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ANTIGUITAT LLINDAR 

 
Introducció 
 
El concepte de temps de permanència o d’antiguitat es refereix al temps que roman 
l’aigua dins de cada compartiment del dipòsit i és, juntament amb el volum d’aigua 
acumulat, una de les variables utilitzades per definir les estratègies d’engegada de 
les bombes de buidat. 
 
Tal i com s’explica en l’apartat 6.3, s’estableix un valor llindar per aquest paràmetre 
amb l’objectiu d’evitar que s’iniciïn processos de respiració anaeròbia que puguin 
generar gasos causants de males olors. Aquest límit s’ha establert en 12 hores, valor 
que seguidament es justifica. 
 
Justificació del valor adoptat 
 
L’aparició de males olors és deguda a la producció de gasos per part de la respiració 
anaeròbia de la matèria orgànica de l’aigua una vegada s’ha esgotat l’oxigen. Els 
productes de la respiració, en presència de sulfats, són l’àcid sulfhídric i compostos 
amb olor com el dimetilsulfur o el dimetildisulfur. 
 
El fonament del càlcul de l’antiguitat màxima és el càlcul del temps necessari per 
consumir la matèria orgànica de l’aigua esgotant la totalitat de l’oxigen present. 
 
L’aigua a tractar és una mescla d’aigua residual i de pluja, per tant, en primer lloc, 
cal determinar el factor de dilució entre els dos tipus d’aigua. Per fer-ho, s’ha agafat 
el cas més desfavorable en quant a concentració de la mescla, és a dir, quan el 
període de retorn de la pluja és el mínim, 0,1 anys. S’han considerat els cabals que 
proporciona el MOUSE aigües amunt de l’obra de captació de Prim tant en temps 
sec com amb la pluja de 0,1 anys de període de retorn. El factor de dilució és el 
quocient entre aquest dos valors. 
 

- Cabal en temps sec ________ Qresidual = 2,057 m3/s    
                                                                                             Factor de dilució = 6 
- Cabal en temps de pluja ____ Qpluja = 12,368 m3/s             

 
Un factor de dilució de 6 vol dir que per cada 5 m3 d’aigua de pluja n’hi ha 1 de 
residual. 
 
La primera hipòtesi és suposar que l’aigua de pluja està saturada d’oxigen, prenent 
un valor de 9 mg O2/l. Tot i que l’aigua residual no té oxigen es considera que la 
barreja també està saturada ja que el seu volum és menyspreable en front al volum 
total (1 davant de 6). 
 



                                                                                                                                                         Annex 2 
                                                                                                                                                           Antiguitat llindar 

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

La DBO  (demanda bioquímica d’oxigen) és el paràmetre que més ens pot ajudar a 
descriure el consum d’oxigen degut a la oxidació de la matèria orgànica per part dels 
microorganismes. 
 
La DBO5 de l’aigua residual tipus de Barcelona té un valor aproximat de 320 mg/l 
(Varis, 1997-1999). 
 
Amb el factor de dilució considerat, la DBO5 de la mescla serà: 
 

lmesclamg
lmescla
lpluv

lpluv
lresid

lresid
mg /33,53

6
5

5
1320 =⋅⋅  

 
Si l’oxigen disponible és de 9 mg/l i la DBO5 és de 12mg/l hi haurà dèficit d’oxigen 
quan s’hagin consumit els 9 disponibles. Per tant, en el moment en què la DBO sigui 
de 9 mg/l l’oxigen s’haurà esgotat i començarà la respiració anaeròbia. A continuació 
es calcula el temps que es tarda en consumir l’oxigen present en l’aigua: 
 
La velocitat del consum de matèria orgànica segueix una llei proporcional a la seva 
concentració: 

CK
dt
dC

⋅−=         [1] 

on, 
 C és la concentració de matèria orgànica en un cert instant de temps 
 K és una constant que depèn de la temperatura 
 
Integrant l’expressió [1]: 

tK
t eCC ⋅−⋅= 0        [2] 

 
Si ho expressem en termes de DBO, entesa com a oxigen o matèria orgànica 
consumida, podem escriure que la concentració inicial de matèria orgànica és igual a 
la que hi ha en cert instant de temps més la que s’ha consumit fins a aquest instant: 
 

tt DBOCC +=0       [3] 
 
Aïllant el terme de DBOt de l’expressió [3] i substituint el terme Ct per la seva 
expressió [2] s’obté: 

( )tKt eCDBO ⋅−−⋅= 10      [4] 
 
Finalment, si entenem C0 com la concentració inicial de matèria orgànica o la 
concentració màxima, podem identificar-la com el consum màxim de matèria 
orgànica o DBOL, és a dir, el valor a què tendeix la DBO a llarg termini: 
 

( )tKLt eDBODBO ⋅−−⋅= 1        [5] 
 
Amb l’expressió [5] podem calcular la DBOL a partir de la dada experimental de 
DBO5: 
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( )5242.0153 ×−−⋅= eDBOL    ⇒   lmgDBOL /76=  

 
S’ha adoptat un valor de K = 0,242 dia-1, considerant una temperatura ambient de 
20ºC (Metcalf & Eddy, INC., 1995) 
Amb totes aquestes consideracions es pot calcular el temps que es tardarà en 
assolir una DBO de 9 mg/l: 
 

)1(/76/9 242,0 telmglmg ⋅−−⋅=     ⇒     t = 0,52 dies = 12,5 hores 
 
La presència d’amoníac (NH3) procedent de la urea podria interferir en el càlcul de la 
DBO ja que, en presència d’oxigen, tindria lloc el procés de nitrificació pel qual 
l’amoníac s’oxida donant lloc a nitrits (NO2

-) i nitrats (NO3
-). En la realitat, això no 

passarà ja que la nitrificació és una reacció que apareix després de l’oxidació de la 
matèria orgànica, per tant, ja no quedarà oxigen disponible per oxidar l’amoníac. 
 
És important destacar que, en la pràctica, aquesta variable serà parametritzable, 
ajustant el seu valor en funció del comportament del sistema en situacions reals. En 
aquest cas en concret, el sistema de neteja de gasos per biofiltració descrit en 
l’apartat 5.3 influirà en el valor de l’antiguitat llindar que aquí s’estableix, podent 
assolir un valor més elevat, ja que la biofiltració dels gasos per reduir les males olors 
permetrà emmagatzemar l’aigua durant més temps. 
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CABALS D’ENTRADA I DE BY-PASS 
 
Introducció 
 
El cabal d’aportació que arriba a les diferents entrades del dipòsit es divideix entre el 
cabal d’entrada al dipòsit i el de by-pass. De les simulacions amb el MOUSE es 
disposa de tots aquests cabals, per cada període de retorn considerat. 
 
