C4 i C5. 
 
 La primera zona està estructurada al voltant de tres eixos nord–sud senyalats 
amb les lletres A, B i C a les figures 5.9 i 5.11 i que acaben en abocadors que, en la 
xarxa real, tindrien continuïtat cap a la zona al sud del model. 
 
 Tal com ja s’ha vist en referència a les conques, aquesta zona és bastant plana i 
tots els conductes que hi passen tenen per tant pendents petites 
 
 Pel que fa a la segona zona, senyalada a les figures com zona D, només connecta 
amb la resta de la xarxa per un únic conducte que surt del punt 5 i es caracteritza per 
tenir pendents més elevades que l’anterior zona en els conductes que la formen –tal com 
ja es podia intuir per les dades de la taula 5.2. 
 
 



  APLICACIÓ AL CAS DE GRANOLLERS 
Ignasi Almirall Sol Simulació de la Situació Actual al Centre de Granollers 
 

- 78 - 

ELS MÒDULS TRANSPORT I EXTRAN 
 
 SWMM ofereix dues opcions a l’hora de propagar els hidrogrames per la xarxa 
de drenatge: els mòduls Transport i Extran. 
 
 La primera opció, el mòdul Transport, utilitza l’equació de l’ona cinemàtica i 
permet la propagació de pol·lutogrames mentre que el mòdul Extran utilitza les 
equacions complertes de Saint Venant però no permet en canvi l’anàlisi qualitatiu de 
l’aigua. 
 
 El mòdul Transport té per tant una sèrie de limitacions intrínseques a la pròpia 
formulació que usa. No permet representar efectes que viatgin aigües amunt (comportes, 
divisors de cabal,..), només accepta sistemes arborescents, no pot calcular entrades en 
càrrega del flux, etc...  
 
 En general, la ona cinemàtica funciona molt bé per règims supercrítics però dóna 
errors importants si a la xarxa hi ha trams en règim lent. 
 
 Per altra banda però, aquest mòdul té una sèrie d’avantatges respecte de l’Extran 
com són un cost computacional més baix, menys requeriments d’informació de la conca 
o la possibilitat de treballar amb pol·lutogrames a més de hidrogrames. 
 
 Per aquest treball no es necessita l’anàlisi qualitatiu de l’aigua i, a més, la xarxa 
de clavegueram de Granollers és de tipus mallat. Així, s’opta per treballar amb el mòdul 
Extran que, al usar les equacions complertes de Saint Venant i no una simplificació 
d’aquestes, dóna un resultat més acurat. L’únic inconvenient que té aquest mòdul és per 
tant el major cost computacional i, amb els ordinadors actuals, el temps de càlcul 
tampoc és excessiu. 
 
 El mòdul Extran treballa amb les equacions senceres de Saint Venant per flux 
gradualment variable i unidimensional i pot per tant treballar amb tot tipus de règims: 
ràpid, lent, en contrapendent, pot calcular xarxes mallades i xarxes arborescents, flux en 
càrrega, etc... 
 
 Les equacions de Saint Venant no tenen solució analítica i SWMM les resol amb 
l’algoritme d’Euler modificat, un mètode per diferències finites explícites. Aquest 
mètode de resolució implica que s’ha de complir la condició de Courant per que el 
càlcul no doni problemes d’inestabilitat. 
 
 Així la relació entre l’interval de càlcul ? t i la distància entre dos punts de càlcul 
?x no pot ser qualsevol sinó que ha de complir: 
 

  
cv

x
t

+
∆

<∆   

  Eq. 5.5 – Condició de Courant 
  
 El programa agafa ?x igual a la longitud del conducte, v és la velocitat mitja de 
l’aigua i c la celeritat d’una ona que per una secció d’àrea A i superfície lliure b és la 
següent. 
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b
Ag

c
·

=  

  Eq. 5.6 – Celeritat d’una ona 

 
 Aquesta condició implica que l’interval de temps de la simulació ha de ser 
inferior al temps que triga una ona en viatjar d’un punt de càlcul al següent. 
 
