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7.1 Presentació dels Resultats 
 
 
 Com s’ha exposat als capítols anteriors, les simulacions s’han realitzat amb el 
programa SWMM, usant en primer lloc el mòdul RUNOFF pels processos hidrològics i, 
a continuació, el mòdul EXTRAN pels hidràulics.  
 
 La sèrie pluviomètrica que s’ha utilitzat és la corresponent a la registrada per 
l’estació de Granollers durant l’any 1991. 
 

Es comença per treballar amb la sèrie del mes de setembre, un dels mesos més 
humits de l’any i, en els casos en què s’ha considerat necessari, es repeteixen les 
simulacions per l’any sencer per comprovar la validesa dels resultats obtinguts amb la 
simulació d’un sol mes. 
 
 
7.1.1 Simulació base o de la situació original 
 
 En primer lloc s’ha simulat la ciutat de Granollers en la seva situació original i la 
seva resposta davant de les pluges que van registrar-se al llarg de l’any 1991.  
 
 En el capítol 5 s’han presentat els resultats d’aquestes simulacions base que es 
resumiran aquí breument per comparar- los després amb els que s’obtenen de les 
simulacions homòlogues amb les mesures que es proposaven al capítol previ aplicades. 
 
 Durant l’any 1991 a Granollers va haver-hi 102 esdeveniments de pluja amb un 
total de 566 mil·límetres de precipitació caiguts. La gran majoria de pluges són molt 
petites, prop del 70% dels episodis analitzats van deixar caure precipitacions inferiors 
als 4 mil·límetres i, dels 102 episodis de l’any 1991, a les simulacions base només 43 
produeixen abocaments al riu. 
 
 Els episodis molt intensos, encara que són molt menys freqüents, porten cada un 
d’ells molta aigua, i a les simulacions es troba que els 5 episodis més importants de 
l’any provoquen prop del 50% del volum d’abocament total anual, que és de 892 m3 per 
hectàrea. 
 

Així, tal com es pot comprovar a la gràfica 7.1, els episodis de precipitació en 
què han caigut quantitats inferiors o iguals a 10 mil·límetres representen prop del 80% 
dels successos de pluja de l’any, però només el 22% del volum precipitat i el 8% dels 
volums abocats al riu en tot l’any. 

 
El 50% del volum anual d’abocaments s’obté per pluges menors o iguals als 24 

mil·límetres, que sumen el 94% dels successos de pluja de l’any. Així, com s’ha dit 
abans, el 6% restant provoca l’altre 50% dels abocaments. 
 
 Pel que fa al mes de setembre, es tenen 15 episodis de pluja, dels quals 8 
provoquen abocaments. La precipitació total mensual és de 67.8 mil·límetres i el volum 
d’aigua abocat al riu de 160 m3 per hectàrea. 
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Fig. 7.1 – Precipitació i abocaments acumulats dels episodis de pluja 

en què cau fins un volum d’aigua màxim. 
 
 

 
7.1.2 Simulació d’un escenari amb les mesures aplicades 
 
 El següent pas ha estat buscar a l’àrea analitzada de Granollers totes aquelles 
zones susceptibles de ser transformades d’alguna forma que permeti aplicar-hi bones 
pràctiques de gestió de les aigües de pluja. 
 
 Es dissenyen així els 4 tipus de mesures descrites al capítol 6 que, en total, s’han 
situat a 46 punts i afecten a 68 de les 170 subconques en què queda dividida la conca 
d’estudi al model de la mateixa (el 52% de l’àrea total).  
 
 A les simulacions, els efectes d’aquestes mesures es reflecteixen en un augment 
de la permeabilitat de les subconques afectades i en la creació d’uns volums de retenció 
que funcionen com una abstracció inicial a la precipitació. 
 
 Sota aquestes condicions, havent-se arribat al que es considera el sostre de 
possibles mesures reductores de l’escorrentia per aplicar a la ciutat de Granollers, els 
resultats de les simulacions mostren uns volums d’abocament al riu un 30% inferiors als 
que es tenien en la situació original i pràcticament la mateixa freqüència d’abocament.  
 
 A continuació es mostren els hidrogrames de cabals d’abocament provocats per 
dos dels episodis de precipitació del mes de setembre. El primer és un episodi petit, amb 
una pluja inferior als 4 mil·límetres (però que produeix abocament al riu en les 
simulacions base) i, al aplicar les mesures, el volum d’abocaments al riu queda molt 
disminuït mentre que, en el segon cas, amb una pluja ja força més important, la reducció 
de l’abocament és molt més petita.   
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Fig. 7.2 – Reducció dels abocaments al aplicar les bones pràctiques 
 
 
 Els efectes de les mesures aplicades en el volum d’abocaments provocats per 
aquests dos successos de precipitació són bastant representatius de la reducció en els 
abocaments que s’obtenen a les altres simulacions. Per episodis de pluges importants els 
abocaments al riu varien molt poc, mentre que per episodis petits les reduccions són 
molt més grans, però sense arribar a evitar l’abocament d’aigua al riu més que en uns 
pocs casos.  

 
Aquest comportament es pot comprovar a la gràfica que es presenta a 

continuació i que mostra els valors de precipitació de cadascun dels 43 episodis de pluja 
que provoquen abocament al riu a la simulació base, i les reduccions en el volum 
d’abocament que s’obtenen en cada cas al aplicar les mesures proposades. 
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Fig. 7.3 – Reducció dels abocaments en funció de la precipitació total del succés 
 
 

 Es veu així com les mesures aplicades tenen molta més repercussió en els 
episodis petits que en els grans i, al créixer la precipitació, la reducció d’abocaments 
disminueix fortament passant de prop del 100% amb 2 mm. a només el 70% amb 5 mm. 
de pluja i, per pluges de 10 mm., la reducció dels abocaments és ja del 50%.  
 
 Cal dir que la dispersió dels punts és bastant important, sobretot per pluges 
quantioses, ja que els efectes de les mesures depenen no només de la quantitat total de 
precipitació que cau sinó també de la distribució temporal d’aquesta. 
 