En el model de MATLAB/SIMULINK no és possible reproduir l’acció d’un 
sobreeixidor de manera que, per conèixer el cabal que entra al dipòsit i el que by-
passa ha calgut relacionar-los amb el cabal d’aportació en els col·lectors de Prim, 
aigües amunt de l’obra de captació. 
 
Desenvolupament dels càlculs 
 

Cabal d’entrada a Prim 
 
S’ha buscat una relació entre el cabal d’aportació i el d’entrada al dipòsit pel 
sobreeixidor de Prim que s’assembli a la fórmula del cabal a través d’un 
sobreeixidor, pensant que és la millor aproximació. La fórmula buscada és de la 
forma: 

γ
aportacióentrada QkQ ⋅=      

 
A partir dels cabals d’aportació i d’entrada obtinguts dels resultats del MOUSE es 
determinen els coeficients k i γ amb un ajust per mínims quadrats, gràcies a la funció 
“solver” del programa Excel. 
 
Amb aquest procediment es determina k i γ per cada període de retorn considerat 
(0,1, 0,2 i 0,3 anys), es fa la mitja aritmètica dels tres valors i, finalment, es verifica 
que el coeficients obtinguts són adequats per cada cas. 
 
Cal comentar que el cabal d’entrada per Prim depèn de la posició de les comportes 
de derivació, de manera que s’han determinat els coeficients pels dos casos: 
comportes de derivació obertes i comportes de derivació tancades. En el cas de les 
comportes de derivació obertes el cabal d’entrada és nul fins que no s’arriba a un 
cabal d’aportació d’uns 9 m3/s. Aquest fet s’ha tingut en compte a l’hora de trobar un 
millor ajust dels coeficients k i γ. En canvi, pel cas de les comportes de derivació 
tancades no ha estat necessària aquesta consideració ja que des del moment que hi 
ha cabal d’aportació també hi ha cabal d’entrada. 
 
Els coeficients pel càlcul del cabal d’entrada en funció del d’aportació són: 
 

Comportes de derivació obertes 
 

K = 0,0206 
 
γ = 1,8858 
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Comportes de derivació tancades 

 
K = 0,8634 
 
γ = 0,9532 

 
Cabal de by-pass a Prim 

 
Per determinar el cabal de by-pass a Prim es calcula la diferència entre el cabal 
d’aportació i el d’entrada. 
 

Cabals a Diagonal, al col·lector de Muntanya i al col·lector de Mar 
 
Per simplificar els càlculs s’han agrupat els cabals d’aportació a les entrades de 
Diagonal, del col·lector de Muntanya i del de Mar en un de sol amb l’objectiu de 
relacionar-lo amb el cabal d’aportació a Prim. Una vegada es coneix aquest cabal es 
pot calcular la proporció que n’entra al dipòsit. 
 
El procediment és similar al seguit en la relació entre els cabals a Prim. La relació 
obtinguda permet calcular el cabal que arriba per Diagonal i pels col·lector de 
Muntanya i Mar ( Q restant ) funció del cabal d’aportació a Prim de la següent manera: 
 

γ
aportaciótres QkQ ⋅=tan  

amb, 
K = 0,6400 
 
γ = 0,6882 

 
Una vegada s’ha calculat el cabal d’aportació restant es pot determinar el que entra 
al dipòsit i el que by-passa amb una expressió polinòmica de tercer grau: 
 

CQBQAQ trestresentradares +⋅+⋅= tan
2

tan_  
amb, 

A = 0,0350 
 
B = -0,3782 
 
C = 1,0358 

 
És important destacar que per l’ajust entre el cabal restant i el que d’aquest entra al 
dipòsit només s’han pogut utilitzar els resultats de les simulacions amb la pluja de 
període de retorn de 0,3 anys ja que en els altres casos el cabal d’aportació no és 
suficient per a que salti el sobreeixidor i entri al dipòsit. 
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CABALS EN ELS PUNTS CRÍTICS DE LA XARXA 

 
Introducció 
 
El moviment de les comportes de derivació de Prim depèn del cabal que hi arriba. 
Aquestes es mantenen obertes mentre el cabal no superi el límit de residuals, és a 
dir, fins que no es detecta que ha començat a ploure. Durant la pluja es tanquen les 
comportes a menys que el cabal detectat sigui tant important que faci entrar en 
càrrega els col·lectors. Una vegada ha deixat de ploure, el by-pass es torna a deixar 
obert per evitar que les aigües residuals entrin al dipòsit. 
 
La posada en marxa de les bombes depèn de la capacitat de la xarxa per acceptar el 
cabal de sortida del dipòsit, de manera que és imprescindible conèixer el cabal pel 
qual l’interceptor de Llevant entra en càrrega. 
 
Igualment, és necessari conèixer la capacitat màxima de l’interceptor de la Costa en 
la seva intercepció amb els col·lectors de Rambla Prim. Aquest valor permetrà saber, 
a partir del cabal circulant, la proporció de cabal que arriba a la depuradora i la que 
sobreeixeix aigües avall a Prim i arriba al mar. 
 
Desenvolupament dels càlculs 
 
• Col·lectors de Rambla Prim 

 
El llindar de residuals s’ha obtingut de les simulacions amb MOUSE en temps 
sec. El valor adoptat és el cabal màxim de residuals detectat a l’obra de captació 
de Prim i té un valor de 1,74 m3/s. 
 
Per obtenir el llindar de pluvials s’ha realitzat una simulació amb MOUSE amb 
una pluja de 10 anys de període de retorn. D’aquesta manera s’ha aconseguit 
que els tres col·lectors que desemboquen a l’obra de captació de Prim arribin a 
una situació pròxima a la situació en càrrega. D’aquesta simulació s’ha obtingut 
el cabal pel qual cada col·lector entra en càrrega. Finalment, sumant les 
capacitats de cada col·lector obtenim la capacitat total de l’aportació de Prim: 

 
Col·lector 1     Qmax = 30,82 m3/s 
 
Col·lector 2     Qmax = 47,11 m3/s    Q max PRIM = 108,64 m3/s 
 
Col·lector 3     Qmax = 30,71 m3/s 

 
• Interceptor de Llevant 
 

El cabal màxim a l’interceptor de Llevant també s’ha obtingut de la simulació amb 
MOUSE amb la pluja de període de retorn de 10 anys. S’ha realitzat la simulació 
desconnectant el col·lector dels condicionants de la xarxa aigües avall, de 
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manera que s’ha obtingut el cabal que realment fa entrar en càrrega al col·lector. 
Aquest té un valor de 7,50 m3/s. 

