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3. ESTAT DE L’ART 
 
La prevenció d’inundacions i la protecció de les masses d’aigua on s’aboquen les 
descàrregues de la xarxa de clavegueram (DSU, Descàrrega del Sistema Unitari) 
són els principals objectius de la gestió de la xarxa de sanejament d’una ciutat. En 
aquest sentit s’han portat a terme moltes investigacions i estudis per tal de millorar 
aquest servei. 
 
A continuació es descriuen, resumidament, les tasques que s’estan duent a terme 
arreu del món en temes de control en temps real de xarxes de clavegueram. 
 
En termes generals, la US Enviromental Protection Agengy (EPA) ha definit unes 
pautes de treball resumides en 9 nivells mínims de control en relació als abocaments 
de les xarxes de clavegueram (Saul, 2002): 
 

1) Explotació adequada i manteniment constant de la xarxa de clavegueram, 
incloent els punts de sortida de la xarxa al medi receptor. 

 
2) Màxim aprofitament de la capacitat d’emmagatzematge de la xarxa. 
 
3) Revisió i modificació dels processos de pre-tractament per garantir que els 

impactes de les DSU siguin mínims. 
 
4) Maximització del cabal cap a les plantes de tractament. 
 
5) Eliminació les DSU en temps sec. 
 
6) Control dels sòlids i dels flotants a les DSU. 
 
7) Elaboració de programes de prevenció de contaminació per reduir la càrrega 

contaminant de les DSU. 
 
8) Garantia de que la població rep la informació necessària quan hi ha DSU i 

dels seus impactes sobre els aigües receptores. 
 
9) Supervisió de l’eficiència dels mètodes de caracterització i control de les DSU. 

 
S’identifiquen dues grans alternatives a seguir amb l’objectiu de reduir les DSU i les 
inundacions: 
 

• La construcció d’infrastructures anti-DSU, com dipòsits i col·lectors destinats a 
emmagatzemar l’aigua fins que pot ser conduïda a l’estació depuradora per 
ser tractada i finalment ser reutilitzada o abocada al medi receptor. 

 
• L’optimització global de l’explotació de la xarxa amb la finalitat de minimitzar 

les inundacions i les DSU tenint en compte, en cada moment, la pluja i la 
quantitat d’aigua que circula per la xarxa. Aquesta metodologia de treball 
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s’aconsegueix amb l’aplicació de sistemes de control en temps real (RTC,  
Real Time Control). 

 
Actualment, un creixent nombre d’administracions públiques i d’empreses gestores 
del sanejament estan considerant la implantació de sistemes RTC com una opció 
econòmica i eficient per millorar la gestió integrada de la seva xarxa de clavegueram. 
 
En un sistema en temps real els actuadors de la xarxa es regulen en funció de les 
dades telesupervisades en cada moment, durant un episodi de pluja. La aplicació 
d’un sistema RTC es basa en tres principis fonamentals (Schilling, 1998): 
 

1. La seva fiabilitat operacional ha de ser, al menys, tant bona com la del 
sistema tradicional (estàtic). Això es pot aconseguir utilitzant equips amb certa 
garantia de funcionament, redundància en alguns dispositius i preveient un 
mal funcionament de l’equip ja en la fase de planificació. 

 
2. Les estratègies de control han de ser simples i només es programaran de 

manera més complexa si així s’obtenen beneficis operacionals importants. 
 

3. El nou concepte operacional ha de ser acceptat a tots els nivells: empresa 
que implementa, empresa que supervisa, clients... 

 
Qualsevol xarxa de drenatge urbà pot beneficiar-se d’un sistema RTC, sobretot si la 
xarxa és unitària, degut al seu doble ús i a la heterogeneïtat de cabals entre el temps 
sec i el temps de pluja. La implantació d’un sistema RTC en una xarxa de 
clavegueram suposa els següents avantatges (Schilling, 1998): 
 

• En quantitat: Els problemes d’inundació sovint es poden solucionar amb la 
construcció de nous col·lectors de major capacitat d’emmagatzematge. Amb 
un sistema RTC es desvien els cabals cap a zones de la xarxa menys 
carregades, augmentant la seva capacitat global, evitant inundacions i 
assegurant que s’ha esgotat la capacitat d’emmagatzematge abans d’abocar 
els excedents de cabal al medi receptor. 