 La condició de Courant s’ha de complir a tots els conductes, inclosos els més 
curts, i obliga per tant a usar passos de càlcul molt petits. Finalment s’ha usat un pas de 
5 segons.  
 
 La simulació de l’any sencer són per tant 6307200 passos i el temps de càlcul 
necessari és aproximadament d’un quart d’hora per cada mes –el programa falla, 
probablement degut a limitacions internes en el nombre de passos, si s’intenta fer la 
simulació de tot l’any d’una sola vegada. 
 
 
5.2.5 Simplificacions del Model 
 
 Com s’ha esmentat al quart capítol, per que un model numèric representi de 
forma acurada la realitat i pugui per tant considerar-se un bon model ha de complir una 
sèrie de requisits: exhaustivitat, formulació, adequació i verificació. 
 
 Aquests quatre requisits es poden interpretar com les fases que l’encarregat de 
modelar un sistema ha de seguir per realitzar un bon model. 
 
 En primer lloc cal tenir una bona comprensió dels fenòmens que s’ha de 
modelar, saber quins són, com estan relacionats, i tenir un bon coneixement dels 
diferents processos que comporten. 
 
 Seguidament s’ha d’estudiar les diferents teories i equacions que hi ha per 
l’estudi de cadascun d’aquests processos. Interessen formulacions actuals, que no hagin 
quedat obsoletes per l’aparició d’una teoria superior, i ben contrastades, de manera que 
es pugui estimar de forma relativament acurada el marge d’error en què s’incorrerà al 
fer- les servir. 
 
 Amb aquesta informació i tenint en compte les dades de què es disposa i 
l’objectiu que es persegueix, és el moment de construir el model amb el nivell de detall i 
la formulació que més s’adaptin a les necessitats del projecte. 
 
 Finalment, amb el model ja construït, cal comprovar-ne la bondat calibrant- lo i 
verificant- lo amb dades reals d’entrada i de sortida. 
 
 A continuació es comenta fins a quin punt es compleixen aquests requeriments 
en el model de drenatge urbà que s’ha fet de la ciutat de Granollers. 
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EXHAUSTIVITAT 
 
 Un model és exhaustiu si incorpora tots els fenòmens i processos que tenen lloc 
a la realitat que vol representar. 
 
 El model comença amb la pluja i les pèrdues precipitació, transforma aleshores 
aquesta pluja en una escorrentia que s’incorpora a la xarxa de drenatge i, finalment, es 
propaga per aquesta xarxa fins abandonar el sistema. 
 
 El model realitzat incorpora així tots els processos rellevants pel drenatge urbà, 
dels que s’ha parlat al primer capítol d’aquest document. 
 
 De tots els processos que tenen lloc durant el drenatge d’una ciutat, la captació 
de l’aigua de pluja i la seva introducció al sistema de drenatge són les que queden més 
simplificades al model en relació al que passa en realitat.  
 
 Tal com s’ha dit, al model, l’aigua discorre en superfície un cert tram fins arribar 
al punt més baix de la subconca i aleshores entra a la xarxa de drenatge per un únic punt 
o embornal. Així, tota l’aigua que cau en una determinada subconca –i que no s’infiltra 
ni queda retinguda– entra al sistema de drenatge per un únic punt. 
 
 La realitat és força més complicada, l’aigua que cau als carrers i places discorre 
un tram fins arribar a algun embornal. Si aquest té prou capacitat, capta aquesta aigua 
que li arriba i, sinó, part entra a la xarxa en aquest punt i part continua per superfície. 
Podent-hi haver en casos circulació d’aigua en superfície d’una subconca a l’altra.  
 
 A més, de forma independent a l’aigua que entra a la xarxa pels embornals, 
l’aigua que cau en terrats i teulades és conduïda per les baixants directament cap al 
sistema de clavegueram de forma que pràcticament no escorre en superfície. 
 
 Així, dins una subconca hi ha no un de sol sinó múltiples punts pels que entra 
l’aigua cap a la xarxa i, a més, hi ha un cert grau de transvassament d’aigua entre 
subconques. 
 
