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4. SITUACIÓ ACTUAL DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE BARCELONA 
 
4.1. Introducció 
 
La gestió de la xarxa de clavegueram de Barcelona corre a càrrec de l’empresa 
mixta CLABSA (Clavegueram de Barcelona, S.A.), formada l’Ajuntament de la ciutat i 
els socis privats Aigües de Barcelona, S.A. i Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. 
 
La planificació i la gestió avançada de la xarxa, actualment implantades, obeeixen a 
unes clares directives: una integració funcional, un enfoc mediambiental, una 
coordinació institucional i geogràfica i una regulació activa en temps real. 
 
4.2. Planificació de la xarxa de clavegueram 
 
La planificació de la xarxa de clavegueram de Barcelona ha seguit una evolució 
històrica lligada a les necessitats que han anat sorgint a la ciutat al llarg del temps. 
 
La planificació del clavegueram de Barcelona s’inicia a l’any 1891, amb el primer Pla 
de Sanejament de Pere García Faria, que tenia com a objectius essencials 
l’eliminació de les epidèmies a Barcelona i la recuperació de les platges per a l’ús 
ciutadà. 
 
Posteriorment s’elabora el Pla de Sanejament de Barcelona i la seva zona 
d’influència de 1952, inclòs en el Pla d’Ordenació de Barcelona i més desenvolupat 
en el Pla General de Sanejament i Clavegueram de Barcelona de 1954. 
 
Al 1969 Albert Vilalta redacta el tercer Pla de Sanejament. Al 1981 s’elabora el Pla 
de Sanejament Metropolità que planteja la solució definitiva al problema de la 
recollida en alta i tractament de les aigües residuals dins del marc metropolità. 
 
Finalment, al 1988 es realitza el quart Pla Especial de Clavegueram (PECB) que, 
amb una metodologia puntera, va permetre estudiar les millors solucions a les 
nombroses inundacions que al 1988 encara patia Barcelona, degut especialment a la 
seva ràpida urbanització i impermeabilització. El PECB va assegurar el marc 
planificador pel desenvolupament infrastructural més important que experimentaria 
Barcelona, relacionat amb la remodelació de la ciutat pels Jocs Olímpics de 1992. 
 
Des de 1983 l’Ajuntament de Barcelona promocionà la modernització de la gestió del 
clavegueram de la ciutat i, amb el nou govern municipal de 1987, s’impulsà la 
creació d’una empresa mixta de gestió avançada del clavegueram. Aquesta iniciativa 
es materialitzà al 1992 amb la constitució de CLABSA. 
 
Al 1997 es redactà el Pla Especial de Clavegueram de Barcelona (PECLAB 97) amb 
la voluntat de solucionar definitivament la problemàtica d'inundacions que patia 
Barcelona i també per dotar a Barcelona d'un sistema de clavegueram modern i 
mediambientalment sostenible (Equip tècnic de CLABSA, 2000). 
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El PECLAB 97 persegueix dos clars objectius (Equip redactor del Pla Especial del 
Clavegueram de Barcelona, 1997): 
 

• Analitzar les deficiències funcionals i/o estructurals del clavegueram de 
Barcelona i el seu àmbit hidrològic; deficiències que, en el pitjor dels casos, 
arriben a produir inundacions, impacte ambiental negatiu en els medis 
receptors i enfonsaments a la via pública. 

 
• Proposar les actuacions conseqüents per a solucionar els problemes 

detectats, coordinadament amb els grans canvis urbanístics que es produiran 
a Barcelona i el seu entorn en un futur proper, de manera que es garanteixi el 
correcte funcionament de la xarxa amb un horitzó de 25 anys i la protecció 
dels medis receptors del sistema de sanejament: el mar i els rius Besòs i 
Llobregat. Més concretament, es planifica dissenyar les obres per un període 
de retorn (T) de 10 anys amb l’excepció d’obres en túnels urbans i punts 
baixos on el període de retorn serà d’entre 10 i 50 anys. A nivell 
mediambiental, es pretén reduir en una tercera part el nombre de DSU al mar 
i als rius així com reduir d’un 5 a un 1,5 % el nombre total d’hores en 
temporada de bany en que la DSU impedeix el bany a les platges. 

