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5. EL DIPÒSIT DE TAULAT 
 
5.1. Introducció 
 
El dipòsit de regulació d’aigües pluvials de Taulat és un dipòsit anti-DSU, amb una 
clara funció de protecció ambiental, evitant els abocament de la xarxa al medi 
receptor en episodis de pluja de poca intensitat. A més, proporciona un volum 
addicional d’emmagatzematge en la xarxa que pot servir de protecció contra 
inundacions davant de pluges més importants. 
 
El dipòsit està situat al subsòl del carrer Taulat, entre el carrer Prim i la Ronda Litoral, 
i pertany al conjunt d’obres i actuacions en l’àmbit del Fòrum Universal de les 
Cultures, 2004. Hidrològicament, el dipòsit es troba situat a cavall de quatre conques 
vessants: Diagonal Mar, Riera d'Horta, La Catalana i Depuradora (veure annex 1). 
 
5.2. Dimensionament 
 
El dipòsit de Taulat s’ha projectat per evitar l’efecte negatiu de les DSU. Aquest 
dipòsit és capaç d’emmagatzemar les aigües que no pot absorbir el sistema 
interceptor-depuradora de forma que evita el seu abocament directe al medi 
receptor. Un cop finalitzat l’episodi de pluja, el dipòsit envia les aigües 
emmagatzemades fins a la planta depuradora del Besòs a un ritme tal que aquesta 
sigui capaç de tractar-les (Falcó, 2001). 
 
El criteri seguit pel dimensionament està basat en els resultats obtinguts del projecte 
de “Planificació i gestió integrada de sistemes de drenatge urbà, depuradores 
d’aigües residuals i aigües receptives”, emmarcat dins del Projecte Europeu de 
Validació Tecnològica (PVT), desenvolupat per un grup d’organitzacions europees i 
consultores especialitzades en temes de sanejament, entre les quals hi ha l’empresa 
CLABSA. A Espanya es va plantejar una aplicació pilot a Barcelona amb l’objectiu 
bàsic de demostrar que una aproximació integrada en la planificació i gestió del 
sistema clavegueram-depuradora-aigües receptores, orientat a la millora de la 
qualitat de les aigües de bany de les platges de Barcelona, era factible i rentable. 
 
Els resultats d’aquest projecte s’han aplicat al principal punt d’abocament de l’àrea 
d’estudi, el conjunt de col·lectors de la Rambla Prim. En aquest projecte s’ha realitzat 
un estudi sobre l’impacte contaminant que provoquen les descàrregues dels 
col·lectors de Prim en temps de pluja. Cal tenir en compte que la zona d’estudi, el 
Front Litoral Besòs és, i serà, molt sensible des del punt de vista d’impacte ambiental 
del clavegueram ja que es donaran efectes negatius importants sobre la fauna dels 
dics submergits, del zoo marí i sobre la qualitat de les aigües del nou Port Esportiu i 
de les noves platges (veure annex 1). 
 
Per tal d’obtenir el volum necessari del dipòsit es van mesurar els abocaments 
produïts per aquest sistema de col·lectors en la temporada de bany de l’any 1997, 
tant pel que fa al nombre d’abocaments com al volum abocat. 
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Els resultats obtinguts es mostren a la següent figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1. Resultats del projecte europeu PVT 
(Font: Varis, 1997-1999) 

 
S’observa que el número d’abocaments durant la temporada de bany va ser de 12 
amb uns volums abocats que van des dels 10.000 m3 fins als 80.000 m3. 
 
La Directiva europea 76/160/CEE relativa a la qualitat de les aigües de bany fa 
referència al nombre màxim d’hores d’incompliment dels paràmetres de qualitat de 
l’aigua. Això es tradueix a un màxim de 2 abocaments al medi receptor durant un 
període de mesures d’un any. Amb les mesures realitzades al 1997 es conclou que 
la capacitat d’emmagatzematge necessària per no incomplir la normativa és d’uns 
85.000 m3. Amb aquest volum d’emmagatzematge s’aconseguirà reduir el volum 
abocat de 933.000 m3 a 200.000 m3 (Falcó, 2001). 
 