 
• Interceptor de la Costa 
 

Per conèixer el cabal a partir del qual l’aigua salta els sobreeixidors en la 
intercepció dels col·lectors de Prim amb l’interceptor de la Costa s’ha utilitzat la 
fórmula de Manning (Coutinho de Lancastre, 1998): 

 
2/13/21 iRA

n
Q h ⋅⋅⋅=  

on: 
n és el coeficient de rugositat. Pel formigó s’ha adoptat un valor de 0,015. 
 
A és l’àrea mullada. 
 
Rh és el radi hidràulic, que es calcula dividint l’àrea mullada entre el perímetre 
mullat. 
 
i és el pendent del col·lector, suposant règim uniforme. 

 
L’àrea mullada (A) i el radi hidràulic (Rh) depenen del nivell de l’aigua en la secció 
del col·lector. Per tant, imposant que el nivell és igual a l’alçada del sobreeixidor 
s’obtindrà el cabal màxim que pot circular per l’interceptor abans que l’aigua salti 
cap als col·lectors de Prim. 

 
Les característiques geomètriques del col·lector són: 
 

- Secció rectangular de 3 m d’amplada (NT600) 
 

- Pendent del col·lector: 0,002 
 

- Alçada dels sobreeixidors: 1,82 m 
 

Amb aquestes dades, el cabal buscat és de 14,30 m3/s.
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PLUVIOGRAMES PER A LES SIMULACIONS AMB MOUSE 

 
Introducció 
 
Degut a la finalitat anti-DSU del dipòsit de Taulat, s’ha dimensionat per retenir una 
pluja amb un període de retorn màxim de 3 mesos. 
 
El PECLAB’97 estableix una pluja sintètica de 10 anys de període de retorn, 
obtinguda a partir d’estudis estadístics amb dades de pluges reals enregistrades a 
l’Observatori Fabra de 1927 a 1993. Aquesta pluja ha estat la base a partir de la qual 
s’han obtingut els pluviogrames de les pluges utilitzades en les simulacions amb 
MOUSE, amb períodes de retorn de 0,1, 0,2 i 0,3 anys. 
 
Desenvolupament del càlcul 
 
La metodologia seguida per determinar els pluviogrames de les pluges per les 
simulacions consisteix en calcular el factor de relació entre la intensitat corresponent 
a una certa duració (20 minuts) i al període de retorn de 10 anys i la intensitat 
corresponent a la mateixa duració però al període de retorn desitjat. 
 
La taula següent recull les intensitats, en mm/h, de les pluges des de 0,1 fins a 500 
anys de període de retorn i per duracions des de 5 a 30 minuts. 
 

D (min) 5 10 15 20 25 30 
T (anys)       

0,1 36,3 23,5 17,0 13,6 11,7 10,7 
0,2 59,0 41,4 31,7 26,0 22,5 20,2 
0,3 73,9 53,2 41,5 34,3 29,7 26,6 
0,4 85,1 62,1 48,9 40,6 35,2 31,4 
0,5 94,1 69,3 54,8 45,7 39,7 35,4 
1 123,1 92,6 74,3 62,4 54,3 48,5 
2 152,3 116,1 94,0 79,5 69,4 62,0 
5 188,2 145,2 118,6 100,9 88,4 79,1 
10 212,4 164,9 135,3 115,4 101,3 90,9 
20 234,0 182,5 150,2 128,5 113,1 101,5 
50 258,9 202,9 167,7 143,8 126,8 114,0 

100 275,6 216,6 179,4 154,1 136,0 122,5 
200 290,8 229,1 190,0 163,5 144,5 130,2 
500 308,9 244,0 202,9 174,9 154,7 139,6 

Taula A5.1. Corbes IDF BARCELONA-FABRA (1927-1993) 
(Font: Equip redactor del Pla Especial del Clavegueram de Barcelona,1997) 
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Figura A5.1. Gràfica de les corbes IDF de l’observatori de Fabra (1927-1993) 
(Font : Equip redactor del Pla Especial del Clavegueram de Barcelona, 1997) 

 
 
De la taula A5.1 podem calcular els factors de relació entre les intensitats de les 
pluges buscades i la de període de retorn de 10 anys: 
 

• Per T = 0,1 anys ________ f = 0,1178 
 
• Per T = 0,2 anys ________ f = 0,2253 

 
• Per T = 0,3 anys ________ f = 0,2972 
 

Cadascun d’aquests factors de relació s’ha aplicat al pluviograma de la pluja de T = 
10 anys i s’han obtingut els següents pluviogrames: 
 

Corbes IDF Barcelona-Fabra (Sèrie 1927-1993)
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            I = a+b(ln(T+1))c

     a = -78.1590·e-0.0396·D

     b = 9889.0068·(D+17.3611)-1.2395     

     c = 0.0023·D+0.3027
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 T = 0,1 anys T = 0,2 anys T = 0,3 anys 

Instant de temps Precipitació (mm) Precipitació (mm) Precipitació (mm) 
0:00 0,0000 0,0000 0,0000 
0:05 0,3486 0,6667 0,8793 
0:10 0,4904 0,9378 1,2369 
0:15 1,3486 2,5789 3,4015 
0:20 1,3486 2,5789 3,4015 
0:25 1,3486 2,5789 3,4015 
0:30 0,3986 0,7623 1,0054 
0:35 0,3151 0,6027 0,7949 
0:40 0,2619 0,5009 0,6607 
0:45 0,2364 0,4520 0,5962 
0:50 0,2108 0,4031 0,5317 
0:55 0,1856 0,3549 0,4681 
1:00 0,1610 0,3079 0,4061 
1:05 0,1375 0,2630 0,3469 
1:10 0,1154 0,2208 0,2912 
1:15 0,0949 0,1815 0,2394 
1:20 0,0761 0,1455 0,1919 
1:25 0,0590 0,1129 0,1489 
1:30 0,0437 0,0835 0,1101 
1:35 0,0299 0,0572 0,0755 
1:40 0,0178 0,0341 0,0450 
1:45 0,0072 0,0137 0,0181 
1:50 0,0000 0,0000 0,0000 

Taula A5.2. Pluviogrames de les pluges sintètiques pels períodes de retorn de 0,1, 0,2 i 0,3 
anys (Font: Elaboració pròpia) 
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Figura A5.2. Pluviogrames de les pluges sintètiques pels períodes de retorn de 0,1, 0,2 i 0,3 

anys (Font: Elaboració pròpia) 
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RELACIÓ ENTRE ELS HABITANTS EQUIVALENTS I L’ÀREA D’UNA 
CONCA HIDROGRÀFICA 

 
Introducció 
 
Totes les simulacions amb el MOUSE s’han fet amb un cabal afegit a la pluja 
simulant el cabal de residuals permanent a la xarxa. El MOUSE calcula el cabal de 
residuals a partir dels habitants equivalents definits a cada conca hidrogràfica o 
“catchment” i el distribueix al llarg del dia seguint un patró prèviament definit. 
 