 
Al juny de 2000 es revisa i s’actualitza el PECLAB per a poder introduir les 
actuacions ja finalitzades i comprovar el seu funcionament en la xarxa, tenint en 
compte els canvis urbanístics que es produiran a la ciutat i el seu àmbit hidrològic en 
el pròxim decenni, lligats al Pla Delta, Fòrum 2004, tren d’alta velocitat, etc. 
(www.clabsa.es). 
 
Últimament, dins del transcurs de l’any 2002, s’ha actualitzat novament el Pla de 
Clavegueram per adaptar-lo a les característiques de la xarxa actual. 



                                                                            Situació actual de la xarxa de clavegueram de Barcelona                      
 

Disseny de la Regulació Local del dipòsit de retenció d’aigües pluvials de Taulat                                                 15
  
 

La taula 4.1 detalla les actuacions generals previstes en el PECLAB 97 actualitzada 
segons la revisió del 2000. 
 
CATEGORIA DESCRIPCIÓ 

Col·lectors primaris 

Dipòsits de retenció d’ús mixt Obra nova a la xarxa 
unitària 

Comportes de derivació 

Obra nova al sistema 
d’interceptors de residuals

Acabament connexions aigües residuals (que 
encara aboquen als medis receptors) als 
interceptors 

Obra nova a les 
depuradores Millora de les depuradores existents 

ACTUACIONS 
PRIMÀRIES 

Explotació centralitzada Ampliació de l’explotació integral i centralitzada 
en temps real 

Nous embornals Construcció de nous embornals i millora dels 
existents 

Actuacions de rehabilitació 
del clavegueram 

Rehabilitació de les patologies estructurals 
detectades 
Comportes per emmagatzematge a la xarxa Actuacions anti-DSU o 

reductores de l’impacte 
ambiental en temps de 
pluja 

Dipòsits de retenció anti-DSU 

Actuacions locals 
associades a nous 
projectes d’urbanització 

Xarxa local previsible 

Canonada de ventilació en claveguerons 
particulars
Embornals sifònics o amb clapeta 

ACTUACIONS 
SECUNDÀRIES 

Actuacions anti-olors 

Filtre biològic als pous de registre 

Neteja de rieres 

Neteja d’espais públics 

Neteja de la xarxa 
ACTUACIONS DE MANTENIMENT 

Neteja dels medis receptors 

Tècniques compensatòries d’infiltració-retenció 

Decantador compacte in-line 

Desbast als sobreeixidors (ADSU) 

Barrera flotant antipol·lució 

ACTUACIONS EXPERIMENTALS 

Xarxa interceptora vertical antiflotants 

Taula 4.1. Actuacions previstes en el PECLAB’97, actualitzades al 2000  
(Font: Comissió per a la revisió-actualització del “PECLAB”,CR-PECLAB, 2000) 
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Dins del marc del PECLAB s’han executat grans actuacions en la xarxa, amb una 
inversió de 160 milions d’euros des de l’any 1992 fins al 2002. Les actuacions més 
destacables són l’entrada en funcionament dels dipòsits de regulació d’aigües 
pluvials de l’Escola Industrial, Bori i Fontestà i Zona Universitària, el projecte i 
construcció dels dipòsits de Doctors Dolsa, Joan Miró, Vilalba dels Arcs, Diagonal 
Mar i Taulat i la construcció de 90 km nous de col·lectors i clavegueres i d’altres 
instal·lacions com comportes de contenció i derivació, sistemes d’aprofitament 
d’aigües freàtiques i sistemes de telecontrol, cartografia i modelació (Equip tècnic de 
CLABSA, 2002). 
 
4.3. Projectes d’obra civil, de telecontrol i d’instal·lacions d’un dipòsit de 
regulació 
 
Un dipòsit de regulació requereix de tres tipus de projectes diferenciats: el projecte 
d’obra civil, el projecte de telecontrol i el projecte d’instal·lacions. 
 
