
 
 
 
 

RESUM 
 
El dipòsit de regulació d’aigües pluvials de Taulat té com a principal objectiu la protecció ambiental del 
nou front marítim del Besòs, limitant els episodis de pluja en què es produeixen abocaments de la 
xarxa al medi receptor (DSU, Descàrrega del Sistema Unitari). El dipòsit està situat sota del carrer 
Taulat, dins la zona d’actuacions del Fòrum Universal de les Cultures del 2004. El seu 
dimensionament permet emmagatzemar i retenir pluges de poca rellevància, amb un període de 
retorn màxim de 3 mesos, amb l’objectiu de captar la primera part de la pluja, la més contaminada 
degut a la baixa dilució i al fenomen anomenat “first flush” o primer rentat dels carrers. 
 
Més concretament, el dipòsit recull les aigües pluvials de les conques de Riera d’Horta, Diagonal Mar, 
La Catalana i La Depuradora i el seu objectiu és evitar els abocaments de la xarxa al mar, 
possibilitant el seu tractament a l’estació depuradora del Besòs. 
 
La xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona disposa d’un sistema de telecontrol que permet la 
supervisió de l’estat de la xarxa, en tot moment, i l’actuació sobre diferents elements que la 
constitueixen com comportes, estacions de bombament i dipòsits de regulació d’aigües pluvials. El 
dipòsit de Taulat, com a element integrat dins la xarxa de clavegueram de la ciutat, requereix d’un 
sistema de telecontrol que defineixi el seu comportament en temps de pluja. És el que s’anomena 
Regulació Quasi-Global o Local. 
 
L’estratègia de Control Local, objecte d’aquesta tesina, té com a missió principal determinar el 
funcionament dels actuadors del dipòsit (comportes i bombaments) en funció de les mesures dels 
sensors de l’entorn proper del mateix per optimitzar el seu comportament i assolir els objectius pels 
quals s’ha dissenyat. 
 
El comportament dels actuadors del dipòsit ha d’anar dirigit a emmagatzemar el màxim volum de pluja 
possible i retenir-lo fins que es garanteixi el seu tractament en l’estació depuradora d’aigües residuals 
del Besòs. 
 
Una de les variables en què es basen les estratègies de control és el concepte d’”antiguitat” de 
l’aigua. Aquesta variable representa el temps de permanència de l’aigua en el dipòsit i dóna una idea 
de l’evolució de la qualitat de l’aigua en tant a concentració d’oxigen dissolt. L’estancament de l’aigua 
de pluja mesclada amb aigua residual afavoreix el consum de l’oxigen dissolt podent entrar en una 
situació anaeròbia, augmentat el risc de producció de gasos que poden ser tòxics o provocar 
explosions. 
 
Altres variables importants en la regulació del dipòsit són el nivell de l’aigua en l’interior del propi 
dipòsit i els condicionants de la xarxa, és a dir, el cabal a l’interceptor de Llevant, que rep la canonada 
de buidat del dipòsit, i la capacitat de tractament de la depuradora. 
 
Per establir les estratègies de Control Local del dipòsit s’han utilitzat dues eines bàsiques. La primera 
és un model de simulació hidràulica off-line del DHI (Danish Hydraulic Institute) anomenat MOUSE. 
Aquest permet conèixer el marc hidrològic de la zona d’estudi i modelar hidràulicament el dipòsit i la 
xarxa circumdant. El coneixement del comportament hidràulic del dipòsit en diferents episodis permet 
definir el primer esquema d’estratègies de control. La segona eina utilitzada és un software de 
disseny de sistemes de control, el MATLAB/SIMULINK. Aquest permet programar les primeres 
estratègies de control i aplicar-les a un model representatiu de la xarxa per simular diferents escenaris 
i millorar les estratègies fins a definir les consignes de regulació que millor s’ajustin als resultats 
esperats.  
 
 
 
 