A l’hora de projectar el dipòsit s’han tingut en compte diferents condicionants com la 
disponibilitat d’espai físic per a la construcció del dipòsit, els problemes de drenatge 
associats a la nova urbanització deguts a l’augment de la superfície impermeable o a 
l’existència de punts baixos, la interrelació del dipòsit amb la xarxa existent, els 
aspectes constructius i les futures actuacions dins de la conca vessant, com el 
dipòsit de retenció de Sant Andreu. 
 
Amb totes aquestes consideracions s’ha dissenyat el dipòsit sota la rasant del carrer 
Taulat amb un volum anti-DSU de 50.000 m3. El volum addicional necessari pel 
compliment de la normativa s’aconseguirà amb la construcció del dipòsit de Sant 
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Andreu, dins de les actuacions del pas del tren d’alta velocitat, a la Sagrera (Falcó, 
2001). 
 
Amb el disseny del dipòsit s’esperen obtenir els següents resultats: 
 

• Objectiu principal: protecció ambiental 
 

- Evitar els abocaments per pluges amb període de retorn inferior als tres 
mesos (0,25 anys). 

 
- Durant l’època de bany, reduir el nombre d’abocaments en temps de pluja 

de 12 a 8. Els abocaments es reduiran a 2 quan s’executi el dipòsit de 
Sant Andreu. 

 
• Objectiu secundari: protecció anti-inundacions 

 
- Assolir un volum addicional anti-inundació. 
 
- Incrementar la capacitat de desguàs dels col·lectors de Prim. Aquest fet 

afavorirà tant a zones aigües amunt (Gran Via de les Corts Catalanes) com 
al mateix àmbit del Fòrum. 

 
5.3. Descripció geomètrica i d’instal·lacions 
 
Com ja s’ha comentat en l’apartat anterior, el dipòsit, amb 685 metres de longitud  i 
27 metres d'amplada, té una capacitat 50.000 m3 fins a la cota del sobreeixidor 
d’emergència. Aquest és el volum necessari per la protecció de les platges. La resta 
del volum fins a la cota inferior de la coberta no és un volum anti-DSU, sinó que 
correspon a un volum anti-inundació motivat per la connexió del dipòsit amb els 
col·lectors del carrer Prim (Falcó, 2001). 
 
En el Projecte Bàsic de la xarxa de sanejament primària dins l’àmbit del Fòrum 2004, 
de Falcó (2001) es defineix detalladament el dipòsit. A continuació se’n fa una breu 
explicació: 
 
El dipòsit consta de tres compartiments, separats per uns sobreeixidors interiors 
situats a la cota 0,00 m de manera que es van omplint successivament, quan el nivell 
de l’aigua supera la cota del sobreeixidor. La solera de cada compartiment és a dues 
aigües, situant el punt més baix al mig, amb un pendent longitudinal de l’1%. Al 
centre hi ha un carril transversal, on desemboquen deu carrils de neteja, cinc per 
cada costat i paral·lels a la longitud major. A cada carril li correspon un tanc de neteja 
per poder eliminar els fangs acumulats en la solera una vegada s’ha buidat el 
compartiment. Aquests tancs de neteja disposen d’una clapeta que, al obrir-se, deixa 
sortir un flux d’aigua a gran pressió que recorre la solera dels carrils arrossegant els 
fangs, conduint-los fins al canal de sortida. L’aigua utilitzada en la neteja pot ser 
aigua de pluja o aigua freàtica. 
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El sistema de buidat és exclusivament per bombament. L’estació de bombament, 
situada al fossar central de cada compartiment, impulsa l’aigua cap a una conducció 
comuna que connecta amb l’interceptor de Llevant per arribar a l’Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals (EDAR) del Besòs. 
 
En cas de desbordament del dipòsit, existeix un sobreeixidor d’emergència, a la cota 
1,20 m que aboca les aigües a un dels col·lectors de la Rambla Prim (col·lector II) 
(veure annex 1). 
 