El projecte d’obra civil conté el dimensionament del dipòsit en funció de les 
condicions hidrològiques i de les necessitats de la xarxa, la descripció geomètrica 
del mateix i els càlculs estructurals així com la documentació que fa referència a la 
construcció de la infrastructura. Com qualsevol altre, el projecte d’obra civil d’un 
dipòsit de regulació consta d’una memòria i annexes de càlcul, d’uns plànols, d’un 
plec de condicions i d’un pressupost. 
 
El projecte de telecontrol fa referència al conjunt de dispositius necessaris pel 
funcionament del dipòsit. Això inclou els sensors (limnímetres, pluviòmetres, 
detectors de gasos, boies, etc.), els actuadors (comportes, bombes, vàlvules, etc.), 
la xarxa de comunicació amb el Centre de Control, el microordinador industrial i els 
equips informàtics del subcentre de control del dipòsit (computadora central, 
perifèrics d’emmagatzematge, perifèrics de comunicació, sinòptics de presentació i 
equips de reserva i seguretat). El projecte de telecontrol consta d’una memòria i 
annexes, d’uns plànols, d’un plec de condicions i d’un pressupost. 
 
El projecte d’instal·lacions fa referència al cablejat, als quadres elèctrics i al conjunt 
d’instal·lacions necessàries pel correcte funcionament dels elements descrits en el 
projecte de telecontrol. 
 
4.4. Construcció d’un dipòsit de regulació 
 
Els dipòsits de regulació se solen construir soterrats per tal de reduir el seu impacte 
en la ciutat i amb l’avantatge de poder destinar la seva part superior a fins 
urbanístics com parcs, jardins, camps d’esports, etc. 
 
Les dues formes més habituals d’executar l’obra d’un dipòsit són: 
 

• Execució a cel obert. Inicialment s’executen les parets del dipòsit mitjançant 
pantalles perimetrals. Posteriorment es realitzen les tasques d’excavació fins 
a la cota de la solera i s’executa la solera del dipòsit. Finalment es 
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construeixen les piles o columnes sobre les quals es recolzarà la coberta, 
constituïda per un forjat reticular o per bigues amb plaques d’encofrat perdut. 
Aquest mètode constructiu és adequat en zones on es disposa de l’espai 
necessari i l’obra no provoca grans molèsties a l’activitat habitual de la ciutat. 

 
• Execució sota coberta. Aquest mètode es caracteritza perquè l’excavació es 

realitza una vegada s’ha executat la coberta, és a dir, en primer lloc es 
construeixen les pantalles perimetrals que constitueixen les parets, en segon 
lloc s’excaven i es formigonen els pilars i, finalment, s’executa la coberta, 
formigonada contra el terreny. Una vegada s’ha construït la coberta es 
procedeix a l’excavació. D’aquesta manera es poden combinar les activitats 
d’excavació amb les de construcció de les infrastructures i serveis que 
ocuparan la part superior del dipòsit. Aquest sistema constructiu pot venir 
imposat per la profunditat de l’excavació, ja que resulta més viable 
tècnicament i econòmica quan la profunditat de l’excavació és superior als 12 
metres. També s’utilitza aquest mètode quan l’obra a cel obert generi greus 
molèsties als veïns. 

 
A més de l’obra civil, un dipòsit requereix de la instal·lació de tots els elements del 
projecte de telecontrol i del d’instal·lacions: sensors, comportes, vàlvules, bombes, 
quadres elèctrics, etc. Una infrastructura d’aquest tipus engloba diferents disciplines 
de l’enginyeria i fa necessari el treball en equip de tots els professionals implicats de 
manera que s’assoleixin els objectius marcats en tots els camps. 
 