 En qualsevol cas res indica que aquest problema de falta de capacitat dels 
embornals es doni a Granollers i, per tant, la suposició que l’aigua entra al sistema per la 
mateixa zona on ha caigut serà bastant encertada. Aquesta suposició queda reforçada pel 
fet que les simulacions es fan amb episodis de precipitació relativament petits (veure 
apartat 5.3) que no són per tant dels que poden provocar problemes greus 
d’insuficiència de captació. 
 
 Finalment, i pel que fa a concentrar tota l’aigua de la subconca en un sol punt a 
l’hora d’introduir- la a la xarxa de drenatge, les subconques amb què es treballa són prou 
petites –de mitjana són inferiors a una hectàrea– com per que això no introdueixi 
distorsions greus en els resultats. 
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FORMULACIÓ 
 
 Un model utilitza una formulació correcta i completa si el procés simulat queda 
ben representat per les equacions i mètodes de càlcul que fa servir. 
 
 Els diferents processos considerats al model s’han abordat amb la formulació 
que s’ha considerat més adequada en cada cas, depenent sobretot del nivell de detall de 
les dades disponibles, i sempre dins del que accepta el programa SWMM.  
 
 Així, com que es disposa de dades molt precises sobre la geometria de la xarxa 
de drenatge, s’ha pogut usar pels processos hidràulics una formulació complexa i basada 
en les lleis físiques que els regeixen com són les equacions de Saint Venant. 
 
 Per contra, per altres processos com són les pèrdues de precipitació s’ha hagut 
de recórrer a mètodes empírics i globalitzadors que depenen de menys paràmetres i són 
per tant més senzills d’ajustar tot i no tenir dades de tots els factors que intervenen 
realment en el procés. 
 
ADEQUACIÓ 
 
 L’adequació de les simplificacions fetes en un model és la seva capacitat de 
permetre que aquest segueixi donant resultats vàlids i que siguin útils per assolir els 
objectius que es persegueixen amb les simulacions. 
 
 En aquest cas, l’objectiu que es persegueix amb el model és fer un anàlisi de 
l’efectivitat d’una sèrie de mesures englobades dins el marc de les bones pràctiques de 
gestió d’aigües de pluja que s’ubiquen tot al llarg i ample de la zona analitzada i que es 
detallen al proper capítol. 
 
 Amb aquest objectiu present, s’ha escollit un model que representi el 
comportament general de la xarxa de drenatge de Granollers, sense necessitat que els 
resultats a cada conducte siguin exactament aquells que tindria la xarxa real. 
 
 El primer punt que cal tenir clar a l’hora d’interpretar els resultats del model 
realitzat és que aquest és un model d’una part de la ciutat de Granollers i no de la 
totalitat del municipi. 
  
 Aquest fet comporta evidentment que els resultats de la simulació s’hauran 
d’alguna manera d’extrapolar a la resta de la ciutat però, a més, comporta que les 
interferències que hi hagi entre la xarxa de la zona estudiada i la de les zones veïnes a 
aquesta –al nord i al sud– en el model no es donen. 
 
 En un episodi de pluja, quan plou sobre la zona modelada, sembla lògic pensar 
que també plourà en un cert tram aigües amunt i aigües avall d’aquesta. Així, els tubs 
que arriben a la conca des del nord d’aquesta o que en surten des del sud i que no s’han 
inclòs al model, en la xarxa real, transporten un cert cabal durant successos de 
precipitació a la conca estudiada. 
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 D’aquesta manera, en la situació real, alguns dels conductes al nord de la xarxa 
modelada reben un cert cabal d’aigua que no es contempla al model i, de la mateixa 
manera, els conductes que envien aigua de la zona modelada a la que hi ha al sud 
d’aquesta troben uns certs calats en els conductes d’aquesta zona més baixa.  
 
 El fet de considerar o no aquests cabals i calats modifica les condicions de 
contorn de la xarxa i en modifica per tant el comportament hidràulic. 
 
 Com que l’objectiu de les simulacions és obtenir una visió global de 
comportament de la xarxa i dels abocaments al riu que des d’ella es produeixen i no fer-
ne un anàlisi de detall, aquestes simplificacions no són especialment greus. 
 