Figura 5.2. Imatge virtual de l’interior del dipòsit 
(Font: Falcó, 2001) 

 
L’entrada d’aigua al dipòsit es dóna per tres vies diferents (veure annex 1): 
 

1. La més important és l’obra de captació a la Rambla Prim, que recull les aigües 
procedents de la conca de Riera d’Horta i Diagonal Mar. També s’intercepten 
els col·lectors de Diagonal amb una obra similar i es condueix l’aigua cap a 
l’entrada del dipòsit. 

 
2. Les aigües pluvials del costat muntanya del dipòsit (conca La Catalana) es 

recullen en un col·lector (col·lector I) que desemboca a l’entrada del dipòsit. 
 

3. Les aigües pluvials del costat mar (conca de la Depuradora) es recullen en un 
col·lector (col·lector IV) que desemboca a l’entrada del dipòsit. En aquest 
col·lector també s’hi connecta un col·lector procedent de l’estació de 
bombament del Parc del Nord (Falcó, 2002). 
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El dipòsit de Taulat només està destinat a situacions de pluja, és a dir, les aigües 
residuals no entren al dipòsit, en temps sec. Per això totes les obres en els 
col·lectors d’entrada al dipòsit estan proveïdes de sistemes de by-pass per evitar 
l’entrada d’aigua residual. 
 
Els elements de la xarxa de l’àmbit d’influència del dipòsit que més importància 
tenen en el disseny de la seva regulació són els següents: 
 

• EDAR del Besòs. La depuradora del Besòs és el destí teòric final de les 
aigües retingudes en el dipòsit, de manera que la seva capacitat de 
tractament condiciona el buidat del dipòsit ja que l’objectiu és tractar l’aigua 
retinguda abans d’abocar-la al mar. 

 
• Interceptor de Llevant. Aquest col·lector recull l’aigua de part de Badalona i 

Sant Adrià del Besòs i el seu destí és la depuradora del Besòs. Aquest 
col·lector és el que rep la canonada d’impulsió de buidat del dipòsit. És 
important tenir en compte la seva capacitat i el cabal circulant, tant en temps 
sec com durant episodis de pluja, ja que també condicionarà el moment i el 
ritme de buidat del dipòsit. 

 
• Interceptor de la Costa. Aquest interceptor recull les aigües residuals i una 

petita part de les pluvials dels col·lectors de Ginebra, Bogatell, Bac de Roda i 
Prim. El destí d’aquest interceptor també és la depuradora i, per tant, el seu 
cabal resta capacitat de tractament a la mateixa. 

 
• Un petit dipòsit (Plaça del Fòrum) i quatre bombaments. Dos d’aquests 

bombaments impulsen l’aigua a l’interceptor de Llevant, un tercer (Parc del 
Nord) la impulsa a la xarxa que acaba conduint l’aigua al dipòsit i el quart 
bombeja l’aigua a un petit dipòsit que acaba buidant directament a la 
depuradora. Només s’ha tingut en compte el del Parc del Nord, en tant que 
afecta directament al cabal que entra al dipòsit (Falcó, 2002). 

  
A nivell d’instal·lacions, el dipòsit disposa d’un gran nombre d’elements, descrits 
detalladament en els Projectes de Telecontrol i d’Instal·lacions del Dipòsit de Taulat, 
inclosos en el Projecte de la xarxa de sanejament primària dins d’àmbit del Fòrum 
2004, redactats pels serveis tècnics de CLABSA (2001). A continuació es resumeix 
aquesta informació (veure annex 1): 
 
Els sensors utilitzats en la telesupervisió són de diferents tipus: limnímetres per la 
mesura del nivell d’aigua en els col·lectors i en el dipòsit; boies per la mesura directa 
del nivell de seguretat; inclinòmetres, finals de carrera, medidors de posició, etc., per 
la mesura de l’estat dels actuadors; i sensors tèrmics, sensors de  pressió, sensors 
de tensió, sensors d’explosió, etc., per l’avaluació d’alarmes en les instal·lacions. 
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Més concretament, la infrastructura disposa de: 
 

• En el col·lector pròxim a les comportes d’entrada: 
 

- Quatre boies de nivell. 
 
- Dos limnímetres de pressió, amb un marge de mesura de 0 a 10 m. 
 
- Dos sensors d’intrusisme i dos sensors de porta estanca, a la cambra de 

mecanismes. 
 