 S’ha tractat també d’ajustar una corba de reduccions en funció de la intensitat 
punta i la mitja per tot el succés de pluja però els coeficients de correlació surten molt 
més baixos. S’ha provat també l’ajust amb la intensitat mitja màxima mantinguda 
durant diversos períodes de temps, sempre amb resultats semblants als que aquí es 
presenten. 
 

 
 

Fig. 7.4 – Reducció de l’abocament en funció de la intensitat de precipitació 
 

 Per tot el mes de setembre, la reducció en els abocaments que s’ha obtingut amb 
les mesures ha estat del 20%, molt a prop de la zona més baixa de la corba de la figura 
7.3. Això es deu a què els episodis importants aboquen molta més aigua que els petits i, 
per tant, tenen un pes molt gran dins del total de volums d’abocament. 
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 Setembre és un dels mesos més humits de l’any, pel que, en general, les pluges 
són més grans que la mitja i, com s’ha vist, això implica una eficiència de les mesures 
més baixa. No és d’estranyar per tant que, en la simulació de l’any sencer, la reducció 
global d’abocaments al riu sigui del 30%, superior a la que es trobava considerant tan 
sols el mes de setembre.  
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Fig. 7.5 – Abocaments en la situació original i reduccions obtingudes  

al aplicar les mesures 
 
 En quan a la reducció de freqüència d’abocament, tal com ja s’ha esmentat 
anteriorment, els resultats de les simulacions mostren tan sols 4 successos de pluja que 
originalment provocaven abocaments i que, al aplicar les mesures, deixen de fer-ho. 
 

  

Fig. 7.6 – Precipitació i abocaments acumulats dels episodis de pluja 
en què cau fins un volum d’aigua màxim. 
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 Pel que fa a nombre d’episodis amb abocament al riu, la reducció és ja molt 
petita, inferior al 10%, però si es mira quins són aquests 4 episodis es pot constatar que 
només els episodis amb els volums precipitats més petits i que a la vegada presenten 
intensitats mitja i punta baixes deixen de produir abocament.  
 
 A les figures 7.6 i 7.7 es pot observar com evolucionen els abocaments al 
augmentar la precipitació en les situacions base i amb les mesures aplicades. 
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Fig. 7.7 – Abocaments abans i després d’aplicar les bones pràctiques 
 
Es pot veure, així, com es retarda lleugerament l’inici dels abocaments, que amb 

les mesures aplicades no apareixen fins que s’arriba a pluges una mica més grans (tot i 
que la diferència és mínima). 

 
Es constata també com, a mesura que es va a pluges més importants, la 

diferència en termes absoluts entre els abocaments originals i els que es donen amb les 
mesures aplicades va augmentant però, en canvi, la diferència en termes relatius va 
disminuint. 
 
 Així per exemple a la figura 7.7 s’observa com, de mitjana, una pluja de 10 
mil·límetres produeix en la situació base una escorrentia de 20 m3/ha i com, al aplicar 
les mesures, aquest valor queda reduït a la meitat. Per un episodi de 40 mm, la reducció 
de l’escorrentia és de 18 m3 /ha, quasi el doble que en el cas anterior però, en termes 
relatius, la reducció és només d’un 25%. 
 
 
7.1.3 Simulacions per zones 
 
 La conca total analitzada fa 140.7 hectàrees de les que 53.3 són de terreny 
permeable. La distribució d’aquesta superfície permeable no és, però, uniforme per tota 
la zona. 
 
 La conca d’estudi s’ha dividit així en 5 subzones (C1 a C5) de característiques 
relativament uniformes en quant a pendents i índex de permeabilitat. 
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Fig. 7.8 – Proporció d’àrea permeable de cada subzona 
 

S’han realitzat aleshores simulacions separades per cadascuna d’aquestes cinc 
subdivisions, per analitzar-ne de forma més detallada la resposta hidrològica. És 
important tenir present que en aquestes simulacions, a diferència de la resta, es treballa 
amb escorrentia total generada i no amb abocaments al riu, ja que al separar per zones 
no és possible fer-ho d’altra manera. 

 

Pluja de Setembre: 67.8 mm.
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Fig. 7.9 – Escorrentia per unitat de superfície de cada zona  

durant el mes de setembre (situació base) 
 

S’observa així a la figura 7.9 com les zones C2 i C3, les més impermeables, 
generen durant el mes de setembre escorrenties de prop dels 500 metres cúbics per 
hectàrea mentre que la zona C1, amb quasi dues vegades i mitja més proporció de 
superfície permeable només genera 300 metres cúbics per hectàrea, un 40% menys. 
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 D’aquesta manera, tal com cabia esperar, les zones poc permeables guanyen pes 
enfront les més permeables en quant a escorrentia generada. 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 7.10 – Superfície i escorrentia base de cada subzona (setembre) 
 
 A continuació es presenten les escorrenties obtingudes per cada subzona a les 
simulacions base del mes de setembre. A la figura es senyala també la reducció de 
l’escorrentia que s’aconsegueix al aplicar les mesures proposades a l’anterior capítol.  
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Fig. 7.11 – Escorrentia generada durant el mes de setembre 

i reducció obtinguda al aplicar les mesures. 

 
 Es pot observar que la reducció de l’escorrentia varia considerablement d’una 
zona a l’altra, amb un màxim del 66% a la zona C1 i un mínim a la zona C2, on tan sols 
es redueix l’escorrentia en un 5%. 
 
 Una primera explicació d’aquestes diferències és el nombre d’actuacions que 
s’ha introduït a cada zona. La zona C1, amb abundància de zones verdes ja en la 
situació original, presenta multitud de possibles emplaçaments per les mesures 
reductores de l’escorrentia mentre que la zona C2, molt impermeable i formada per 
carrers estrets, ofereix poques possibilitats i dificulta la implantació de bones pràctiques 
de gestió d’aigües de pluja. 

 
Bona part de les diferències entre les reduccions d’escorrentia a les diverses 

zones raurà, per tant, en la densitat de mesures aplicades a cadascuna d’elles. 
 