 Alguns conductes portaran a la realitat un cabal superior al que mostren les 
simulacions però la resposta general de la xarxa serà força aproximada. 
 
 Un exemple clar dels efectes d’haver fet un model parcial serà la manca 
d’abocaments pel punt 1 de la figura 5.9 que s’explica amb més detall a la presentació 
dels resultats de la simulació que es fa a l’apartat 5.4. 
 
VERIFICACIÓ 
 
 Com s’havia vist al capítol 4, la verificació del model assegura que la resposta 
que s’obté de la simulació serà una bona aproximació a la resposta que donaria realment 
el sistema sota les mateixes condicions.  
 
 El procés de verificació d’un model consta d’una calibració inicial i després una 
comprovació del model. Tant per l’una com per l’altra és necessari disposar de dades 
d’entrada –pluja– i dades de sortida –cabals–.  
 
 La calibració així, amb una pluja determinada i en un procés iteratiu, adapta els 
paràmetres lliures del model per reproduir de forma més acurada els resultats en cabals 
que són també coneguts. 
 
 Malauradament, encara que es disposa d’unes dades d’entrada molt bones amb 
valors de pluja caiguda cada 5 minuts, no es disposa de cap dada de sortida i, per tant, la 
calibració i comprovació del model no són possibles. 
 
 S’han usat per tant valors estàndard pels paràmetres dels que no es tenia prou 
informació i en principi es considera que els resultats de les simulacions amb aquests 
valors seran una aproximació raonablement bona als reals. 
 
 Es fa a continuació una relació d’alguns paràmetres que s’ha introduït al model i 
les simplificacions que aquests impliquen en cada cas. 
 
 Com s’ha dit anteriorment les dades han estat subministrades en la forma d’un 
model realitzat per funcionar amb el programa MOUSE, mentre que el programa usat 
per les simulacions d’aquest treball és el SWMM.  
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 Gran part de les dades necessàries per construir un model amb SWMM 
coincideixen amb les que calen per construir- lo amb MOUSE i per tant s’han usat 
directament els mateixos valors. 
 
 És aquest per exemple el cas de les característiques geomètriques de la xarxa de 
clavegueram (seccions, pendents, rugositats, etc...) que s’han pogut aprofitar fent només 
la conversió de formats per tal que el programa SWMM les pugui llegir. 
 
 Es detecten en aquestes dades convertides de format MOUSE a format SWMM 
dos nivells de detall clarament diferenciats.  
 
 Per una banda es troben paràmetres individualitzats, com per exemple que cada 
conducte té la seva pròpia secció, pendent i longitud, i cada subconca la seva àrea, 
percentatge d’impermeabilitat, etc. Mentre que per altra banda es troben paràmetres en 
què s’ha generalitzat un valor estàndard per tota la conca. 
 
 Així, per exemple, les pendents de les subconques que pertanyen a les zones C1, 
C2 i C3 s’han unificat totes elles al 1.5% i les de les zones C4 i C5 al 10% i, pel que fa 
als coeficients de rugositat, en tot el model només s’ha usat tres valors diferents: 0.015 
per l’interior de totes les canonades, 0.03 per les zones impermeables de la superfície de 
la conca i 0.3 per les zones permeables. 
 
 Per acabar, el programa SWMM requereix alguns paràmetres que no apareixen 
al MOUSE i que s’han hagut d’estimar en base a dades que sí que es tinguessin. 
 
 El mètode de transformació pluja–escorrentia que usa el programa considera la 
conca com un canal rectangular d’ample W, pendent So i rugositat n. El programa 
MOUSE no utilitza cap paràmetre anàleg a l’ample de conca i per tant aquest s’ha 
d’estimar.  
 
 Una bona aproximació seria determinar la màxima longitud de recorregut de 
l’escorrentia i dividir l’àrea de conca per aquest valor. Aquest procediment, però, no és 
gens senzill i, en canvi, l’ample W condiciona molt la forma dels hidrogrames de sortida 
que es generen a una determinada conca. 
 