Una vegada acabada l’obra i la instal·lació de tots aquests dispositius, es passa a la 
fase d’integració del dipòsit dins del sistema d’explotació de la xarxa. En aquesta 
fase es proven totes les instal·lacions i es verifica el seu correcte funcionament. Això 
implica la correcta mesura dels sensors, la transmissió de dades al Centre de 
Control, l’operativitat sobre l’actuador des del Centre de Control i la correcta 
execució de les consignes de control programades. En aquest moment el dipòsit 
passa a ser un element més de la xarxa i es regula tal i com s’ha dissenyat. 
Posteriorment, amb les anàlisis del comportament del dipòsit en situacions de pluja 
real, es poden reajustar els paràmetres de les consignes de control amb l’objectiu 
d’optimitzar el seu funcionament. 
 
4.5. Explotació de la xarxa de clavegueram 
 
L'explotació tècnica és una de les tasques que contribueixen a dur a terme la gestió 
avançada del clavegueram de Barcelona. Els seus dos objectius principals són el 
control de les inundacions a la ciutat i la reducció dels abocaments de la xarxa al 
mar i als rius, en temps de pluja. 
 
Per a poder realitzar aquestes tasques es disposa d'informació que permet conèixer 
l'estat del funcionament de la xarxa de clavegueram en tot moment. Aquesta 
informació, així com la possibilitat d'actuar sobre els elements del clavegueram per a 
millorar el seu funcionament en temps de pluja, ve proporcionada pel Sistema de 
Telecontrol. 
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Per altra banda, també es disposa d'una sèrie de programes de suport que faciliten 
el desenvolupament de les tasques d'explotació, i que constitueixen el que 
s'anomena Sistema d'Explotació Centralitzada (www.clabsa.es). 
 
En concret, les tasques d’explotació que es realitzen en la xarxa de Barcelona són 
les següents (www.clabsa.es): 
 

• Implantació de nous elements telecontrolats (sensors i actuadors).  
 
• Desenvolupament de noves estratègies i millores.  

 
• Previsió meteo-pluviomètrica. 

 
• Seguiment diari de l’estat dels elements que composen el sistema de 

telecontrol: recepció de dades, funcionament d’actuadors, detecció 
d’anomalies, software d’ajuda a les tasques d’explotació, etc. 

 
• Control en temps real dels elements de regulació i control de les inundacions i 

les DSU. 
 

• Control de la qualitat de les aigües pluvials i residuals. 
 

• Control dels accessos a la xarxa de clavegueram i avisos en cas de risc 
d’augment de cabals per pluja. 

 
• Seguiment de les emergències per inundacions. 

 
• Avisos a les autoritats mitjançant l’activació d’alertes i propostes d’emergència 

en cas de pluges intenses. 
 

• Avaluació, en els moments de pluja i a posteriori, del funcionament de la 
xarxa de clavegueram: informes de pluja, informes de nivell d’aigua als 
col·lectors, balanços de volums regulats pels actuadors, etc. 

 
Com ja s’ha comentat, el  Sistema de Telecontrol  del clavegueram de Barcelona 
està constituït per la Telesupervisió dels sensors de la xarxa i pel Telecomandament 
dels actuadors. La telesupervisió permet recollir, arxivar i subministrar, en temps real, 
totes les dades relatives al clavegueram: intensitat de pluja, nivell i cabal d’aigua en 
col·lectors, qualitat de l’aigua, posició de comportes, funcionament de les estacions 
de bombeig, estat dels dipòsits, capacitat de tractament de les depuradores, etc. El 
telecomandament permet l’explotació centralitzada mitjançant els actuadors 
instal·lats a la xarxa. 
 
A continuació es descriuen els elements que constitueixen el sistema de telecontrol 
(Serveis Tècnics de CLABSA, 2001): 
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1. Sensors. Són els dispositius que permeten conèixer la meteorologia de la 
zona i l’estat de la xarxa i es classifiquen en: 

 
1.1. Meteorològics: Satèl·lit meteorològic (Meteosat); radars meteorològics de 

l’INM (Instituto Nacional de Meteorología), del SMC (Servei Meteorològic 
de Catalunya) i un propi de Clabsa; pluviòmetres i sensors de pressió 
atmosfèrica i de temperatura. 

 
1.2. D’estat de la xarxa: limnímetres, que mesuren el nivell d’aigua en els 

col·lectors i velocímetres, que mesuren la velocitat de l’aigua. 
 