 Superfície 
 

Escorrentia 
(situació base) 

C1 19.3 ha 5850 m3 
C2 31.1 ha 14710 m3 
C3 28.9 ha 14000 m3 
C4 36.9 ha 15230 m3 
C5 24.4 ha 9960 m3 
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VOLUM DE RETENCIÓ UNITARI 
 
 Els efectes de les bones pràctiques es traduïen al model com un augment de 
l’índex de permeabilitat i la creació d’uns volums de retenció d’aigua. 
 
 Tal com s’observa a la figura 7.12, en total es crea molt poca nova superfície 
permeable i, per tant, es considera que els efectes d’aquesta permeabilització del terreny 
tenen poca importància en comparació amb els efectes dels volums de retenció. 
 

  
Fig. 7.12 – Superfície permeable a la zona estudiada 

(superfície total de 140.7 ha) 
 
 Es defineix així el concepte de volum de retenció unitari d’una zona com 
l’increment de volum de retenció mig creat per unitat de superfície. Sembla raonable 
pensar que hi haurà una relació clara entre aquesta retenció unitària i la reducció de 
l’escorrentia generada a una zona. 
 

 
 

Fig. 7.13 – Retenció unitària  i reduccions de l’escorrentia obtingudes 
 
 Aquesta figura posa de manifest que aquesta relació de què es parlava no és tan 
lineal com podia semblar, i planteja dues qüestions que revelen que el volum de retenció 
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unitari no és l’únic paràmetre a tenir en compte sinó que la distribució espacial de les 
mesures pot tenir també gran rellevància. 
 
 La primera qüestió que planteja la figura 7.13 és que la relació entre retenció 
unitaria i reduccions de l’escorrentia es pot observar bastant bé a les zones C2, C4 i C5 
però, per contra, les altres dues zones presenten valors molt superiors d’increments de 
volums de retenció per hectàrea i, en canvi, les reduccions de l’escorrentia són del 
mateix ordre que les de la zona C4.  
 
 Com a segona qüestió es planteja el següent: s’ha vist anteriorment que l’episodi 
de pluja més gran del mes de setembre és de 30 mil·límetres i, tot i que tant la zona C1 
com la C3 presenten increments de retenció per unitat d’àrea molt superiors a aquest 
valor, a la figura es veu com totes dues zones segueixen generant escorrentia després 
d’aplicades les mesures. 
 
EFECTES DE LA DISTRIBUCIÓ ESPACIAL DE LES MESURES 
 
 Com s’ha dit anteriorment, al model la zona d‘estudi està dividida en 170 
subconques. Cada mesura afecta a la o les subconques sobre les que està construïda. 
 
 En total, només 68 del total de 170 subconques queden afectades per alguna de 
les actuacions. Així, la resta de subconques no experimenten cap canvi i, per tant, no 
presenten cap variació en l’escorrentia que s’hi genera quan s’introdueixen les bones 
pràctiques. 
 
 A banda d’haver-hi subconques que no es veuen afectades per cap mesura, hi ha 
grans diferències entre les que sí que ho fan. 
 
 Com a exemples més representatius, els dos parcs situats a la zona d’estudi i que 
es proposa convertir en microembassaments, Parc del Congost (zona C1) i Parc Torras i 
Villà (zona C3), sumen el 61 % del volum de retenció generat a tota la conca i, en canvi, 
només reben les aigües de 10.3 hectàrees, el 7% de la superfície de conca. 
 
 D’aquesta manera, l’increment de volum de retenció per unitat de superfície de 
les zones afectades per aquests dos microembassaments és molt gran, desproporcionat a 
les precipitacions que cauen a la zona. 
 

 
 

Fig. 7.14 – Subconques ordenades segons la seva capacitat de retenció 
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 S’observa a la figura 7.14 una gràfica amb les 170 subconques que conformen la 
zona d’estudi ordenades segons el volum de retenció per unitat de superfície de què 
disposen.  
 

Es pot constatar en aquesta figura com n’hi ha diverses a les que les mesures 
correctores aplicades donen com a resultat valors de retenció molt superiors als 60 
mil·límetres de la pluja més important de l’any 1991 i com, per altra banda, hi ha moltes 
subconques amb volum de retenció nul. 
 
 Les primeres expliquen els elevats valors de retenció de les zones C1 i C3 i el fet 
que aquests no quedin reflectits en les reduccions d’escorrentia. Gran part d’aquests 
volums de retenció queden desaprofitats al no omplir-se ni un sol cop en tot l’any. 
 
 La existència de subconques on no es crea cap volum de retenció implica, per la 
seva banda, que de cap manera es pot arribar a evitar completament l’escorrentia. Per 
molt que s’augmenti el volum disponible a una sèrie de punts i per tant el volum 
disponible per hectàrea mig de la zona, l’escorrentia generada a les subconques sense 
cap mesura aplicada romandrà inalterada. 
 
 La conclusió que es pot extreure d’aquestes dades és que, per reduir de forma 
efectiva les escorrenties que es generen a una zona urbana, no n’hi ha prou amb crear un 
determinat volum de retenció sinó que aquest ha d’estar distribuït de forma 
considerablement uniforme per la superfície per tal que pugui ser aprofitat. 
 
 Si es dissenyen embassaments massa grans, aquests no arriben a omplir-se en 
cap moment i queden per tant parcialment desaprofitats i, per altra banda, fins i tot si les 
mesures estan dissenyades d’acord amb les pluges de la zona i la superfície què 
serveixen, si es deixen zones sense cap actuació, aquestes segueixen produint la mateixa 
escorrentia que originalment i la efectivitat global de les mesures es veu reduïda. 
 
 

7.1.4 Simulacions amb volums de retenció uniformement distribuïts 
 
 En els anteriors apartats s’ha vist com les reduccions en els abocaments 
propiciades per les bones practiques de gestió de pluvials no estan directament 
relacionades amb el volum de retenció unitari de què es disposa. S’ha exposat 
seguidament com la distribució espacial irregular d’aquest volum de retenció pot 
disminuir molt l’efectivitat global de les mesures reductores d’escorrentia. 
 
 Finalment, s’ha mostrat com, efectivament, els volums de retenció proporcionats 
per les diferents actuacions proposades al capítol 6 queden molt lluny d’estar 
uniformement distribuïdes. 
 