 Existeixen formulacions per mirar d’estimar aquest valor de W –que no es 
detallaran aquí al no ser rellevants– i, els valors generalitzats com les rugositats i les 
pendents de conca, poden millorar-se amb estudis de camp o fins i tot treballant sobre 
plànol. 
 
 En qualsevol cas, però, aquests valors més acurats no es podrien deixar com 
definitius sinó que s’haurien d’acabar d’ajustar mitjançant una calibració del model que 
ja s’ha dit que, en aquest cas, no serà possible. 
 
REPRESENTATIVITAT GLOBAL DELS RESULTATS 
 
 Totes aquestes diferencies entre el comportament real de la conca i el del model 
suposen diferències en les seves respostes davant d’una determinada pluja que poden ser 
relativament importants tot i que, com ja s’ha anat dient, l’aproximació a la resposta 
general de la xarxa que fa el model és raonablement bona. 
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 El model MOUSE en què s’ha basat el que s’utilitza per aquest treball funciona 
correctament i es fa servir per les autoritats competents en la presa de decisions 
relacionades amb la xarxa de clavegueram de Granollers i, de fet, exceptuant que es 
treballa aquí amb un model parcial i no un de complet, els dos models  utilitzen 
paràmetres i hipòtesis semblants i la seva qualitat és, per tant, similar. 
 
 D’altra banda, el que pretén aquest estudi es determinar l’efecte de l’aplicació 
d’una sèrie de mesures per reduir els abocaments d’aigua al riu. El que interessa és per 
tant la diferència relativa d’aquests abocaments en un escenari amb aquestes mesures 
aplicades i un escenari sense elles.  
 
 Les imperfeccions del model en desvien els resultats en una determinada 
direcció, sobreestimant les escorrenties que es generen en algunes conques i, molt 
probablement, subestimant- les en unes altres. Anàlogament ocorre amb els cabals, 
calats i velocitats de l’aigua que circulen pels diferents conductes. 
 
 En qualsevol cas, els paràmetres i simplificacions que introdueixen errors i 
desvien els resultats donaran lloc a variacions en el mateix sentit en les simulacions de 
la situació actual de Granollers, i en les simulacions que es fan de l’escenari modificat 
per les mesures que es proposen en aquest document. 
 
 Així, sembla raonable pensar que la diferència relativa en els resultats que 
ofereix el model en una i altra situació serà una bona aproximació de la diferència 
relativa de comportaments reals de la conca. El model seria així adequat al seu objectiu i 
els resultats d’aquest treball útils a l’hora de determinar l’efectivitat d’aquestes mesures. 
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5.3 Període de Simulació  
 
 
5.3.1 La Sèrie Pluviomètrica Emprada 
 

L’estudi s’ha realitzat amb la sèrie pluviomètrica de l’any 1991 mesurada a 
l’estació de Granollers i amb valors de precipitació caiguda cada 5 minuts. La 
precipitació s’ha suposat uniforme en tota la conca d’estudi, hipòtesi bastant raonable 
per una conca de tan sols 140 hectarees. 
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Fig. 5.12 – Distribució dels Episodis i Volums de Precipitació 

a Granollers al llarg de l’any 1991 
 

L’elecció d’aquest període i no un altre s’ha fet per ser el 1991 un any mitjà, ni 
especialment sec ni amb episodis de precipitació anormalment importants i amb una 
precipitació anual molt propera a la mitjana a la zona, que ronda els 550 mm / any.  
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Fig. 5.13 – Volums de precipitació anuals dels anys dels que es tenen dades 

(528 mm de precipitació anual mitja) 
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Trobem en aquest període un total de 102 episodis de pluja amb una precipitació 
total anual de 567 mm. El mes més humit és el de desembre, bàsicament degut a un sol 
succés de pluja molt important (61 mm) que es donà el dia 10 de desembre de 1991. 
Obviant aquest episodi excepcional, ens queden com èpoques més plujoses setembre i 
març i com més seques principis d’estiu i novembre i gener.  
 
 Finalment cal comentar que, com es veu a la figura 5.7, d’aquests episodis de 
pluja només un 25% superen els 5 mm i poc més del 5% superen els 20 mm.  
 