A la xarxa de MOUSE utilitzada inicialment li faltava definir el nombre d’habitants 
equivalents en moltes de les conques de manera que s’ha optat per trobar una 
relació que lligui el nombre d’habitants equivalents amb l’àrea de la conca. 
 
Desenvolupament del càlcul 
 
Per trobar la relació entre els habitants equivalents i l’àrea de la conca s’han 
representat gràficament les dades conegudes dels habitants en funció de l’àrea (en 
ha). 

Figura A6.1. Relació entre els habitants equivalents i l’àrea de la conca 
(Elaboració pròpia) 

 
S’ha trobat que els habitants equivalents i l’àrea estan relacionats per un factor 
constant de valor 468,85, és a dir: 
 

núm. hab. equivalents = 468,85 · àrea 
 

D’aquesta manera s’ha pogut introduir el nombre d’habitants equivalents a totes les 
conques i obtenir, així, una millor aproximació del cabal de residuals.
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FRONTERA ENTRE LES ZONES DEL CRITERI DE BOMBAMENT 

 
Introducció 
 
L’estratègia d’engegada de les bombes es basa en la gràfica de la figura 6.3 que 
mostra el criteri d’engegada de les bombes en funció del nivell d’aigua en el dipòsit i 
de la seva antiguitat. En funció de la zona on ens trobem s’haurà de posar en marxa 
un nombre determinat de bombes. 
 
Durant les simulacions amb MATLAB/SIMULINK s’ha observat que quan el nivell i 
l’antiguitat de cert compartiment el fa estar molt proper a la recta que separa les 
zones 2 i 3 la situació va alternant entre una zona i l’altra. Això provoca la repetida 
engegada i parada de les bombes del compartiment en qüestió. 
 
Per solucionar aquest problema s’ha transformat la recta frontera entre les zones 2 i 
3 en una banda, de manera que quan s’està dins d’aquesta banda la variable “zona” 
no canvia de valor respecte el pas de temps anterior. 
 
Desenvolupament del càlcul 
 
La base del càlcul es determinar un rang la variació del nivell en el qual suposi un 
marge de temps suficient per l’engegada i aturada consecutives d’un bombament. 
D’aquesta manera s’obtenen dues rectes paral·leles a la frontera entre les zones 2 i 
3 que determinaran la regió en la qual la variable “zona” no canvia de valor. 
 
D’acord amb la geometria del dipòsit i de les cotes dels sobreeixidors entre 
compartiments i d’emergència s’ha optat per un rang de nivell de 20 cm. A 
continuació es determinen les noves rectes i es verifica que el marge en el temps és 
adequat. 
 
Compartiments 1 i 2 
 
La superfície aproximada d’aquests dos compartiments és de 4.420 m2, per tant, una 
alçada d’aigua de 20 cm suposa un volum de 884 m3. El temps necessari per 
bombejar aquest volum, amb un cabal de bombament mig de 0,685 m3/s 
(corresponent a dues bombes en funcionament), és de 22 minuts, valor totalment 
acceptable. 
 
A continuació es determinen les equacions de les rectes definides pels nous punts 
(veure figura A7.1) 
 

- Recta superior 
                                             m = -0,00007147 

nantiguitatmnivell +⋅=  
                                             n = 4,21875 
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- Recta inferior 

                                             m = -0,00007147 
nantiguitatmnivell +⋅=  

                                             n = 4,01875 
 
Els resultats es corresponen al cas del nivell expressat en metres i l’antiguitat en 
segons. 
 
En la següent figura es mostren les rectes que defineixen la regió dins la qual la 
variable “zona” no canvia de valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A7.1. Zones de delimitació de les condicions de bombament dels cossos 1 i 2 
(Font: Elaboració pròpia) 

 
Finalment, es determina el marge de temps que proporciona la banda per un valor 
constant de nivell. En aquest cas, el marge és de 47 minuts, aproximadament. 
 
Compartiment 3 
 
La superfície aproximada d’aquest compartiment és de 6.840 m2, per tant, una 
alçada d’aigua de 20 cm suposa un volum de 1.368 m3. El temps necessari per 
bombejar aquest volum, amb un cabal de bombament mig de 0,712 m3/s 
(corresponent a les dues bombes), és de 32 minuts, valor totalment acceptable. 
 
A continuació es determinen les equacions de les rectes definides pels nous punts 
(veure figura A7.2) 
 

- Recta superior 
                                             m = -0,0000842 

nantiguitatmnivell +⋅=  
                                             n = 4,95375 
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- Recta inferior 
                                             m = -0,0000842 

nantiguitatmnivell +⋅=  
                                             n = 4,75375 

 
Els resultats es corresponen al cas del nivell expressat en metres i l’antiguitat en 
segons. 
 
En la següent figura es mostren les rectes que defineixen la regió dins la qual la 
variable “zona” no canvia de valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A7.2. Zones de delimitació de les condicions de bombament del cos 3 
(Font: Elaboració pròpia) 

 
Finalment, es calcula el marge de temps que proporciona la banda per un valor 
constant de nivell. En aquest cas, el marge és de 40 minuts, aproximadament. 
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ANÀLISI DELS RESULTATS DE LES SIMULACIONS AMB MOUSE 

 
A continuació es comenten els resultats obtinguts en totes les simulacions 
realitzades amb MOUSE. Al final s’adjunta el resum d’aquests resultats. 
 
1. SIMULACIONS EN TEMPS SEC 
 
1.1. Xarxa de Barcelona sense el dipòsit de Taulat. 
 

El cabal d’aigües residuals que circula per la xarxa és funció de la seva 
distribució al llarg de les hores del dia. Quan no plou no hi ha DSU en el 
col·lectors de Prim ni a l’estació depuradora d’aigües residuals del Besòs. 

 
1.2. Xarxa de Barcelona amb el dipòsit de Taulat. 
 

1.2.1. Dipòsit inicialment buit 
 

1.2.1.1. Comportes de derivació de Prim obertes 
 

En aquesta situació, les aigües residuals by-passen l’obra de captació de Prim i 
la de Diagonal. De la mateixa manera, tampoc se superen les cotes dels 
sobreeixidors d’entrada als col·lectors I i IV, així que no entra aigua al dipòsit. 
No hi ha DSU als col·lectors de Prim ni a la depuradora. 