El següent pas és analitzar amb més detall i quantificar els efectes de la 
distribució espacial de les mesures. Es realitzen així diverses simulacions considerant 
que les mesures proposades no han estat aplicades i, en comptes d’aquestes, es suposen 
volums de retenció uniformement distribuïts per tota la conca.  

 
Per simular aquesta hipòtesi s’ha considerat un determinat valor de retenció 

unitària que serà igual per totes les subconques del model. S’ha procedit a fer diverses 
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simulacions amb diferents valors de retenció unitària uniforme per la corba de la figura 
7.15. 

 
Degut al temps de càlcul necessari per cada una de les simulacions, aquestes 

s’han dut a terme usant tan sols la sèrie pluviomètrica del mes de setembre i no la de 
l’any sencer. 
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Fig. 7.15 – Reducció dels volums d’abocament per  
volums de retenció uniformement distribuïts  

 
 

 Durant el mes de setembre només tenen lloc 8 episodis de precipitació que 
provoquin abocament a les simulacions base.  
 

Aquest nombre es considera insuficient per parlar de reduccions en freqüència 
amb una certa precisió ja que un sol episodi suposa el 12.5% del total, i les variacions 
aleatòries entre les pluges de setembre de 1991 o les del mes de setembre d’un altre any 
qualsevol podrien conduir a corbes notablement diferents. 
 

 D’aquesta manera, pel que fa a reduccions en freqüència, no es presenta la 
corba traçada amb els resultats directes de les simulacions realitzades per escenaris amb 
volums de retenció uniformement distribuïts. 
 

Com a procediment alternatiu, s’ha tingut en compte que si es disposa d’un 
determinat volum de retenció uniforme a tota la conca, només les pluges en que caigui 
una precipitació superior a aquesta retenció podran generar alguna escorrentia.  
 
 Evidentment, donat un determinat episodi de precipitació, el volum de retenció 
necessari per que no es produeixin abocaments al riu és més petit que el necessari per 
que no hi hagi cap tipus d’escorrentia.  
 
 No obstant, com s’ha vist anteriorment, a partir d’entre 1.5 i 2 mil·límetres de 
precipitació ja comença a haver-hi abocaments al riu a la situació base, de manera que 
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aquesta diferència és relativament petita si es consideren pluges d’una certa magnitud (a 
partir dels deu mil·límetres la variació en les reduccions és inferior al 5%). 
 

Els punts de la figura següent representen així el percentatge d’episodis de pluja 
(d’entre els que generen abocament a les simulacions base) que han deixat caure 
quantitats d’aigua iguals o inferiors a la retenció distribuïda disponible. La línia 
discontinua és la corba de regressió d’aquests punts, amb un coeficient de correlació de 
0.97, i la línia continua és aquesta mateixa corba desplaçada 1.5 mil·límetres cap a 
l’esquerra per simular la diferència entre abocament i escorrentia. 
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Fig. 7.16 – Reducció de la freqüència d’abocament per  
volums de retenció uniformement distribuïts 
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7.2 Discussió dels Resultats 
 
 
7.2.1 Resum dels Resultats Obtinguts 
 
 En aquest estudi s’han realitzat 4 tipus de simulacions: 
 
  Simulació base (situació original de la conca) 
  Simulació amb les mesures aplicades 
  Simulacions per zones (situació base i amb les mesures aplicades)* 
  Simulacions amb volum de retenció uniformement distribuït* 
 
SIMULACIÓ BASE 
 
 L’any 1991 és van produir 112 episodis de precipitació que, en total, van deixar 
anar una pluja de 566.7 mil·límetres. 
 
 D’aquests 112 episodis, 43 (el 38%) generen abocament al riu a la simulació 
base. Les pluges de menys de 1 mil·límetre en cap cas no produeixen abocament, 
mentre que les de més de 5 mil·límetres en generen pràcticament totes. Entre aquests 
dos valors el factor determinant és la distribució temporal de la pluja. 
  
 Els abocaments anuals al riu des de la zona estudiada són de 892 m3 /ha. 
 
SIMULACIÓ AMB LES MESURES APLICADES 
 
 S’ha mirat d’arribar al sostre màxim de possibles mesures a aplicar a la zona 
analitzada de Granollers. 
 

Això implica en primer lloc que s’ha fet un reconeixement del terreny per 
localitzar totes les zones aptes per la implantació de bones pràctiques i, en segon, que a 
cadascuna d’aquestes zones s’ha dissenyat la instal·lació més gran possible. 
  
 Amb aquest objectiu s’han dissenyat 4 tipus de mesures: retenció distribuïda en 
terreny natural, retenció distribuïda en zona pavimentada, permeabilització el teixit urbà 
i creació de franges verdes. 
 
 Aquestes mesures s’han aplicat a un total de 46 punts augmentant l’àrea 
permeable de la conca en 3.5 hectàrees (la zona permeable passa d’ocupar el 38% de la 
superfície de conca a ocupar-ne el 40.5%) i creant un volum de retenció de 48800 m3  
(347 m3/ha). 
 
 Aquestes mesures generen una reducció de l’escorrentia molt important en 
episodis de precipitació petits que disminueix ràpidament conforme la quantia de la 
pluja augmenta. 
 

                                                 
* Per aquestes simulacions s’ha emprat únicament la sèrie pluviomètrica del mes de setembre. 
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 En total s’obté una reducció del volum anual d’aigua abocada al riu d’un 30% 
(el volum abocat durant tot l’any passa a ser de 625 m3/ha enlloc dels 892 m3/ha de la 
situació base). 
 
 La reducció pel que fa a freqüència d’abocament al riu és tan sols del 9%: dels 
43 episodis que produïen abocament en la situació base, tan sols 4 deixen de fer-ho al 
aplicar les bones pràctiques de gestió d’aigües de pluja. 
 
SIMULACIONS PER ZONES 
 
 Les cinc subdivisions que s’ha fet de la zona d’estudi presenten reduccions de 
l’escorrentia molt diferents al aplicar-se’ls les mesures reductores d’escorrentia. 
 
 S’ha intentat relacionar aquestes diferències amb un paràmetre que s’anomena 
retenció unitària i que consisteix en l’increment creat en el volum de retenció mig per 
unitat de superfície de cada una de les zones. 
 
