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Resum 

L’objectiu d’aquest treball és la creació d’una eina que permeti estimar d’una manera ràpida el percentatge 

de pluja caiguda que pot eliminar-se del cicle hidrològic utilitzant sistemes de drenatge urbà sostenible 

(SuDS), que ens els últims anys han sigut una opció per a la mitigació dels problemes de drenatge a diferents 

zones del món. 

Es fa un estudi del “SuDS Manual CIRIA report 753” per analitzar el coneixement que es té en l’actualitat 

sobre aquests tipus d’eines per, posteriorment, poder identificar i seleccionar quines poden ser les 

actuacions més recomanables per la seva utilització en la zona urbana d’Espanya. 

S’explica el procés de desenvolupament de l’eina creada utilitzant el software MATLAB, així com les dades 

a introduir i el valors definits per defecte a partir els quals es pot arribar a obtenir el rendiment dels diferents 

tècniques de drenatge considerades. 

Finalment, s’han triat dos municipis, Castelldefels i Sant Joan Despí, en els quals es realitza un estudi sobre 

la viabilitat d’implementar tècniques de drenatge sostenible utilitzant l’eina creada per a posteriorment 

elaborar conclusions sobre l’aplicabilitat de tècniques SuDS en el medi urbà. 
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Introducció 

L’aigua de la hidrosfera  segueix un cicle tancat que s’anomena cicle hidrològic o cicle de l’aigua. Els 

principals processos implicats en aquest cicle són els següents: 

 Precipitació: Procés mitjançant el qual el vapor d’aigua de l’atmosfera passa a fase líquida (pluja) o 

sòlida (neu o gel) i precipita a la superfície terrestre. 

 Evaporació: Pas de l’aigua de fase líquida a fase gasosa, fent que el vapor d’aigua quedi novament 

disponible a l’atmosfera. 

 Intercepció: Detenció de la precipitació per part de la vegetació. 

 Escorrentia: Moviment de l’aigua que ha precipitat sobre superfícies impermeables o ja saturades 

per damunt de la superfície terrestre 

 Infiltració: Penetració de l’aigua cap al sòl a través dels seus porus. 

 Fusió: Canvi d’estat que es produeix quan l’aigua passa de fase sòlida a fase líquida. 

 Sublimació Canvi d’estat que es produeix quan l’aigua passa de fase sòlida a fase gasosa. 

 Circulació subterrània: Moviment de l’aigua per sota de la superfície terrestre. 

 Transpiració: Evaporació de caràcter biològic realitzada pels vegetals. 

Una porció de l’aigua que cau damunt de vegetació serà interceptada per aquesta i tornarà a l’atmosfera a 

través de l’evaporació sense mai arribar a tocar el terra. A més, la vegetació incrementa la velocitat a la que 

l’aigua s’infiltra al sòl. Aquesta aigua que s’infiltra també pot tornar a l’atmosfera per evaporació. Aquests 

dos processos junts s’anomenen evapotranspiració. La part de precipitació que s’infiltra però no s’evapora 

acaba arribant als aqüífers subterranis, recarregant-los i permetent així que així un flux subsuperficial cap 

els rius i llacs. 

Figura 1: Esquema del cicle hidrològic (Font: Aparicio, F.J. 1989) 
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Els sistemes de drenatge urbà són els encarregats de tractar amb el cabal d’aigua de l’escorrentia per tal 

d’intentar reduir-lo. El problema que hi ha a les ciutats és que a mesura que es van construint edificis i es 

van pavimentant carrers es produeix una eliminació de la vegetació, una compactació del sòl i s’incrementa 

el percentatge de superfície impermeable, reduint així la infiltració que es donaria  de manera natural i 

transformant l’aigua que abans s’hagués infiltrat cap al subsòl en aigua d’escorrentia que cal evacuar. A 

més a més, la suavització de la topografia i la pavimentació dels terrenys redueix l’emmagatzematge d’aigua 

per depressions i augmenta la velocitat a la que l’aigua viatja per la superfície. 

Aquesta reducció de la infiltració causada per la impermeabilització del terreny també implica una reducció 

en el cabal d’aigua que arriba i recarrega els aqüífers, podent arribar a generar problemes hídrics per una 

falta de recàrrega d’aquests. 