 
1.2.1.2. Comportes de derivació de Prim tancades 

 
En aquesta situació, el cabal a Prim supera el sobreeixidor i entra al dipòsit. 
Una petita part del volum d’aigua sobreeixeix les comportes de derivació. A 
l’obra de captació de Diagonal, l’aigua passa pel by-pass. Amb el bombament 
del dipòsit parat i amb una simulació de 5 hores s’arriba a acumular un volum 
de 7.620 m3 al primer compartiment i de 4.400 m3 al segon. Com és lògic, en 
aquest cas tampoc es dóna DSU. Si es mantingués aquesta situació, sense 
obrir les comportes de derivació, el dipòsit s’ompliria d’aigua residual amb unes 
18 hores.  
 

1.2.2. Dipòsit inicialment ple 
 
Per aconseguir tenir el dipòsit ple cal fer una simulació amb l’entrada del dipòsit 
oberta i els bombaments parats. Quan el dipòsit s’omple del tot, tota la zona de 
l’entrada, des dels sobreeixidors de Prim i Diagonal fins al sobreeixidor d’entrada, 
queda inundada amb la cota de làmina d’aigua aproximadament a  1,20 m. 
 

1.2.2.1. Comportes de Prim obertes 
 

Amb les comportes de derivació obertes les aigües residuals que arriben pels 
col·lectors de Rambla Prim no entren al dipòsit. El que sí es detecta, a mesura 
que es va buidant el dipòsit, és l’entrada de l’aigua acumulada en l’entrada fins 
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que el nivell queda per sota de la cota del sobreeixidor d’entrada (0,00 m). En 
aquesta situació només cal comentar el temps necessari per buidar el dipòsit en 
funció del número de bombes en funcionament. 
 
En tots els casos, el cabal d’entrada que es detecta a l’inici del buidat és inferior 
al de bombament, per tant, amb més o menys hores, sempre es podran buidar 
els compartiments que tinguin els bombaments en funcionament. Les 
simulacions donen un temps de buidat que oscil·la entre les 36 hores 
necessàries per buidar el volum corresponent al tercer compartiment, amb una 
sola bomba, i les 10 hores necessàries per buidar tot el dipòsit amb tots els 
bombaments en funcionament. Com ja s’ha comentat, aquests resultats no es 
poden considerar representatius ja que en la realitat es podrà aïllar el dipòsit 
tancant les comportes d’entrada, evitant que hi entri més aigua. 
 
En cap cas es dóna DSU, ni a Prim ni a la depuradora. 
 
1.2.2.2. Comportes de Prim tancades 
 
En aquesta situació els cabals d’entrada són més grans ja que, al tenir el by-
pass tancat, les aigües residuals salten el sobreeixidor de Prim i s’afegeixen a 
l’aigua acumulada aigües amunt dels sobreeixidors d’entrada. En canvi, a les 
entrades de Diagonal i dels col·lectors I i IV l’aigua continua by-passant 
l’entrada. Segons aquesta situació, només serà possible buidar el dipòsit quan 
el cabal de bombament sigui superior al cabal d’entrada. De les simulacions 
podem concloure que només serà possible buidar el dipòsit en els casos en què 
es tenen totes les bombes engegades, necessitant 20,5 hores o les bombes 
dels compartiments 1 i 2 i una del tercer en funcionament, necessitant 35 hores 
per buidar tot el dipòsit. 
 
S’observa que els temps de buidat són molt superiors als corresponents a les 
simulacions amb les comportes de derivació obertes. Aquest fet és degut a que 
el cabal d’entrada és major si les comportes de derivació estan tancades. Cal 
tenir presents els condicionant lligats a aquests resultats. 
 
En cap cas es dóna DSU, ni a Prim ni a la depuradora. 

 
 
2. SIMULACIONS EN TEMPS DE PLUJA 
 
2.1. Xarxa de Barcelona sense el dipòsit de Taulat 
 

De les simulacions amb les pluges de període de retorn de 0,1, 0,2 i 0,3 anys 
se n’extreu la DSU als col·lectors de Prim i a la EDAR del Besòs: 30.500 m3, 
90.100 m3 i 130.600 m3, respectivament, dels quals els volums de 12.900 m3, 
21.020 m3 i 24.690 m3 es corresponen a la DSU provocada per la depuradora. 
El percentatge respecte la DSU total a la ciutat és: 18, 23 i 24 % 
respectivament. 
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2.2. Xarxa de Barcelona amb el dipòsit de Taulat 
 

2.2.1. Dipòsit inicialment buit 
 

2.2.1.1. Comportes de derivació de Prim obertes i bombament parat. 
 

Amb una pluja de període de retorn de 0,1 anys l’aigua no entra al dipòsit, per 
tant, la DSU tant a Prim com a la depuradora és la mateixa que en les 
simulacions de la xarxa sense el dipòsit. 
 
Amb una pluja de període de retorn de 0,2 anys, s’acumula un volum de 7.450 
m3 al primer compartiment i de 4.360 m3 al segon. La DSU a Prim es redueix en 
11.800 m3 (reducció del 17%), volum aproximadament igual al retingut al 
dipòsit. En canvi, la DSU a la depuradora es manté ja que, al tenir el 
bombament parat, no s’aporta més cabal a l’interceptor de Llevant. 
 
Amb una pluja de període de retorn de 0,3 anys, s’acumula un volum de 12.670 
m3 al primer compartiment, 13.310 m3 al segon i 23.300 m3 al tercer. La DSU a 
Prim es redueix en 28.460 m3 (reducció del 27%) mentre que la EDAR no es 
veu afectada ja que el bombament no està en funcionament. 
 
2.2.1.2. Comportes de derivació de Prim obertes i bombament del tercer 
compartiment en funcionament. 
 
Amb una pluja de període de retorn de 0,1 anys l’aigua no entra al dipòsit. 
 
Amb una pluja de període de retorn de 0,2 anys, s’acumula un volum de 7.450 
m3 al primer compartiment i de 4.360 m3 al segon. L’aigua no arriba a saltar al 
tercer compartiment, per tant, el funcionament del bombament és inútil. Els 
resultats de DSU coincideixen amb els del cas anterior. 
 
Amb una pluja de 0,3 anys de període de retorn, el volum màxim acumulat és 
de 28.460 m3, sumant el volum en cada compartiment. En aquest cas sí que 
s’acumula aigua al tercer compartiment i el bombament funciona durant 4 hores 
i 30 minuts per buidar-lo totalment. La reducció de DSU a Prim és de 23.850 m3 
(23%). En cap moment el cabal de bombament fa entrar en càrrega a 
l’interceptor de Llevant però la DSU de la depuradora augmenta en un 24 % 
degut a bombament simultani amb la pluja que hi arriba. 
 
2.2.1.3. Comportes de derivació de Prim obertes i els bombaments dels 
compartiments 2 i 3 en funcionament. 
 
Amb una pluja de període de retorn de 0,1 anys l’aigua no entra al dipòsit. 
 