1.3. De qualitat de l’aigua: detecció de gasos i de certs paràmetres de qualitat 

com la temperatura, el pH, la conductivitat o la terbolesa. 
 
1.4. D’estat i de posició de dispositius com comportes, vàlvules, boies, 

bombes... 
 

2. Actuadors. Són els elements que permeten modificar les condicions de flux a 
la xarxa. Es poden destacar els següents: 

 
2.1. Comportes i vàlvules d’entrada i sortida de dipòsits. 
 
2.2. Comportes de derivació i contenció. 
 
2.3. Bombaments d’aigües residuals i pluvials. 

 
3. Estacions remotes. Són microordinadors industrials programables, amb 

intel·ligència local. Les funcions d’aquests equips són la recepció i tractament 
de senyals, la realització de càlculs primaris, la realització de la regulació 
local, l’accionament d’actuadors i el manteniment de la comunicació amb el 
Centre de Control. Aquests equips estan dotats de proteccions elèctriques 
contra sobreintensitats i sobretensions a la xarxa d’alimentació i a la línia de 
comunicació. També inclou bateries per eludir els problemes derivats de les 
errades en el subministrament elèctric. 

 
4. Xarxa de comunicacions. La constitueixen equips, línies i enllaços que 

permeten la comunicació bidireccional de dades entre el Centre de Control i 
les estacions remotes i també amb els sistemes informàtics d’altres 
organismes com l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Nacional de 
Meteorologia, Aigües de Barcelona, Diputació de Barcelona, etc. Aquesta 
xarxa utilitza línies telefòniques conmutades, línies telefòniques dedicades, 
línies RDSI o enllaços per ràdio. 
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5. Equips informàtics del Centre de Control. Són els equips utilitzats per realitzar 
l’explotació centralitzada de la xarxa i són: 

 
5.1. Computadores centrals (servidors). 
 
5.2. Perifèrics d’emmagatzematge (discos, cintes, CD-ROM, etc.). 
 
5.3. Perifèrics de comunicació amb l’operador (PC’s i impressores). 
 
5.4. Sinòptics de presentació. 
 
5.5. Equips de reserva i seguretat. 

 
6. Software bàsic del Centre de Control. Està format per: 

 
6.1. SCADA (Supervisory Control and Data Adquisition System). 
 
6.2. Software auxiliar, amb mòduls d’entrada i sortida, adquisició de dades de 

les estacions remotes, interfase gràfic SCADA-Operador del Centre de 
Control, gràfics històrics de la base de dades, alarmes del sistema, etc. 

 
7. Software d’aplicació. Format per una sèrie d’aplicacions informàtiques que 

faciliten l’explotació centralitzada. 
 
El Sistema de Telecontrol té el següent funcionament general (www.clabsa.es): 
 
Les dades mesurades pels sensors són recollides, emmagatzemades per les 
estacions remotes i transmeses al Centre de Control. Aquestes dades arriben al 
Front-End de comunicacions del Centre de Control composat per interfases de 
comunicacions i ordinadors industrials que reben les dades i que, a través d'una 
xarxa informàtica "ethernet", les transmeten a un ordinador central o servidor on hi 
ha implementat el sistema d'adquisició, emmagatzematge i visualització de dades i 
de control, SCADA. 
 
El SCADA permet la visualització de l’estat de la xarxa, tant a nivell de mesures dels 
sensors com d’estat dels actuadors, a través de pantalles gràfiques interactives. 
També dóna l’opció d’actuar sobre la xarxa. En primer lloc, permet seleccionar el 
mode o nivell de control; en segon lloc, si el mode de control seleccionat ho permet, 
actuar activament sobre la xarxa des del Centre de Control; finalment, permet 
modificar els paràmetres de funcionament de les instal·lacions. A més, el SCADA 
també serveix per crear una base de dades per a posteriors consultes i realització 
d’informes diversos. En aquests sentit s’utilitza un software de base de dades 
relacional (ORACLE) que rep i emmagatzema les dades procedents del SCADA i, 
gràcies a una aplicació informàtica executada des de l’Intranet de l’empresa, es 
poden generar diferents informes i consultes gràfiques d’informació històrica. Una 
altra funció que realitza el SCADA és la gestió dels avisos de risc de pluja en funció 
de la previsió meteorològica i també la gestió d’alarmes i incidències detectades en 
el sistema. 
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La següent figura mostra l’esquema del funcionament general del Sistema de 
Telecontrol: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1. Esquema general del funcionament del Sistema de Telecontrol. 
(Font: Elaboració pròpia) 