 Aquesta relació no dóna prou bons resultats i s’analitza aleshores també la 
distribució espacial de les actuacions. 
 
 Les zones aptes per ubicar-hi algun tipus de mesura no es troben uniformement 
distribuïdes per tota la conca sinó que queden concentrades en certes àrees separades 
entre elles per franges que, en ocasions, són bastant extenses. 
 

Per altra banda, en canvi, en alguns punts es pot obtenir volums 
d’emmagatzematge molt grans que no poden ser aprofitats per complet si només s’hi 
dirigeix l’aigua de les zones circumdants. 

 

 
 

Fig. 7.17 – Vista parcial de les zones C2 i C3 amb la zona  
ocupada per les mesures senyalada. 
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 Amb una distribució de les mesures irregular com la que es mostra a la figura 
7.17 hi ha zones amb grans volums de retenció unitaris (veure Parc Torras i Villà (C3.1) 
i zona propera) que queden parcialment desaprofitats, mentre que altres no presenten 
cap variació en la seva escorrentia al no quedar afectades per cap mesura. La efectivitat 
global de les mesures es veu molt perjudicada per aquesta mala distribució. 
 
SIMULACIONS AMB VOLUM DE RETENCIÓ UNIFORMEMENT DISTRIBUÏT 

 
Per determinar el grau d’influència de la distribució espacial de les mesures es 

realitza una sèrie de simulacions i es tracen les corbes de reducció del volum i la 
freqüència d’abocament en funció d’una retenció fictícia i uniformement distribuïda 
disponible a la conca. 

 
Si es fan les simulacions suposant un volum de retenció uniformement distribuït 

per tota la conca de 347 m3/ha, que és el valor mig de retenció unitària que s’obté a la 
conca analitzada al aplicar-hi les mesures, s’obtenen reduccions de l’ordre del 90% tant 
en volums com en freqüències (veure figures 7.15 i 7.16). 

 
Aquests valors són, per tant, molt superiors als realment obtinguts amb la 

distribució altament irregular que ofereixen les actuacions proposades (30% de reducció 
en volums i 9% de reducció en freqüència). 

 
 

7.2.2 Retenció Total, Mobilitzada i Efectiva 
 
 En total, les diferents mesures que s’han proposat proporcionen un volum de 
retenció de 48800 m3 que, repartit entre les 140.7 hectàrees que ocupa la zona d’estudi, 
suposa una retenció distribuïda mitja de 34.7 mil·límetres (347 m3/ha). 
 
 No obstant, tal com s’ha vist a la figura 7.14, una part important del volum de 
retenció no arriba a omplir-se en cap moment de l’any. La part del volum que sí que 
s’omple s’anomenarà retenció mobilitzada. 
 

 
Fig. 7.18 – Retenció mobilitzada a les diferents subconques  

 
Es defineix així un paràmetre que s’anomenarà volum de retenció mobilitzat i 

que està format per la part del volum de retenció total creat a la conca que s’omple 
almenys un cop durant l’any 1991. 

 
Considerant només aquest volum de retenció mobilitzat, la retenció distribuïda 

mitja de la zona d’estudi al aplicar les mesures és de 14.6 mil·límetres enlloc dels 34.7 
que s’obtenen si es comptabilitza la totalitat del volum creat. 
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A continuació s’introdueixen les reduccions d’abocaments aconseguides per 

aquests valors de retenció a les gràfiques obtingudes per volums de retenció 
uniformement distribuïts. 
 

 
 

Fig. 7.19 – Reducció dels volums d’abocament en funció del volum de retenció 
 
 La reducció del volum d’escorrentia que realment s’obté al aplicar les mesures, 
un 30%, està marcada a la dreta de la figura mentre que, a l’esquerra, es poden observar 
els valors de reducció que s’obtindrien si es disposés d’un volum de retenció per unitat 
de superfície uniformement distribuït i de valor igual a la retenció total mitjana o la 
retenció mobilitzada mitjana.  
 
 A las gràfica es pot comprovar com, al considerar-se només la retenció 
mobilitzada, el punt s’apropa molt a la corba obtinguda per valors de retenció uniformes 
a tota la conca. No obstant, en tots dos casos, retenció total i retenció mobilitzada, el 
punt queda clarament per sota d’aquesta corba. 
 
 Com s’ha vist anteriorment, si es considera la retenció total, una part important 
del volum que s’està considerant no arriba a utilitzar-se en cap moment. Així, no és 
d’estranyar que el punt quedi molt per sota de la corba traçada per retencions uniformes. 
Tanmateix, el fet que el punt dibuixat considerant la retenció mobilitzada quedi també 
per sota de la corba indica que aquest volum tampoc està plenament aprofitat. 
 
 Aquestes mateixes observacions es poden fer també per les reduccions de 
freqüència d’abocament com s’observa a la següent figura. 
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Fig. 7.20 – Reducció de la freqüència d’abocament en funció del volum de retenció 
 
 
FACTOR DE DISTRIBUCIÓ DE LES MESURES 
 
 A les figures 7.19 i 7.20 es pot veure, a més, com la diferència entre les 
reduccions que s’han obtingut amb les mesures aplicades i les que s’obtindrien amb 
volums de retenció uniformement distribuïts és més important pel que fa a freqüència 
d’abocament que pel que fa a volums. 
  
 Aquest fet es déu a que si es defineix, per un episodi de precipitació determinat, 
el factor de distribució com la relació entre la reducció d’abocaments obtinguda amb 
una mala distribució de les mesures i la obtinguda per una distribució uniforme, el valor 
d’aquest factor serà més proper a 1 com més gran sigui l’episodi de precip itació. 
 

Factor de distribució = 
( )
( )Pvolumenreduccióde
Pvolumenreduccióde

uniformeódistribuci

irregularódistribuci

%
%

 

 
Fórmula 7.1 – Factor de distribució de les mesures 

 
La reducció de freqüència d’abocaments està més influïda pels episodis petits 

(factor de distribució  baix) ja que aquests són els més nombrosos i,  en canvi, la reducció 
de volum d’abocament queda més afectada pels episodis grans (factor de distribució  
alt), responsables de la major part del volum d’abocament anual. 