Por solucionar els problemes relacionats amb l’aigua d’escorrentia s’han construït en el subsòl de les ciutats 

grans equipaments de drenatge que capten l’aigua i la depuren, però cada cop es necessiten 

infraestructures més grans i cares per tractar amb l’escorrentia generada per l’increment del percentatge 

de superfície impermeable. Tot i que aquests sistemes solucionen el problemes generats per l’increment 

Figura 2: Afectació de la urbanització al cicle hidrològic (Font: Chester, L.A. i Gibbons, C.J 2007) 
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de l’aigua d’escorrentia no s’encarreguen dels problemes que apareixen pel fet de modificar el cicle 

hidrològic i reduir l’aigua que arribaria als aqüífers de manera natural. 

Altres problemes derivats dels sistemes de drenatge tradicional són que durant períodes de molta 

precipitació en la que es supera la capacitat del sistema, aquest ha de vessar l’aigua que no pot contenir 

cap a rius i llacs sense tractar-la prèviament, contaminant així aquests cossos d’aigua. També cal considerar 

que associat a aquests fenòmens hi ha un increment del risc d’inundació, ja que la impermeabilitat de les 

superfícies urbanes provoca una ràpida concentració de l’aigua precipitada en un breu període de temps 

que és difícilment absorbible. Això fa que sigui obvi que cal buscar noves solucions per a reduir aquesta 

problemàtica. 

Al llarg dels anys s’ha anat desenvolupant una solució que consisteix en els sistemes de drenatge urbà 

sostenible (SuDS), que no són altra cosa que un seguit de pràctiques de gestió i estructures de control 

dissenyades per drenar l’aigua d’escorrentia d’una manera més sostenible que la majoria de tècniques 

convencionals. Aquests sistemes es poden utilitzar tant com a complement com a alternativa als sistemes 

convencionals que hi ha actualment a les ciutats. 

Aquests tipus de tècniques encaren el problema de la mateixa manera que ho fa la natura: infiltrant l’aigua 

de pluja cap el subsòl allà a on cau o a prop i/o emmagatzemant-la per a posteriorment alliberar-la, esperar 

que s’evapori o utilitzar-la. Això fa que des d’un punt de vista tècnic aquestes actuacions no siguin gaire 

complexes i no requereixin de grans infraestructures o elevats consums energètics. Un altre avantatge dels 

SuDS es que, contràriament al que passa amb els sistemes convencionals, no requereixen un gran inversió 

inicial ja que es poden anar instal·lant de manera progressiva en petites actuacions per complementar els 

sistemes ja existents. 

El principal avantatge ecològic que tenen els SuDS davant els sistemes de drenatge convencional es que 

veuen l’aigua d’escorrentia com un recurs valuós que cal aprofitar i no com a un rebuig del que ens n’hem 

de desfer de la manera més ràpida possible. Aquesta diferencia de concepte proporciona un enfocament 

totalment nou als sistemes de drenatge.  

A part de la seva funció de control de la quantitat i qualitat de l’aigua d’escorrentia, els SuDS tenen altres 

avantatges, doncs la seva planificació no es tractada com si fossin un codi de disseny estricte de sistemes 

de drenatge, sinó que són un enfocament que busca trobar una solució d’un problema multi objectiu en el 

que també es tenen en compte factors com l’estètica, intentant integrar els sistemes en el paisatge, i la 

biodiversitat, intentant maximitzar el valor ecològic de la zona. Cal destacar que les tècniques SuDS tenen 

un ventall molt ampli d’opcions amb les que adaptar-se a les limitacions de cada lloc en particular, així doncs 

no hi ha una solució única que funcioni a tot arreu.  
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Tenint aquesta informació, és obvia la utilitat que tindria una eina que permetés de manera ràpida fer una 

primera aproximació sobre la viabilitat d’instal·lar sistemes de drenatge urbà en diferents municipis de 

l’estat espanyol.  
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Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SuDS) 

Introducció 

Els Sistemes urbans de Drenatge Sostenibles són un conjunt de pràctiques que proposen un canvi 

d’enfocament que en la hidrologia urbana per considerar els efectes ambientals que tenen els sistemes de 

drenatge tradicionals. Són instal·lacions naturals dissenyades per drenar, retenir i/o infiltrar l’aigua de la 

superfície d’una manera més sostenible comparat amb les pràctiques convencionals, les quals dirigeixen 

els vessaments a la canonada més propera per aboca-la a qualsevol curs d’aigua. 