• En el propi dipòsit: 
 

- Sis limnímetres de pressió, dos per cada compartiment, connectats i 
alimentats per l’estació remota. 

 
- Tres sensors d’anàlisi de la terbolesa, un a cada compartiment, pel control 

de la qualitat de l’aigua, mesurant el grau de concentració de partícules en 
suspensió i dissoltes. 

 
- Tres sensors de gas de tres canals: sonda d’oxigen, sulfhídric i metà, un 

per cada compartiment. 
 

- Nou boies de nivell, tres per cada compartiment. 
 

- Sis sensors d’intrusisme, dos a cada compartiment. 
 

- Tres sensors de porta estanca, un a cada compartiment. 
 

• En la xarxa propera al dipòsit hi haurà quatre limnímetres nous: 
 

- Un aigües amunt de l’obra de captació de Prim. 
 
- Un a la cambra de l’obra de captació de Prim. 
 
- Un en un dels col·lectors de Prim, aigües avall de la intersecció amb 

l’interceptor de la Costa. 
 
- Un en l’interceptor de Llevant. 

 
Una instal·lació fonamental pel correcte funcionament d’un dipòsit és el sistema 
automàtic de neteja. Aquest consisteix en unes cisternes situades a les capçaleres 
dels carrils en les que s’acumula un volum d’aigua determinat i s’allibera de cop 
gràcies a l’obertura d’una comporta de clapeta. 
 
En una primera fase, els tancs de neteja s’omplen amb la pròpia aigua de pluja amb 
excepció dels cinc primers que es cobreixen amb una llosa de formigó per evitar 
l’entrada d’elements gruixuts al seu interior. Posteriorment, l’aigua de neteja prové 
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del subsòl, de dos pous de captació d’aigua freàtica de 35 l/s cadascun, un dels 
quals ja existeix actualment (Sistema d’Alfons el Magnànim). Aquesta aigua 
s’acumula en un dipòsit d’abastament de 1.200 m3 en l’interior del propi dipòsit i, 
quan es realitzen les operacions de neteja, es condueix a cadascun dels tancs. El 
sistema de neteja consta dels següents sensors: 
 

- Una boia en cada tanc de neteja, 30 en total. 
 
- Un limnímetre d’ultrasons per conèixer el nivell d’aigua en el dipòsit 

d’abastament. 
 
- Tres boies de nivell al dipòsit d’abastament. 
 
- Un piezòmetre per conèixer el nivell d’aigua del pou de freàtic existent. 
 
- Una boia de nivell i un limnímetre de pressió en el nou pou de freàtic. 
 
- Comptadors de consum d’aigua freàtica necessaris per controlar l’ús dels 

aprofitaments. 
 
Finalment, cal comentar que no es preveuen volums addicionals per reg amb aigua 
freàtica per l’existència del sistema d’Alfons el Magnànim i per la dubtosa qualitat de 
l’aigua degut a la seva salinitat. 
 
La mescla d’aigua residual i pluvial que s’emmagatzema en el dipòsit durant un 
episodi de pluja pot generar gasos tòxics i d’olor desagradable. Per solucionar 
aquest problema el dipòsit també disposa d’un sistema de neteja de gasos per 
biofiltració. Aquest sistema es fonamenta en la capacitat que tenen alguns 
microorganismes aerobis naturals per descompondre les substàncies que contenen 
els gasos. El sistema consisteix en una instal·lació d’aspiració i conducció del gas 
fins al biofiltre que s’activarà en funció de les mesures dels sensors de gasos 
instal·lats en cada compartiment. Aquest sistema és capaç de tractar una cabal de 
gasos de 5.000 m3/h constituïts per aire, àcid sulfhídric (H2S), compostos orgànics 
sulfurosos (R-SH) i amoníac (NH3), amb una concentració màxima de 20 ppm 
(Serveis Tècnics de Clavegueram de Barcelona, 2001). 
 