 
Si la retenció està repartida uniformement, un episodi petit, que no arribi a 

omplir completament el volum de retenció disponible, no generarà cap mena 
d’escorrentia. Amb una mala distribució espacial de les mesures i pel mateix episodi de 
precipitació, el percentatge de volum disponible que queda sense utilitzar és molt més 
alt i, en canvi, segueix produint-se escorrentia. 
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 Per episodis grans, per contra, l’aprofitament del volum disponible és molt més 
alt, i les quantitats d’aigua retingudes en les situacions amb distribució uniforme i amb 
mala distribució de les mesures són molt més semblant. 

 

 
Fig. 7.21 – Nombre d’episodis de precipitació que provoquen abocament  

i volums abocats acumulats dels episodis de pluja 
en què cau fins un volum d’aigua màxim. 

 
Com es pot veure a la figura 7.21, els episodis de precipitació petits són els més 

freqüents però, en canvi, generen una part molt petita del volum d’abocament anual. 
 
Així, per aquesta majoria d’episodis petits el factor de distribució de les mesures 

és molt baix (hi ha grans diferències entre l’eficiència de les mesures si aquestes estan 
ben o mal distribuïdes) i els abocaments que en una situació amb retenció uniforme no 
es produirien, sí que es produeixen amb la retenció mal distribuïda. 

 
En canvi, pels episodis més grans, més rars però responsables de bona part del 

volum d’abocament anual, el factor de distribució és més elevat. 
 
D’aquesta manera s’explica doncs el fet que els punts obtinguts en freqüència 

quedin més allunyats de la corba que els obtinguts en volums d’abocament. 
 

RETENCIÓ EFECTIVA 
 
 Fins i tot agafant el valor de retenció mobilitzada (14.6 mil·límetres), els valors 
de reducció d’abocaments queden considerablement per sota de les corbes obtingudes 
per retencions uniformes, tant per freqüència d’abocament com per volum. 
 
 S’intenta així buscar un valor de retenció que s’anomenarà retenció efectiva i 
que és el valor de retenció que realment explica les reduccions en els abocaments que 
s’obtenen al aplicar les bones pràctiques de gestió de pluvials. 
 
 Per calcular aquest valor s’han fet servir dues aproximacions diferents amb uns 
resultats força semblants: 
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 Com a primer mètode, simplement s’ha projectat sobre la corba de la figura 7.19 
–reducció dels volums d’abocament en funció del volum de retenció– la reducció 
obtinguda al aplicar les mesures reductores d’escorrentia (un 30% en volum 
d’abocaments) obtenint-se així una retenció efectiva de 7.6 mil·límetres. 
 
 S’ha fet servir només la corba de reduccions en volum perquè les simulacions 
mostren una reducció en freqüències de tan sols el 9% i la corba en freqüències no es 
pot aplicar per reduccions inferiors al 20% (reducció en freqüència per una retenció 
uniforme de 1 mm). 
 

 
 

Fig. 7.22 – Retenció efectiva segons la corba de reduccions en volum 
per retenció uniformement distribuïda  

 
 Com a mètode alternatiu es té en compte que, fins i tot si només es comptabilitza 
la retenció mobilitzada, algunes de les 170 subconques en què està dividida l’àrea 
d’estudi presenten retencions disponibles molt altes que només s’omplen una o unes 
poques vegades a l’any. 
 

Es suposa aleshores que, per sobre d’un valor que s’anomena retenció màxima 
efectiva, el volum d’emmagatzematge extra que es doni a la conca no tindrà gaire efecte 
en la reducció de l’abocament. 

 
Aquest valor de retenció màxima efectiva és interessant perquè marcarà la mida 

òptima per la que s’han de dissenyar les instal·lacions de reducció de l’escorrentia (la 
que donarà millor relació entre resultats obtinguts i inversió realitzada). 

 
 Per trobar el valor de retenció màxima efectiva que millor s’ajusta al cas concret 
estudiat s’utilitzen els valors de reducció de l’escorrentia obtinguts a les simulacions per 
zones. 
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 S’aplica un valor de retenció màxima efectiva i es calcula així la retenció 
efectiva global de cadascuna de les 5 subzones. Es comparen els valors de retenció que 
s’obtenen amb les reduccions d’escorrentia de cada una d’elles i es comprova l’ajust.  
 

 
Fig. 7.23 – Retenció efectiva de les diferents subconques i  

retenció efectiva global de la zona analitzada 
 
 Es proven diferents valors i, finalment, s’obté el millor ajust per una retenció 
màxima efectiva de 14 mil·límetres (que comporta una retenció efectiva global de 5.6 
mil·límetres per la zona analitzada sencera). 
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Fig. 7.24 – Retenció efectiva i reducció de l’escorrentia a les diferents zones 

(per una retenció màxima efectiva de 14 mil·límetres) 
 
 Com s’ha vist, tots dos mètodes per calcular la retenció efectiva donen valors de 
l’ordre dels 6 - 7 mil·límetres, molt inferiors per tant als 14.6 mm. de la retenció 
mobilitzada i encara més dels 34.7 mm. de la retenció total disponible. 
 
 Finalment, al capítol 3 sobre les bones pràctiques de gestió d’aigües de pluja es 
comentava que estudis realitzats als Estats Units recomanen el disseny de les mesures 
per tractar una pluja de l’ordre de la de l’episodi de precipitació del percentil 80 que, en 
el cas de les pluges de Granollers, és de 11 mm.  
 

La retenció màxima efectiva de 14 mm. que es proposa queda encara dins la 
franja de percentils 70 - 90 i, per tant, concorda amb aquestes recomanacions sobre 
dimensionat de mesures estructurals. 
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Fig. 7.25 – Franja de disseny òptim de mesures estructurals segons Urbonas et Al. 

 
 
7.2.3 Acompliment dels Objectius de Reducció d’Abocaments 
 
 El 23 d’octubre de 2000 s’aprovava la directiva 2000/60/CE del Parlament 
Europeu i el Consell per la que s’establia un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la 
política d’aigües. 
 