Es queda així amb 43 episodis de pluja que provoquen abocaments al riu en la 
simulació que representa la situació actual de la ciutat de Granollers. Volums inferiors 
als 1.5 mm no provoquen abocament en cap cas i els episodis amb volums precipitats 
superiors als 4 mm produeixen abocament sempre. Els episodis intermedis provocaran o 
no abocaments al riu depenent de la distribució de la pluja (intensitats) i les condicions 
del sòl al començar a ploure. 
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Fig. 5.14 – Percentatge d’episodis de pluja que superen  

un determinat volum precipitat 
 
 
 Com a mes de referència s’ha pres setembre, amb un total de 15 esdeveniments 
de pluja dels que 8 produeixen abocament. A més, d’aquests 8 episodis, 5 són força 
petits, el tipus de pluja on es notaran més els efectes de les mesures correctores que es 
proposen al llarg de la tesina.  
 

Així, les simulacions es fan primer només amb el mes de setembre i només al 
final, a tall de comprovació, es faran les simulacions de l’any sencer: 12 simulacions –
una per mes– agafant l’estat de cada node i conducte al final d’un mes com condicions 
inicials per la següent simulació.  

 
Aquesta decisió s’ha pres a causa de que el programa falla si s’intenta fer la 

simulació de tot l’any d’una sola vegada, i al temps que comporta fer cada simulació –
un mes suposa aproximadament un quart d’hora de càlculs i un any suposaria prop de 
tres hores per simulació. 
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5.4 Resultats de la Simulació 
 
 
 Com ja s’ha comentat amb anterioritat, les simulacions resulten en 43 
abocaments al riu durant l’any amb un total de 125500 m3 abocats des de la zona 
estudiada (marge esquerre d’un tram de 800 metres de riu Congost). Això representa un 
abocament anual de 892 m3 per hectàrea de conca. 
 
 La figura 5.15 mostra com els episodis de precipitació amb volums precipitats 
petits són els més abundants. Aquests successos petits no produeixen abocaments 
mentre que a mesura que augmenta el volum precipitat de l’episodi el percentatge de 
successos que produeixen abocaments augmenta clarament fins arribar a ser del 100%. 
 
 

 
 

Fig. 5.15 – Nombre d’episodis de pluja i d’episodis que generen abocaments  
 
 S’observa a la gràfica un fet curiós: un dels episodis de la franja entre 10 i 15 
mil·límetres no produeix abocament. Aquest episodi de pluja s’ha estudiat amb més 
detall per buscar una explicació a aquest fet. 
 
    Episodi   #82 
    Data Inici   11 Octubre 
    Volum Precipitat 14.3 mm 
    Durada  20.4 hores 

Intensitat Punta 4.08 mm/h (interval de 5 minuts) 
    Intensitat Mitja 0.7 mm/h 
 
 Es compara aleshores les intensitats punta i mitja d’aquest episodi amb les de les 
43 pluges que sí que han provocat abocaments i es comprova que tots dos valors queden 
compresos entre els 5 més baixos. 
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 Hi ha pluges que provoquen abocaments i que tenen la intensitat punta o la 
intensitat mitja inferiors a les que presenta aquest episodi. No obstant, cap d’aquestes 
precipitacions amb abocament associat té tots dos valors d’intensitat per sota dels de 
l’episodi 82. 
 
 D’aquesta manera el fet, en principi estrany, que l’episodi 82 no produeixi 
abocament tot i deixar caure més de 14 mil·límetres de pluja, queda explicat per les 
baixes intensitats de precipitació durant tot l’episodi.  
 

Així com en quan a nombre d’episodis, a la figura 5.15, s’observa com les 
pluges petites predominen clarament, en quan a volum total precipitat i abocaments 
generats, la tendència és precisament la contrària i, de fet, dels 43 abocaments que es 
donen durant l’any 1991, els 5 més importants sumen prop del 50% del total anual de 
volum d’aigua abocat i els 10 més importants prop del 75%. Aquesta tendència es pot 
observar a la figura 5.16. 