Els actuadors del Sistema de Telecontrol del dipòsit són els següents: 
 

• La comporta de derivació a l’obra de captació de Prim. Aquesta se situa al 
començament del by-pass per aigües residuals, de manera que, en temps sec 
permetrà el pas de l’aigua pels col·lectors de Prim fins a l’interceptor de la 
Costa i, en temps de pluja, es tancarà per desviar l’aigua cap al col·lector 
d’entrada al dipòsit. Degut a l’amplada necessària la comporta es divideix en 
tres de més petites de 200 cm d’amplada i 50 cm d’alçada, de manera que no 
tanquen totalment el col·lector (amb una alçada de 2 m) i actuen com a 
sobreeixidor quan estan tancades. 
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• Les comportes d’entrada al dipòsit. La seva funció és regular el cabal entrant 
al dipòsit i poder aïllar-lo de la xarxa primària de col·lectors. Donada la 
magnitud de l’obra d’entrada es disposa de dues comportes idèntiques d’acer 
inoxidable, amb una geometria rectangular de 250 cm d’amplada i 200 cm 
d’alçada. Són de desplaçament vertical, desplaçant-se cap amunt per tancar 
l’entrada (impedint d’entrada d’aigua al dipòsit) i cap avall, quedant amagades 
sota la solera, per obrir. El seu moviment es realitza per l’acció de dos 
cilindres oleohidràulics situats a la sala de mecanismes. També hi haurà una 
bomba manual per moure les comportes en els dos sentits, en cas 
d’emergència. 

 
• L’estació de bombament de cada compartiment. Cada compartiment disposa 

d’una estació de buidat per bombament amb tres bombes d’uns 350 l/s 
cadascuna i de 44 kW de potència i d’una quarta bomba, més petita, 
d’esgotament. El bombament s’ha dimensionat de manera que, 
simultàniament, puguin funcionar fins a dues bombes, quedant-ne sempre 
una de reserva. El bombament total del dipòsit proporciona un cabal de 
sortida total de 2,08 m3/s. 

 
El sistema de neteja també disposa d’actuadors. Aquests són les clapetes dels tancs 
de neteja i les bombes dels pous de captació d’aigua freàtica. 
 
Les funcions del microordinador industrial seran les pròpies d’una estació remota de 
telecomandament, integrada al sistema de telecontrol del clavegueram de la ciutat. 
Aquestes funcions són bàsicament tres: 
 

• Adquisició en temps real dels senyals indicatius de l’estat de la xarxa i del 
funcionament dels equips instal·lats (limnímetres, comportes, vàlvules, 
bombes,...). 

 
• Regulació local, global o control remot-per operador. 
 
• Transmissió en temps real de la informació obtinguda pels equips al Centre de 

Control i recepció des del mateix de les consignes de control. 
 
El microordinador industrial estarà instal·lat al subcentre de control del dipòsit i 
controlarà els sensors del seu entorn proper, les comportes d’entrada i de derivació, 
les estacions de bombament, els sensors de cada compartiment i el sistema 
automàtic de neteja. 
 
El sistema de comunicacions és fonamental tant per la transferència bidireccional de 
dades entre l’estació remota i el Centre de Control com per la comunicació de veu 
pels treballs de manteniment i explotació. Per les dades s’utilitzaran línies 
telefòniques dedicades, punt a punt, amb comunicació permanent i amb redundància 
de línia. Per la veu s’utilitzarà línies telefòniques commutades de Telefònica 
connectades a una centraleta digital situada al subcentre del dipòsit. També 
s’utilitzarà una emissora de ràdio connectada a la xarxa de radiocomunicació de 
CLABSA. 
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El Centre de Control disposa d’un dispositiu Front-End de comunicacions, format per 
diversos microprocessadors actuant com a gestors de comunicacions dedicats, i per 
un “gateway” de comunicació que connecta directament a la xarxa de comunicacions 
informàtica “ethernet” del Centre de Control. Aquest sistema proporciona les 
connexions necessàries per les línies dedicades que connecten el Centre de Control 
amb les estacions remotes dels actuadors del dipòsit. Degut a la implantació del 
Sistema de Telecontrol del dipòsit de Taulat seran necessàries una sèrie 
d’ampliacions de les instal·lacions per poder suportar l’addicional supervisió i control 
del dipòsit amb les mateixes condicions de rendiment i operativitat. 
 