 Aquesta normativa, que s’anirà imposant als països membres en els propers 
anys, dóna els primers passos en la legislació a nivell europeu dels abocaments des de 
xarxes de drenatge urbà però no fixa encara valors. No obstant, els valors amb què 
s’està treballant a alguns països i que s’agafen com a referent en aquest estudi parlen de 
reduccions en volum del 50% i de freqüències d’abocament d’un terç de les originals. 
 

 
Fig. 7.26 – Reducció d’abocaments amb 15 mm. de retenció uniforme 
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 Segons les corbes obtingudes per retenció uniformement distribuïda, aquests 
valors s’aconsegueixen amb una retenció de 15 mil·límetres uniforme per tota la conca. 
 
 Tal com s’ha vist, el volum de retenció que es pot crear en medi urbà amb el 
tipus de mesures proposades seria àmpliament suficient per obtenir aquestes reduccions 
d’abocaments si estigués ben distribuït per tota la conca.  
 
 No obstant, en una ciutat ja desenvolupada, la distribució de zones verdes 
susceptibles de ser transformades per l’aplicació de bones pràctiques de gestió de 
pluvials és altament irregular i, sota aquestes condicions, les màximes reduccions que es 
poden esperar són de l’ordre del 30% en volum i del 10% en freqüència d’abocament. 
 
 A continuació s’exposen una sèrie de possibles línies d’acció que permetrien 
acostar-se més a aquests objectius europeus de reducció dels abocaments. Al no formar 
part dels objectius principals d’aquest estudi, aquestes línies només es comenten 
breument com a possibles alternatives o mesures complementaries a les exposades en 
aquest document. 
 
 Es recomana en futurs estudis l’anàlisi en més detall d’aquestes opcions per 
determinar-ne l’eficiència i viabilitat tècnica. 
 
LÍNIES D’ACCIÓ COMPLEMENTARIES 
 
 Tal com s’ha vist, la baixa eficiència de les mesures aplicades és deguda a què hi 
ha zones amb grans volums de retenció que queden desaprofitats i, a la vegada, n’hi ha 
que no disposen de cap mesura aplicada i, per tant, no varien la seva producció 
d’escorrentia. 
 
 Així, pel que fa a mesures estructurals, es proposen a continuació els següents 
dos cursos d’acció: 
 

1. Aprofitar més les zones on es poden aconseguir volums de retenció grans fent 
que recullin les aigües d’escorrentia d’una superfície més extensa.  
 

2. Donar volum de retenció a aquelles zones on, amb les tipologies de mesures 
descrites en aquest document, no se n’ha pogut crear o no suficient. 
 
 I, finalment, es fa al final de l’apartat un breu comentari sobre l’aplicació de 
mesures no estructurals. 
 
 És important comentar que les possibles línies d’acció que s’esmenten no són 
mútuament excloents i se’n poden diversos per arribar als objectius de reducció 
desitjats. 
 
Major aprofitament dels espais disponibles 
 
 Les mesures proposades en aquest estudi són totes a cel obert. D’aquesta manera 
la seva construcció resulta més econòmica però, com a contrapartida, no es poden 
utilitzar per emmagatzemar aigües residuals a causa dels riscs sanitaris que això 
implicaria per la població. 
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 En una ciutat amb la xarxa de drenatge unitària com és Granollers, això es 
tradueix en què l’aigua que s’envia als diversos embassaments de retenció no pot haver 
passat per la xarxa, ja que allí s’hauria barrejat inevitablement amb les aigües residuals. 
 
 En alguns casos serà possible la construcció d’un col·lector, independent de la 
resta de la xarxa de drenatge, que reculli les aigües pluvials d’una determinada zona i 
les transporti cap allí on es disposi de suficient volum de retenció com per 
emmagatzemar- les. 
 
 Aquest mètode suposarà la realització d’una obra lineal en zona urbana i, per 
tant, importants molèsties als veïns i al trànsit de la zona si el col·lector a construir es 
gaire llarg. 
 
 S’haurà també de fer les obres necessàries per enviar les aigües pluvials cap 
aquest nou col·lector sense que hagin entrat en contacte amb aigües residuals.  
 

Això implicarà modificar tots els embornals de la zona afectada i posar un 
sistema de dobles baixants a tots els edificis ja que la configuració normal en ciutats 
amb xarxa unitària és la d’una baixant única per on s’envien cap al clavegueram tant 
pluvials com residuals.  
 
 Evidentment, ciutats amb la xarxa de drenatge separativa no tenen aquests 
problemes i poden aprofitar plenament els volums de retenció disponibles sense la 
necessitat de construir nous col·lectors.  
 
Volums de retenció localitzats: dipòsits de laminació 
 
 Els problemes de tipus sanitari que es presentaven per mesures a cel obert deixen 
d’existir quan les instal·lacions de retenció d’aigua són soterrades. 
 
 Així, per les zones on és possible disposar mesures a cel obert s’optarà per 
aquesta opció ja que és considerablement més econòmica i, per les zones on aquesta 
opció no existeix, es poden dissenyar dipòsits de laminació, en línia o en paral·lel a la 
xarxa, que recullin les aigües i les retinguin temporalment, laminant i disminuint així els 
cabals punta i ajudant a evitar els abocaments al medi. 
 
 Com a alternativa a la construcció de dipòsits, en alguna ocasió s’ha proposat 
l’ús de bateries de canonades enterrades. Aquest mètode permet una construcció més 
ràpida i senzilla, però desaprofita molt l’espai en superfície en comparació amb un 
dipòsit de secció rectangular. 
 
 Si es dissenyen les mesures (en el cas de la zona de Granollers estudiada) segons 
el criteri de suposar una retenció màxima efectiva de 14 mm., la retenció que s’obté de 
mitjana és de 5.6 mm. Així, el dèficit de retenció necessari per arribar a una mitjana de 
15 mm. seria de 9.4 mm. o 13200 m3 per  les 140.7 hectàrees de la zona completa. 
 
 Per la ciutat sencera, de 15 km2 de superfície, si es suposa que la zona estudiada 
és totalment representativa de la ciutat, el dèficit de volum d’emmagatzematge seria de 
141000 m3 i es podria resoldre amb 3 dipòsits de 4 metres de profunditat i una 
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superfície d’uns 100 x 100 metres quadrats cadascun. Per ser aprofitats al màxim 
aquests dipòsits haurien d’estar situats el més a prop possible dels punts de sortida de la 
xarxa. 
 