 
4. El Sistema de Control dels actuadors del clavegueram de Barcelona és 

jerarquitzat i es defineixen els següents modes de funcionament 
(www.clabsa.es): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.2. Jerarquització del Sistema de Telecontrol 
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(Font: Elaboració pròpia) 
En el mode de funcionament Controlat es poden donar diferents casos: 
 

• Control - Remot que pot ser: 
 

 Control Global. Les estratègies d'operació dels actuadors vénen 
donades des del Centre de Control a partir de la informació processada 
en el propi centre procedent de tots els sensors de la xarxa. El control 
global l’executa un programa que dóna les ordres de moviments als 
actuadors des del SCADA. La disponibilitat i l’ús de tota la informació del 
sistema en temps real per decidir la millor estratègia de control sobre els 
actuadors dóna al control global una potencialitat molt important, ja que 
es poden tenir en consideració circumstàncies de la xarxa molt llunyanes 
de l’àrea d’actuació. 

 
 Per Operador. És el tècnic d’explotació del Centre de Control qui 

decideix com operar els actuadors de la instal·lació. 
 

• Control - Local. Les consignes dels actuadors vénen dictades per les 
mesures dels sensors locals que pertanyen a la zona de l’actuador. Tot el 
procés es controla mitjançant una estació remota, situada a l’entorn del propi 
actuador, encarregada de telesupervisar els sensors, executar els càlculs de 
les consignes i telecomandar als actuadors. Aquest és precisament l’objectiu 
final d’aquesta tesina i que es detallarà més endavant. 

 
En el mode de funcionament Manual la instal·lació es governa mitjançant els 
polsadors locals, quedant anul·lat tot el govern de telecomandament sobre la 
mateixa, executant-se únicament el procés d'adquisició de dades pel Centre de 
Control. Es poden donar diferents casos: 
 

• Control electromecànic. Quan el quadre elèctric detecta el mode de control 
manual dóna l’ordre automàticament als actuadors per què es col·loquin a la 
posició predefinida. 

 
• Control manual per operador. Un operari actua físicament sobre els 

polsadors del quadre elèctric, al subcentre de control de l’actuador. 
 
El Control Físic es basa en la concepció tipològica dels elements actuadors, per 
exemple, obrint una comporta per la pròpia empenta de l'aigua, en el cas de fallada 
elèctrica i simultània amb una avaria en el grup electrogen. 
 
Tots aquests estats de control (excepte el manual) són seleccionables des del 
Centre de Control. En cas de mal funcionament d'alguna de les parts que 
constitueixen el nivell de Control Global, entrarà en funcionament el Control Local, 
que és un nivell inferior de control. El control Remot-per Operador s’utilitza per 
realitzar operacions específiques en la xarxa i que no estan reflectides en els 
programes de Control Global ni Local. 
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Per sota del Control Local, se situa el Control Manual que no utilitza l’estació remota 
sinó que funciona a nivell d'armaris elèctrics de connexió i únicament es pot 
seleccionar des del mateix quadre elèctric de l’actuador. Finalment, per sota del 
Control Manual queda el Control Físic. 
 
D'aquesta manera, el nivell utilitzat en cada moment depèn dels equips disponibles, 
però pel fet d'una avaria en el sistema, el control no queda aturat, sinó que 
disminueix a un nivell inferior. Per tant, la seguretat de tot el sistema està basada en 
l'anidament de nivells, que cada vegada permetrà seguir treballant amb més 
elements avariats, i situarà el control en el nivell més alt que encara pugui funcionar. 
 