La seva instal·lació té objectius molt diversos com poden ser emmagatzemar o transmetre de forma segura 

els l’aigua d’escorrentia de les tempestes extremes, sense posar persones o propietats en risc, reduir els 

contaminants dels vessament urbans i millorar la qualitat de l'aigua pluvial abans de d’abocar-la a rius o 

llacs i proporcionar comoditat i beneficis ecològics, sempre que sigui possible. 

Principis 

Hi ha alguns principis clau que influencien la planificació i el disseny que permeten als SuDS imitar al màxim 

el procés natural de drenatge: 

 Emmagatzemar l’escorrentia per alliberar-la lentament (atenuació). 

 Permetre l’aigua penetra al sòl (infiltració). 

 Transportar l’aigua lentament per la superfície filtrant els contaminants. 

 Permetre la sedimentació dels sediment mitjançant el control del flux d’aigua. 

Per aconseguir més fàcilment aquests principis s’intenta, sempre que es pugui, un control a l’origen. Això 

és començar a tractar amb l’aigua just allà a on cau. Aquests sistema sol ser el més barat i fàcil ja que 

d’aquesta manera  s’aconsegueix reduir el volum d’escorrentia i la contaminació d’aquesta aigües avall, 

fent així que els sistemes de drenatge necessaris aigües avall siguin de dimensions menors.  

La importància de reduir el volum d’escorrentia aigües avall és deu a un concepte que s’utilitza en el disseny 

dels SuDS que es coneix com el tren de gestió. Això consisteix en reduir la conca en seccions petites i aplicar 

en cada una la seva pròpia estratègia de drenatge. D’aquesta manera es redueix la quantitat que ha de ser 

tractada en cada punt i s’evita haver de fer convergir tot el volum a un únic punt, com passaria amb els 

sistemes de drenatge convencionals. 

Aquest tren comença amb la prevenció (reduint les àrees impermeables per evitar la formació 

d’escorrentia) i després continua amb les seves diferents etapes, que són: control a l’origen, que 
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s’encarrega de l’escorrentia el més a prop possible d’allà a on cau; el control local, que gestiona escorrentia 

d’àrees més grans com urbanitzacions; i finalment el control regional, que són les mesures més aigües avall 

i que recullen aigua de grans àrees que les mesures aigües amunt no han pogut gestionar. Funcionen amb 

el mateixos principis que els SuDS més petits però poden adsorbir volums d’aigua molt superiors. 

No és necessari que l’aigua passi per totes les etapes, és més, pot ser que vagi directament al final del tren, 

però aquests tipus de solucions s’haurien d’intentar evitar. Si no es pot gestionar l’aigua en un punt, ja sigui 

perquè necessita més tractament o perquè el volum d’escorrentia és superior a la capacitat del sistema, 

hauria de ser transportada lentament a algun altre punt on poder seguir la gestió. Normalment s’intenta 

connectar els diferents components utilitzant rasses filtrants i canals de drenatge i evitar l’ús de canonades. 

La prevenció també té altres beneficis, com per exemple, la reducció dels contaminants, ja que al reduir el 

volum d’escorrentia es disminueix la quantitat de pol·lució que adquireix l’aigua d’escorrentia i arrossega 

fins als rius i llacs al entrar en contacte amb la brutícia que hi ha al terra. 

Sempre que sigui possible s’ha de tractar el volum d’escorrentia a la superfície, ja que d’aquesta manera el 

funcionament dels SuDS es pot inspeccionar de manera més fàcil i el risc potencial d’inundació es fa més 

visible. 

Beneficis 

Tot i que els SuDS proporcionen tècniques que permeten una gestió de l’aigua d’escorrentia més sostenible 

que els mètodes tradicionals, els seus beneficis no s’acaben aquí. La planificació de SuDS sempre hauria de 

tenir en compte els múltiples beneficis que poden oferir i els projectes de disseny haurien d’intentar 

aconseguir diversos dels següents beneficis potencials: 

Figura 3: Tren de gestió (Font: http://www.netregs.org.uk) 

http://www.netregs.org.uk/
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Gestió del risc d’inundacions: Per assegurar que l’aigua d’escorrentia no tingui conseqüències perjudicials 

per les persones, propietats i el medi ambient cal controlar la velocitat amb la que l’escorrentia és 

descarregada i la quantitat d’escorrentia descarregada. Els SuDS no només s’encarreguen del volum d’aigua 

d’escorrentia, sinó que també són capaços de reduir la velocitat amb la que l’escorrentia arriba als sistemes 

de gestió. Això és gracies a que proporcionen una reducció de l’àrea impermeable i a que molts sistemes 

disposen d’àrees d’emmagatzematge que permeten retardar l’arribada de l’escorrentia aigües avall, alhora 

que permeten la seva infiltració i evapotranspiració. 