 
• En qualitat: En situacions puntuals de sobrecàrrega en la xarxa es donen 

abocaments al medi receptor sense que tota la xarxa estigui al màxim de la 
seva capacitat. Una solució a aquest problema és la construcció de col·lectors 
sobredimensionats, que permetin un emmagatzematge addicional, controlats 
per reguladors (per exemple, una comporta) gestionats amb un sistema RTC. 
Les estacions depuradores són molt sensibles a les variacions de cabal i 
aquests reguladors també es poden controlar de manera que ajustin el cabal 
a la capacitat de tractament de la planta depuradora. També cal tenir en 
compte la diferència de sensibilitat de les aigües receptores, procurant abocar 
en les zones menys sensibles. A més, les aigües residuals s’han d’abocar en 
petites dosis, de manera que sigui el menys perjudicial possible pel medi 
ambient. 
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• Cost d’inversió: Mitjançant un sistema RTC s’optimitza la capacitat de la xarxa 
de clavegueram. Per tant, al necessitar menys capacitat per obtenir la mateixa 
regulació, s’eviten inversions en noves infrastructures o en ampliacions de la 
xarxa. 

 
• Cost d’explotació i manteniment: Els elements especials com vàlvules, 

estacions de bombament o comportes requereixen un programa regular de 
manteniment. En xarxes molt importants el cost de manteniment, en temps i 
en personal, pot ser tant elevat que pot resultar rentable un sistema remot de 
supervisió i telemanteniment. Un exemple el trobaríem en els punt baixos de 
la xarxa, on l’aigua ha de ser bombejada. Normalment el cost de l’energia és 
proporcional a la potència demandada, per tant, un sistema RTC pot ser útil a 
l’hora de coordinar les demandes d’energia i evitar sobrecostos innecessaris. 

 
Tot sistema RTC ha de constar d’un mínim d’elements que són (Schilling, 1998): 

 
• Sensors, encarregats de supervisar el que passa en la xarxa en tot moment, 

en un punt determinat. Cal que siguin capaços de mesurar contínuament i de 
transmetre les dades de la xarxa. Un exemple de sensor àmpliament utilitzat 
és el limnímetre o sensor de nivell. 

 
• Actuadors que, amb el seu moviment o funcionament, modifiquen les 

condicions de flux en la xarxa. Els actuadors són les comportes, les bombes, 
les vàlvules, etc. Tot actuador ha de complir una sèrie de requisits bàsics: el 
seu disseny ha de tenir en compte una fallada d’alimentació elèctrica, per 
exemple, l’últim moviment d’una comporta l’ha de posicionar en una posició 
de seguretat; les parts exposades a l’aigua o l’atmosfera han d’estar 
protegides contra la corrosió, per exemple, utilitzant l’acer inoxidable en la 
seva fabricació; cal que tots els seus dispositius siguin accessibles 
manualment pel seu manteniment o reparació; i, finalment, les funcions 
bàsiques de l’actuador s’han de poder supervisar des del Centre de Control. 

 
• Estacions remotes. Són les encarregades d’adquirir i tractar les dades preses 

pels sensors i de determinar i transmetre les consignes de moviment de 
manera que l’actuador modifiqui les condicions de flux cap a la situació 
desitjada. 

 
• Un sistema de comunicacions que porta la informació dels sensors al Centre 

de Control i torna les ordres del Centre de Control a l’actuador. 
 
• Un Centre de Control des d’on es gestiona la xarxa i tots els seus elements. 

Ha de constar dels equips necessaris per la correcta gestió de les dades 
procedents dels sensors i les ordres destinades als actuadors. És 
imprescindible disposar d’un software específic per realitzar aquestes 
funcions. Es tracta d’un sistema d'adquisició, emmagatzematge i visualització 
de dades i de control anomenat SCADA (Supervisory Control and Data 
Adquisition System). 
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En un sistema RTC l’estació remota es programa amb una sèrie d’estratègies de 
control que regulen els actuadors de la xarxa en funció de les mesures dels sensors 
en cada instant de temps. Una vegada s’ha programat l’estació remota cal testar el 
programa d’estratègies de control per comprovar el seu funcionament i verificar que 
els resultats obtinguts es corresponen amb els esperats. 
 
A continuació s’exposen exemples concrets d’aplicacions de sistemes RTC en 
xarxes de drenatge urbà desenvolupades arreu: 
 
A la ciutat de Portland es planteja el disseny i la construcció de grans col·lectors anti-
DSU per retenir pluges de període de retorn de fins a 3 anys. A més, s’inclou un 
sistema RTC per controlar l’escolament provocat per la pluja caiguda en les conques 
properes. Aquest sistema permetrà a la ciutat captar i tractar un major volum de 
pluja, caiguda en zones industrials i comercials, mantenint els valors de DSU 
desitjats (Adderley i Mandilag, 2002).  
 