Amb una pluja de període de retorn de 0,2 anys, s’arriba a un volum màxim de 
7.450 m3 al primer compartiment i de 4.360 m3 al segon. El bombament és 
capaç de buidar el segon compartiment amb 2 hores i 15 minuts. En canvi, el 
nivell en el primer compartiment queda just per sota del sobreeixidor que el 
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separa del segon, retenint un volum de 7.240 m3. La reducció de DSU a Prim 
és de 6.990 m3 (10 %). El bombament del tercer cos és inútil ja que no arriba a 
omplir-se. En cap moment el cabal de bombament fa entrar en càrrega a 
l’interceptor de Llevant però la DSU a la depuradora augmenta en un 4 % degut 
al buidat del segon compartiment. 
 
Amb la pluja de 0,3 anys, s’acumula un volum màxim de 28.460 m3. El 
bombament necessita 7 hores i 40 minuts per bombejar l’aigua dels cossos 2 i 
3, quedant un volum retingut de 7.240 m3 al primer compartiment. La reducció 
de la DSU a Prim és de 21.220 m3 (20 %). En aquesta situació l’interceptor de 
Llevant tampoc entra en càrrega en cap moment i l’augment de DSU a la 
depuradora és del 28 %. 

 
2.2.1.4. Comportes de derivació de Prim obertes i tot el bombament en 
funcionament. 
 
Amb una pluja de període de retorn de 0,1 anys l’aigua no entra al dipòsit. 
 
Amb una pluja de període de retorn de 0,2 anys, el volum màxim al primer 
compartiment és de 7.450 m3 i de 4.360 m3 al segon. Les bombes són capaces 
de buidar el segon compartiment amb 2 hores i 10 minuts. En canvi, el primer 
necessita una hora més. La reducció de DSU a Prim és de 6.840 m3 (10 %). En 
cap moment el cabal de bombament fa entrar en càrrega a l’interceptor de 
Llevant. En canvi, la DSU a la depuradora augmenta en 5.100 m3 (24 %). 
  
Amb la pluja de 0,3 anys, s’arriba a un volum màxim de 28.460 m3. El 
bombament tarda unes 4 hores en buidar el volum acumulat. La reducció de la 
DSU a Prim és de 20.620 m3 (19 %). En aquesta situació l’interceptor de 
Llevant tampoc entra en càrrega en cap moment i l’augment de la DSU en la 
depuradora és de 7.080 m3, un 29 %. 
 
És important observar com, al contrari del que es podria pensar, a mesura que 
el cabal de bombament augmenta i podria entrar més aigua al dipòsit, la DSU a 
Prim no es redueix. Això és degut a que, per una banda, el cabal d’entrada al 
dipòsit és el mateix en tots els casos ja que no s’arriba a omplir totalment i el 
buidat no afavoreix l’entrada de més aigua. D’altra banda, podria passar que, a 
major cabal de bombament que arriba a la depuradora, no pugui entrar-hi tant 
cabal des de l’interceptor de la Costa i, per tant, la DSU a Prim augmenta, de la 
mateixa manera que augmenta al DSU a la pròpia depuradora. 
 
2.2.1.5. Comportes de derivació de Prim tancades i cap bomba en 
funcionament. 

 
El fet de tenir les comportes de derivació tancades fa que la pluja de 0,1 anys 
de període de retorn entri al dipòsit, superant la cota del sobreeixidor de Prim. 
Els compartiments del dipòsit es van omplint successivament fins a acumular 
un volum total de 47.740 m3. Aquest volum, una part del qual és aigua residual, 
és el que s’acumula amb una simulació de 5 hores. Durant aquest temps no 
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s’arriba a la cota del sobreeixidor d’emergència. En aquesta situació la reducció 
de la DSU a Prim és del 100 %. A la depuradora, s’aconsegueix reduir la DSU 
en un 76 % ja que el cabal que li arribava des de Prim s’ha retingut en el 
dipòsit. 
 
Amb una pluja de període de retorn de 0,2 anys, l’aigua entra al dipòsit pel 
sobreeixidor de Prim i pel del col·lector I (costat muntanya). El dipòsit s’omple 
fins a arribar a un volum màxim de 51.780 m3, superior a la capacitat limitada 
pel sobreeixidor d’emergència, per tant, el volum sobrant vessa pel sobreeixidor 
fins que s’assoleix un volum final de 49.910 m3. El fet de que la làmina d’aigua 
superi la cota d’1,30 m (cota dels sobreeixidors d’entrada) inunda la zona 
d’entrada i dificulta l’entrada de més aigua. Per això es detecta un cert cabal 
abocat aigües avall pels sobreeixidors de Prim i Diagonal. La reducció de la 
DSU a Prim és de 43.480 m3, un 63 % mentre que la DSU a la depuradora no 
es redueix, ja que li arriba part de la pluja que no ha pogut entrar al dipòsit. 
 
Amb una pluja de 0,3 anys de període de retorn, l’aigua entra al dipòsit pels 
sobreeixidors de Prim i del col·lector I, però no s’arriba a superar la cota dels 
sobreeixidors de Diagonal i del col·lector IV. L’aigua també salta cap als 
col·lectors de Prim degut a la cota que s’arriba al dipòsit. S’assoleix un volum 
màxim de 53.180 m3 i es redueix als 49.910 m3 corresponents a la cota del 
sobreeixidor d’emergència. Tot i amb això, s’assoleix una reducció de la DSU a 
Prim del 41 %, uns 43.100 m3. A la depuradora la DSU augmenta un 8 % a 
causa del volum de pluja que no ha pogut entrar al dipòsit. 
  
2.2.1.6. Comportes de derivació de Prim tancades i bombament del tercer 
compartiment en funcionament. 

 
Amb la pluja de 0,1 anys de període de retorn l’aigua entra al dipòsit pel 
sobreeixidor de Prim. Els compartiments del dipòsit es van omplint 
successivament fins a arribar a un volum màxim de 38.020 m3. S’observa que 
el volum màxim és inferior al del cas anterior degut al cabal de bombament del 
tercer compartiment. L’acumulació d’aigua a l’entrada provoca que, fins i tot 
quan ja ha passat la pluja, les aigües residuals continuïn entrant amb un cabal 
de 1,2 m3/s. Com que aquest cabal és major al del bombament (0,712 m3/s) el 
dipòsit no es podrà buidar si no es tanquen les comportes d’entrada, cosa que 
el MOUSE no permet. Amb les cinc hores de simulació, el nivell es manté al 
voltant de 70 cm per sota del sobreeixidor d’emergència però si es prolongués 
el temps de simulació s’arribaria a detectar cabal per aquesta sortida. En 
aquesta situació també s’assoleix una reducció total de DSU a Prim. La 
depuradora aboca 4.850 m3, un 62 % menys que si no hi hagués dipòsit. 
 