 
 

 
 

Fig. 5.16 – Precipitació total caiguda i abocaments generats  
per episodis d’un determinat volum precipitat 

 
 
 S’ha mirat de fer així una correlació entre la precipitació d’un episodi i 
l’abocament que genera que es presenta a la figura 5.17. Els resultats d’aquesta 
correlació no són excepcionals però sembla haver-hi una certa tendència i, de fet, la 
línia de regressió que s’ha calculat té un coeficient de correlació de 0.8, que es 
considera bastant bo. 
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Fig. 5.17 – Abocament al riu en funció de la precipitació caiguda  
 

S’ha provat també de fer una correlació entre abocaments i intensitats mitges i 
puntes dels episodis però no s’ha obtingut res que indiqui una correlació més o menys 
clara en cap dels dos casos.  
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Fig. 5.18 – Abocament al riu en funció de la intensitat de precipitació 
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 Es presenta a continuació la distribució per mesos d’aquestes precipitacions i 
abocaments.  
 

 
 

Fig. 5.19 – Precipitacions i Abocaments al riu per mesos 
 
 

Un altre punt que cal esmentar sobre els abocaments al riu que resulten de la 
simulació, és la zona per on se’ns produeixen aquests.  
 

Com s’ha dit anteriorment la nostra conca desaigua al riu per tres punts, un situat 
al punt 1 de la figura 5.20 i dos molt propers entre ells i situats al punt 2. Observant els 
resultats de la simulació, es comprova que només hi ha abocament per aquests dos 
darrers punts.  

 
Aquest resultat no és correcte sinó una conseqüència d’haver modelat tan sols 

part de la conca.  
 
A més d’aquests tres abocadors cap al riu, la xarxa de drenatge real que existeix 

a la zona estudiada envia aigua per diversos punts cap al clavegueram del següent tram 
de conca, que quedaria sota la zona d’estudi, i rep la que ha entrat al sistema per sobre 
de l’àrea modelada.  

 
En canvi, tal com ja s’ha comentat, el model no rep més aigua que la que plou 

sobre la zona d’estudi i considera abocadors lliures totes les sortides del sistema, tant les 
que donen al riu com les que en la xarxa real anirien a parar a un altre conducte. 

 
Per que hi hagi abocament al riu, l’aigua en el punt 1 ha de superar un cert nivell 

(veure figura 5.10). En el model, l’aigua que arriba a aquest punt és només la que ha 
caigut a la zona encerclada de la figura 5.20 i aquest nivell no s’assoleix mai. 
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Fig. 5.20 – Xarxa de drenatge modelada 

 
Sembla molt raonable pensar que si plou a la zona modelada, també plourà 800 

metres més amunt o avall i, per tant, els cabals i nivells d’aigua als tubs que connecten 
amb la zona de xarxa representada al model no serien zero.  

 
Aquests nivells d’aigua i cabals que no queden contemplats a les simulacions 

afectarien el comportament hidràulic de la xarxa i, entre d’altres coses, ens provocarien 
abocaments al punt 1 de la figura 5.20 que ara ja no rebria només les aigües de la zona 
encerclada en vermell sinó també part de les provinents de més amunt. 

 
Per tant, i com s’esmentava a l’apartat anterior, encara que està clar que els 

resultats de la simulació incorporaran un error important degut a aquestes diferències 
entre el model i el prototipus, l’objectiu de la tesina és comparar la resposta d’una xarxa 
al realitzar una sèrie d’actuacions a la seva conca.  

 
Així, es calculen els abocaments en la situació actual i amb una sèrie de mesures 

que es proposen al proper capítol i es veu els canvis que hi ha. Els resultats de la 
simulació no seran exactes però les diferències relatives entre una situació i l’altra 

1 

2 
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segurament seran força aproximades a les que hi hauria a la xarxa real si s’apliquessin 
les mesures proposades. 
 
 Igualment, els canvis percentuals en els abocaments s’estima que seran molt 
aproximats als que es produirien en la xarxa real en aplicar unes mesures reductores 
d’abocaments com les considerades al proper capítol. 
 
 