 La suposició que els resultats per la conca analitzada es poden extrapolar 
directament a la resta de la ciutat no té perquè ser massa acurada i, evidentment, abans 
de plantejar seriosament aquesta possibilitat caldria estudiar més la resta de la ciutat i 
fer simulacions amb la xarxa de drenatge sencera per determinar les necessitats reals de 
Granollers en quan a volums de retenció. 
 
Volums de retenció distribuïts: mòduls de retenció subterrània 
 
 Fins ara, ja fos en un simple parterre de gespa o en un parc de més d’una 
hectàrea, s’han proposat sempre actuacions puntuals. 
 
 Aquest tipus d’actuacions tenen, però, la limitació que només poden situar-se en 
zones obertes d’una certa amplitud i que, en general, requereixen una superfície fàcil 
d’excavar per ser executables. 
 
 En una ciutat, la superfície ocupada per vials pot arribar a ser de l’ordre del 15% 
del total. Si fos possible aprofitar aquesta superfície per la retenció d’aigua, això 
suposaria un volum que quedaria distribuït de forma molt uniforme per tota la ciutat.  
 
 Diverses companyies comercialitzen uns mòduls de plàstic encaixables que, 
col·locats sota un paviment drenant, poden recollir l’aigua i en permeten la circulació a 
través seu. 
 
  Aquests mòduls, envoltats de geotèxtils permeables o impermeables 
segons convingui, poden emmagatzemar temporalment l’aigua que caigui als vials i 
permetre que infiltri al terreny o, simplement, enviar- la al sistema de drenatge de la 
ciutat a un ritme més lent. 
 

 
 

Fig. 7.27 – Diverses opcions de mòdul de drenatge subterrani 
 
 En el cas estudiat, dels 15 mil·límetres de retenció necessària, 5.6 poden obtenir-
se amb instal·lacions superficials, i els 9.4 restants podrien situar-se sota els vials en 
mòduls de retenció subterrània.  
 

Suposant una ocupació dels vials del 15% del terreny de la ciutat, el gruix mínim 
dels mòduls de retenció per absorbir suficient volum d’aigua seria de 65 mil·límetres (si 
es col·loqués a la totalitat dels carrers de la ciutat). 

 
 En principi aquests mòduls disposen d’una bona capacitat portant i no tenen 
perquè representar un problema per la durabilitat del paviment porós que hi hagi al 
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damunt. Més problemàtic a l’hora d’escollir aquesta opció pot ser el seu preu ja que són 
estructures patentades i, per tant, bastant cares. 
 

Finalment, abans de decidir-se per aquesta opció caldria veure el funcionament i 
sobretot la durabilitat de paviments drenants en ciutat. Aquests paviments tendeixen a 
colmatar-se molt de pressa i, per les velocitats de circulació en zona urbana, la succió 
provocada pels pneumàtics pot no ser suficient per mantenir-ne la capacitat filtrant.  

 
És clar que un manteniment periòdic amb equips de succió i rentat pot restablir o 

mantenir la permeabilitat, però esdevé un sobrecost de manteniment important. 
 

 
 

Fig. 7.28 – Possible esquema de col·locació dels mòduls de retenció subterrània 
 
 En qualsevol cas, si es pot assegurar que l’aigua arribi als mòduls de retenció i, 
així, l’efectivitat del mètode, es pot plantejar anar introduint aquests mòduls a mesura 
que vagin fent-se labors de repavimentació als carrers de la ciutat. 
  
Mesures no estructurals 
 
 Finalment, convé recordar que totes les mesures exposades en aquest document 
són de tipus estructural i, per tant, estan pensades per retenir i depurar en cert grau les 
aigües d’escorrentia i evitar així que els contaminants que aquestes arrosseguen puguin 
arribar al medi. 
 
 No obstant, si, mitjançant conscienciació dels ciutadans, plans de neteja de la 
ciutat ben estudiats, les normatives pertinents i, en general, si amb tot el que s’ha 
englobat com a mesures no estructurals s’aconsegueix reduir substancialment la 
producció de contaminants, s’haurà complert el mateix objectiu d’una forma molt més 
econòmica. 
 
ZONES DE NOVA URBANITZACIÓ 
 
 Si des de l’inici d’un projecte d’urbanització es té en compte la futura gestió de 
pluvials i es dissenya la ciutat ja pensant en la implantació de bones pràctiques, es pot 
fer de manera que el volum de retenció quedi ben distribuït per tot el territori i obtenir 



  APLICACIÓ AL CAS DE GRANOLLERS 
Ignasi Almirall Sol Anàlisi dels Resultats 
 

- 137 - 

així resultats molt bons que, com a cas extrem, poden representar que no s’augmentin 
els cabals punta que es reben aigües avall de la nova urbanització. 
 
 La implantació de mesures com les descrites en aquest document, si es fa en el 
mateix moment que s’urbanitza la zona, suposa una inversió assumible i, en canvi, pot 
reportar beneficis notables i importants estalvis en la qualitat dels abocaments al medi 
natural, i fins i tot en els diàmetres necessaris (i per tant els costos) de la xarxa de 
drenatge. 
 
 Assumint que es vol minimitzar l’augment de l’escorrentia que es produeix a 
una zona en el moment d’urbanitzar- la i que es planteja l’ús de mesures del tipus de les 
que es proposen en aquest estudi, es podrà decidir entre dos cursos principals d’acció: 
 

Es pot simplement distribuir volums de retenció de forma relativament uniforme 
per tota la conca o, si està prevista la creació d’un parc de dimensions considerables i es 
vol utilitzar aquest per retenir-hi aigua, es pot plantejar una xarxa de drenatge de tipus 
separatiu i conduir l’aigua de tota la zona a un únic embassament suficientment gran. 

 
Així, fins i tot si la resta de la ciutat té xarxa de drenatge unitària, pot ser interessant el 
disposar de xarxa separativa en zones de nova urbanització degut al major aprofitament 
dels volums de retenció grans que d’aquesta manera es pot fer. 
 