Amb una pluja de període de retorn de 0,2 anys, l’aigua entra al dipòsit pel 
sobreeixidor de Prim i pel del col·lector I (costat muntanya). El dipòsit s’omple 
fins a arribar a un volum màxim de 51.310 m3, superior a la capacitat limitada 
pel sobreeixidor d’emergència, per tant, el volum sobrant vessa, al mateix 
temps que funciona el bombament. També es detecta cabal pels sobreeixidors 
de Prim i Diagonal cap als col·lectors de Prim, aigües avall de l’obra de 
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captació. En aquesta situació el cabal d’entrada és, en tot moment, superior al 
cabal de bombament, per aquest motiu, amb les limitacions del MOUSE no es 
podrà buidar el volum acumulat. A més, la làmina d’aigua supera el sobreeixidor 
d’emergència, per tant, hi continua vessant aigua. La reducció de la DSU a Prim 
és de 44.740 m3, un 65 %. En canvi, a la depuradora, la DSU augmenta 
lleugerament, un 3 %, ja que no té prou capacitat per tractar el cabal, tant del 
bombament com de Prim, que li arriba. 
 
Amb una pluja de 0,3 anys de període de retorn, l’aigua entra al dipòsit pels 
sobreeixidors de Prim i del col·lector I, però no s’arriba a superar la cota dels 
sobreeixidors de Diagonal i del col·lector IV. L’aigua també salta cap als 
col·lectors de Prim degut a la cota que s’arriba al dipòsit. S’assoleix un volum 
màxim de 52.870 m3, per tant, es detecta cabal a través del sobreeixidor 
d’emergència en tot moment. Amb aquesta pluja el cabal d’entrada també és 
major que el del bombament i no es percep el buidat. La reducció de la DSU a 
Prim és de 44.100 m3, un 42 % però a la depuradora s’aboquen 2.660 m3 més 
que representen un augment del 11 %. 
 
2.2.1.7. Comportes de derivació de Prim tancades i amb els bombaments 
dels compartiments 2 i 3 en funcionament. 

 
Amb la pluja de 0,1 anys de període de retorn, l’aigua entra al dipòsit, superant 
la cota del sobreeixidor de Prim. Els compartiments del dipòsit es van omplint 
successivament, al mateix temps que funciona el bombament, fins assolir un 
volum màxim de 21.120 m3. S’observa que el volum màxim és inferior al del cas 
anterior degut al major cabal de bombament. Durant la simulació es percep un 
lleuger descens del nivell, ja que el cabal d’entrada (1,2 m3/s) és escassament 
inferior al del bombament (1,418 m3/s). Això proporciona un cabal net de sortida 
de 0,218 m3/s que necessitaria unes 27 hores per evacuar el volum acumulat 
en els dos últims compartiments. En aquest cas, no s’arriba a la cota del 
sobreeixidor d’emergència. En aquesta situació també s’assoleix una reducció 
del 100 % de DSU a Prim i la reducció de DSU a la depuradora és la mateixa 
que en el cas 2.2.1.6., del 62 %, per tant, amb aquest període de retorn, la 
depuradora és capaç de tractar el cabal de bombament del dipòsit. 
 
Amb una pluja de període de retorn de 0,2 anys, l’aigua entra al dipòsit pel 
sobreeixidor de Prim i pel del col·lector I (costat muntanya). El dipòsit s’omple 
fins a arribar a un volum màxim de 50.850 m3, lleugerament superior a la 
capacitat limitada pel sobreeixidor d’emergència, per tant, el volum sobrant 
vessa, al mateix temps que funciona el bombament. També es detecta cabal 
pels sobreeixidors de Prim i Diagonal, degut a la cota assolida a l’interior del 
dipòsit. En aquesta situació el cabal d’entrada (1,25 m3/s)  és inferior al cabal 
de bombament (1,42 m3/s) i el nivell disminueix per sota del sobreeixidor 
d’emergència, per tant, deixa de vessar després de 4 hores des de l’inici de la 
simulació. Tot i això, durant el temps de simulació no s’aprecia el buidat. La 
reducció de la DSU a Prim és de 47.750 m3, un 69 %. A la depuradora torna a 
augmentar un 3 %. 
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Amb una pluja de 0,3 anys de període de retorn, l’aigua entra al dipòsit pels 
sobreeixidors de Prim i del col·lector I, però no s’arriba a superar la cota dels 
sobreeixidors de Diagonal i del col·lector IV. L’aigua també salta cap als 
col·lectors de Prim degut a la cota que s’arriba al dipòsit. S’assoleix un volum 
màxim de 52.560 m3, per tant, es detecta cabal a través del sobreeixidor 
d’emergència fins que, amb l’ajuda del bombament, la cota de la làmina d’aigua 
se situa per sota del sobreeixidor. Amb aquesta pluja el cabal d’entrada sempre 
és lleugerament inferior al del bombament però es té un cabal net de 
bombament de 0,158 m3/s que tardaria 64 hores en buidar els cossos 2 i 3. La 
reducció de la DSU a Prim és de 47.050 m3, un 44 %. En canvi, a la 
depuradora, la DSU augmenta un 11 %. 
 
2.2.1.8. Comportes de derivació de Prim tancades i totes les bombes en 
funcionament. 

 
Amb la pluja de 0,1 anys de període de retorn, l’aigua entra al dipòsit, superant 
la cota del sobreeixidor de Prim. Els compartiments del dipòsit es van omplint 
successivament fins a acumular un volum màxim de 25.550 m3. Novament el 
volum és inferior al del cas anterior degut que, cada vegada, el cabal de 
bombament és major. Les bombes del tercer compartiment aconsegueixen 
buidar el volum acumulat en 3 hores i 20 minuts. En canvi, la diferència entre el 
cabal d’entrada i el de sortida dels dos primers compartiments (1,35 m3/s) és 
pràcticament nul·la, per tant, et temps de buidat seria exageradament elevat. 
No s’arriba a la cota del sobreeixidor d’emergència. En aquesta situació també 
s’assoleix una reducció del 100 % de DSU a Prim. A la depuradora, la reducció 
és del 62 %. 
 