4.6. Els dipòsits de regulació en funcionament a Barcelona 
 
Uns dels actuadors més importants de la xarxa de clavegueram són els dipòsits de 
retenció d’aigües pluvials. La ciutat de Barcelona ja disposa de tres d’aquests 
dipòsits que funcionen telecontroladament. Són els dipòsits de l’Escola Industrial, de 
Zona Universitària i de Bori i Fontestà. 
 
El dipòsit de l’Escola Industrial es troba situat al subsòl del camp de futbol del recinte 
de l’Escola Industrial de Barcelona, a la cantonada dels carrers Viladomat i Rosselló. 
Hidrològicament, es troba a la conca de Diagonal-Barceloneta. El dipòsit és un 
rectangle de 94 m per 54 m i de 7 m de fondària, amb una capacitat total de 35.000 
m3. Aquest va ser el primer dipòsit de regulació construït a Barcelona, amb un 
sistema de telecontrol integrat amb tota la xarxa i amb un control predictiu amb 
modelització en temps real. Amb la construcció d’aquest dipòsit s’aconsegueix reduir 
les inundacions a l’àrea d’Avinguda Roma - Urgell - Paral·lel - Raval 
(www.clabsa.es). 
 
El dipòsit de Zona Universitària es troba sota l’explanada sense urbanitzar que hi ha 
darrera la Facultat de Física i Química, al costat del Cementiri de Les Corts. 
Hidrològicament es troba a la zona alta de la conca de la Riera Blanca. El dipòsit 
està format per tres compartiments rectangulars que es van omplint de forma 
progressiva, a través de dos sobreeixidors interns: només quan el primer està ple 
s’omple el segon i posteriorment el tercer. La capacitat total és de 145.000 m3. És el 
dipòsit amb més capacitat de Barcelona. Sobre la coberta està projectat construir el 
que serà el Parc Central del Campus Sud, per aquest motiu la coberta està 
dimensionada per a poder suportar fins a 2 metres de terres a més del tren de 
càrregues de trànsit. Aquest dipòsit també està telecontrolat i amb la seva posada en 
funcionament s’han aconseguit reduir les inundacions a l’àrea de Riera Blanca - 
Avinguda Joan XXIII - Ronda del Mig (www.clabsa.es). 
 
El dipòsit de Bori i Fontestà està situat al subsòl de carrer Bori i Fontestà, entre els 
carrers Doctor Fleming i Ganduixer. També ocupa part del triangle sense urbanitzar 
a la cantonada amb Ganduixer i el parc de Piscines i Esports de Dir-Diagonal. 
Hidrològicament es troba situat a la part alta de la conca Diagonal-Barceloneta. La 
capacitat total del dipòsit és de 93.000 m3, amb una fondària màxima de 15 metres. 
La geometria del dipòsit està formada per un compartiment rectangular adossat a un 
altre de forma poligonal i més profund. El dipòsit comença a omplir-se pel 
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compartiment rectangular fins que se supera el sobreeixidor que el separa del 
poligonal. En aquest moment l’aigua omple la part poligonal, rebossant pel 
compartiment rectangular. Aquest dipòsit també s’ha integrat dins el sistema de 
telecontrol del clavegueram de la ciutat, aconseguint reduir les inundacions a la zona 
de l’esquerra de l’Eixample, el Raval, Ciutat Vella i la Barceloneta (www.clabsa.es). 
 
La gestió global d’aquestes infrastructures, juntament amb les planificades pel futur, 
permetrà disminuir les DSU, amb la finalitat de reduir la contaminació equivalent en 
més d’un 70%, i les variacions de cabal per protegir les depuradores i millorar el seu 
funcionament. 
 
El dipòsit de regulació de Taulat també s’inclourà en aquesta gestió integrada del 
clavegueram. D’aquí la necessitat de dissenyar el seu el sistema de telecontrol i, 
més concretament, el sistema de Control Local, objecte d’aquest treball. En els 
apartats següents s’explica el procés de disseny d’un sistema de telecontrol i es 
desenvolupa la seva aplicació pel dipòsit de Taulat. 
 