A Washington DC s’ha desenvolupat un complex model hidràulic que inclou tant la 
xarxa separativa com la unitària, usant també un sistema RTC  per tal de representar 
i gestionar les característiques dinàmiques d’elements especials de la xarxa com ara 
bombes i preses inflables (Rangarajan, Chowdhury i Siddique, 2002). 

 
Amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aigua de la zona del port Victoria a Hong 
Kong s’ha desenvolupat un projecte de sanejament que facilitarà la intercepció i 
tractament de les aigües residuals i pluvials per una població superior als 4,3 milions 
de persones a l’any 2016. El projecte inclou 8 estacions de tractament primari, 7 de 
les quals aboquen a un sistema de col·lectors que actua com un sifó invertit passant 
a 120 m de profunditat per sota el port fins a una altra planta de tractament. Al final 
d’aquests col·lectors s’instal·laran unes estacions de bombament controlades per un 
sistema RTC amb l’objectiu de minimitzar els costos de bombament mentre s’eviten 
DSU innecessàries des de les plantes de tractament. El sistema permet maximitzar 
la quantitat d’aigua “bruta” que arriba a l’estació de tractament final i minimitza 
l’impacte dels by-passos en temps de pluja (Baldwin et al., 2002). 
 
A d’altres ciutats com Viena (Fuchs et al., 2002), Tokyo (Maeda, Mizushima i Ito, 
2002), Saint Malo (Gogien, Zug i Le Luherne, 2002), a la Bretanya francesa, o la 
regió de Metz (Hamon et al., 2002), també a França, s’està implementant el sistema 
RTC per optimitzar la gestió de la totalitat o una part de la seva xarxa de 
sanejament. 
 
Els desenvolupaments més recents en aquest camp del telecontrol són: 
 

• les millores en la tecnologia de captació de dades, 
 
• la consideració d’objectius basats en la qualitat de l’aigua, tenint en compte 

tots els elements de la xarxa i la seva interacció 
 
• i els progressos en metodologies i eines pel desenvolupament d’estratègies 

de control. 
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Un exemple concret de les novetats en aquest aspecte és el desenvolupament d’un 
nou software per sistemes de RTC. S’anomena Csoft i ha estat desenvolupat per 
una empresa d’enginyeria canadenca, la BPR. Aquest nou programa serveix per 
dissenyar i gestionar, en temps real, la xarxa de clavegueram i es caracteritza per la 
seva eficiència, robustesa i versatilitat (Grondin et al., 2002). 
 
Tot i els casos exposats on ja s’està aplicant un sistema de RTC, encara s’està molt 
lluny d’una aplicació generalitzada del sistema en l’explotació de la xarxa de 
clavegueram, sobretot a Espanya. 
 
A Barcelona, des de l’any 1992, existeix l’empresa mixta CLABSA, (Clavegueram de 
Barcelona, S.A.). Aquesta empresa realitza les tasques de planificació, disseny, 
construcció, explotació i manteniment de la xarxa de clavegueram i ja disposa d’un 
sistema de telecontrol en temps real per la seva gestió tècnica integrada i avançada. 
La descripció detallada de la xarxa de Barcelona i la seva gestió des de CLABSA es 
pot trobar en el capítol 4. 
 
En temes de DSU, un projecte a destacar és el PROMEDSU, promogut pel Ministeri 
de Medi Ambient espanyol amb l’ajuda de l’Asociación Española de Abastecimientos 
de Agua y Saneamiento (AEAS). El projecte es va portar a terme a diferents ciutats 
espanyoles: Madrid, Sevilla, Vitòria, València i Barcelona. El projecte consistia en 
l’anàlisi de les DSU provocades en una conca en concret de cada ciutat durant els 
episodis de pluja d’un any hidrològic (de la primavera de 2000 a la primavera de 
2001). L’execució d’aquest projecte a la ciutat de Barcelona va ser a càrrec de 
CLABSA. Amb aquest projecte es buscava incloure paràmetres de qualitat de l’aigua 
en les estratègies de control global i determinar l’impacte dels episodis de pluja 
importants sobre les aigües de bany com també poder enviar informació en temps 
real a les autoritats per la declaració de l’aptitud les aigües pel bany. Una conclusió 
important que s’ha extret d’aquest estudi és que el 60% de la càrrega contaminant 
de la DSU és deguda a la matèria contaminant acumulada en pròpia la xarxa (Barro 
et al., 2002). 