Amb una pluja de període de retorn de 0,2 anys, l’aigua entra al dipòsit pel 
sobreeixidor de Prim i pel del col·lector I (costat muntanya). El dipòsit s’omple 
fins a arribar a un volum màxim de 50.850 m3, lleugerament superior a la 
capacitat limitada pel sobreeixidor d’emergència, per tant, el volum sobrant 
vessa al mateix temps que funciona el bombament. També es detecta el 
sobreeiximent aigües avall a Prim i Diagonal degut a la cota assolida en 
l’interior del dipòsit. En aquesta situació, gràcies al bombament la cota de la 
làmina d’aigua disminueix fins a quedar per sota de la del sobreeixidor 
d’emergència, per tant, deixa de vessar després de 3 hores des de l’inici de la 
simulació. La reducció de la DSU a Prim és de 43.340 m3, un 67 %. A la 
depuradora, el cabal de bombament fa augmentar la DSU en un 3 %. 
 
Amb una pluja de 0,3 anys de període de retorn, l’aigua entra al dipòsit pels 
sobreeixidors de Prim i del col·lector I, però no s’arriba a superar la cota dels 
sobreeixidors de Diagonal i del col·lector IV. L’aigua també salta cap als 
col·lectors de Prim degut a la cota que s’arriba al dipòsit. S’assoleix un volum 
màxim de 52.250 m3, per tant, es detecta cabal a través del sobreeixidor 
d’emergència fins que, amb l’ajuda del bombament, la cota de la làmina d’aigua 
se situa per sota del sobreeixidor. Una vegada ha passat la pluja, s’obté un 
cabal net de sortida de 0,68 m3/s que necessitaria 20 hores i 25 minuts per 
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bombejar el volum acumulat. La reducció de DSU és de 52.430 m3, un 50 %. 
En canvi, la DSU en la depuradora augmenta en un 8 %. 
 

2.2.2. Dipòsit inicialment ple 
 
Les simulacions amb el dipòsit inicialment ple s’han fet per conèixer el temps 
necessari per buidar el dipòsit tot i tenir un volum de pluja entrant. En aquests 
casos l’inici de la pluja s’ha retardat tres hores respecte l’inici de la simulació per tal 
de donar temps al bombament a buidar part del dipòsit i així pugui entrar el nou 
volum de pluja. 
 
Una altra vegada cal tenir present la situació inicial d’aquestes simulacions: la zona 
de l’entrada, fins als sobreeixidors de Prim i Diagonal, queda inundada degut a la 
cota de la làmina d’aigua assolida en l’interior del dipòsit. 
 

2.2.2.1. Comportes de derivació de Prim obertes i totes les bombes en 
funcionament. 

 
Amb la pluja de 0,1 anys de període de retorn entra un volum de pluja de 2.010 
m3, encara que les comportes de derivació estiguin obertes ja que el nivell 
inicial a l’interior del dipòsit arriba a superar els sobreeixidors de Prim i 
Diagonal. Per tant, el volum de pluja que arriba es redistribueix i una part entra 
al dipòsit. Durant en temps de simulació necessari per buidar el dipòsit, el 
volum total d’entrada és de 4.260 m3. Amb un cabal de bombament de 2,08 
m3/s s’aconsegueix buidar el dipòsit amb 10 hores i 10 minuts. En aquesta 
situació, durant tot el temps de buidat es produeix una DSU a Prim de 21.210 
m3 i de 14.960 m3 a la depuradora. 
 
Amb una pluja de 0,2 anys entra un volum total de 23.330 m3 que, afegit al 
volum inicial del dipòsit, tarda 12 hores i 40 minuts en ser evacuat. En aquest 
cas, al tenir una pluja de major magnitud i necessitar més temps de buidat, la 
DSU a Prim arriba a 63.410 m3 i la de la depuradora a 23.780 m3. 
 
Finalment, amb la pluja de 0,3 anys el volum de pluja que entra és de 33.700 
m3 i, en total entren 38.630 m3 que, sumats al volum inicial, necessiten 14 hores 
i 50 minuts per ser evacuats. La DSU a Prim provocada per aquesta situació és 
de 84.140 m3 i de 28.750 m3 a la depuradora. 
 
En els dos últims casos el volum acumulat supera la capacitat del dipòsit i es 
detecta cabal a través del sobreeixidor d’emergència. 
 
Es pot afegir que, amb qualsevol de les pluges, si es tenen menys bombes en 
funcionament el temps de buidat i la DSU total augmenten fins arribar al màxim 
de 21 hores i 10 minuts i 131.070 m3 pel cas d’una pluja de 0,3 anys i només 
les bombes del tercer compartiment en funcionament. A més, només es podran 
buidar aquells compartiments que tinguin el seu bombament en funcionament. 
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2.2.2.2. Comportes de derivació de Prim tancades i totes les bombes en 
funcionament. 

 
Amb les comportes de derivació tancades el volum de pluja que entra al dipòsit 
és molt superior. A més, un cop passada la pluja el cabal de residuals que entra 
al dipòsit, tot i ser inferior al cabal de bombament total, es va repartint entre els 
tres compartiments fins arribar al tercer. Aquest, amb un bombament de 0,712 
m3/s, no pot buidar totalment el dipòsit. 
 
Amb la pluja de període de retorn de 0,1 anys el volum de pluja que entra al 
dipòsit és de 28.380 m3 i, durant una simulació de 30 hores el volum total 
d’entrada és de 73.940 m3. Amb 14 hores i mitja s’aconsegueix buidar el cossos 
2 i 3 però el primer no s’arriba a buidar. En aquest, el nivell de l’aigua que 
lleugerament per sobre la cota del sobreeixidor que el separa del segon cos, 
per tant, el cabal que va entrant passa pel cos 1 i s’aboca al 2, on és bombejat. 
En aquesta situació, la DSU a Prim és de 2.490 m3 i la de la depuradora és de 
8.100 m3. 
 
Amb la pluja de 0,2 anys de període de retorn el volum de pluja entrant és de 
38.780 m3 i el volum de 85.380 m3 és el que entra durant les 30 hores de la 
simulació. S’observa que amb gairebé 17 hores s’aconsegueix buidar els dos 
últims compartiments mentre que el primer es queda amb el nivell de l’aigua 
lleugerament per sobre el sobreeixidor que el separa del segon. Així, el cabal 
d’entrada passa pel cos 1 i s’aboca al 2, on és evacuat pel bombament. Les 
DSU a Prim i depuradora són de 53.500 m3 i de 21.480 m3, respectivament. 
 
Amb la pluja de 0,3 anys de període de retorn entra un volum de pluja de 
43.530 m3. El volum total d’entrada és de 90.50 m3. Amb 17 hores i mitja es 
buida el segon i el tercer compartiment, en canvi, el primer no es pot arribar a 
buidar perquè el cabal que hi entra passa al segon i és en aquest on 
s’aconsegueix buidar. La DSU a Prim és de 90.620 m3 i la depuradora aboca un 
volum de 27.180 m3. 

 
 