Gestió de la qualitat de l’aigua: Un factor que influeix en comprometre els aqüífers és la pol·lució urbana 

difusa, que és aquella que prové de diverses fonts i està a la superfície del terreny i és arrossegada per 

l’aigua d’escorrentia. Això es especialment important durant els primers moments de cada pluja, ja que els 

primers volums d’escorrentia són els que tenen concentracions més altes de contaminants perquè els 

volums següents aniran per una superfície que ha estat netejada pels primers volums. 

Les canonades dels sistemes tradicionals normalment estan dissenyades per a que l’aigua hi circuli a 

velocitats que mantenen els sediments en suspensió i n’impedeixen la sedimentació per evitar que 

s’acumuli dins del sistema, però això fa que els contaminants siguin transferits directament allà a on s’aboca 

l’aigua d’escorrentia. 

Figura 4: Beneficis dels SuDS (Font: http://www.susdrain.org) 
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Els SuDS poden tractar i netejar l’aigua mentre aquesta es transportada, emmagatzemada i infiltrada per 

així protegir els recursos hídrics de la zona i millorar-ne la biodiversitat. 

Instal·lacions i biodiversitat: Un dels objectius dels SuDS és el de crear i mantenir millors llocs per a les 

persones. Això és pot aconseguir de diverses maneres i la següent llista són uns pocs exemples de millores 

de l’ambient aconseguides per diferents tipus de SuDS. 

 Millora de la qualitat de l’aire: L’ús de gespa i arbres millora de manera significant la qualitat de 

l’aire a les ciutats. 

 Aïllament tèrmic i acústic: Els arbres i les estructures com les teulades verdes milloren l’aïllament 

dels edificis, millorant el confort dels seus habitants. 

 Àrees recreacionals: Els SuDS poden proporcionar un ampli ventall d’espais que poden ser utilitzat 

per diverses activitats com passejar, anar en bicicleta, organitzar esports... 

 Suport i protecció dels habitats i especies locals: La millorar del ambient i la qualitat dels habitats 

creats pels SuDS millora la biodiversitat de la zona tant per la flora com per la fauna. 

Recursos hídrics: En àrees en les que un estudi del cicle hidrològic és necessari i on els efectes de la 

urbanització sobre el cicle hidrològic han de ser gestionats normalment és necessària la utilització de SuDS.  

Alguns components SuDS que absorbeixen aigua dins el sòl poden recarregar els aqüífers, allà on no hi hagi 

risc de contaminació de l’aqüífer. A més a més, alguns SuDS també poden recollir l’aigua de pluja per ser 

Figura 5: Canvi en el cabal d'escorrentia segons el nivell d’urbanització (Font: The SuDS Manual 2015 CIRIA C753) 
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utilitzada per usos que no requereixin aigua potable (inodors, regar, etc), contribuint així a l’eficiència del 

recurs natural de l’aigua. 

Comunitat: SuDS ben dissenyats poden crear millors espais per a viure, treballar i jugar. Donen un gran 

nombre de beneficis a les comunitats de zones altament urbanitzades ja que utilitzen espais verds per 

emmagatzemar escorrentia, creen habitats per flora i fauna, proporcionen àrees atractives per les activitats 

socials i d’esbarjo i utilitzant cunetes verdes als carrers per recollir i infiltrar l’escorrentia es pot calmar el 

transit. Introduint l’aigua en el medi urbà, el procés de planificació ofereix l’oportunitat de dirigir les 

aspiracions dels ciutadans per un medi urbà, més verd, més net i millor. 

Recreació: Molts components dels SuDS poden aportar beneficis recreacionals a través del seu ús dual, com 

pot ser el d’utilitzar àrees d’emmagatzematge o transport com a àrees de joc i esport. Aquest ús 

multifuncional dels SuDS fa que àrees que haguessin quedat inutilitzades quedin incorporades en la 

planificació. 

Educacional: Molts components SuDS s’han utilitzat amb objectius recreatius i educatius a diverses escoles 

ja que proporcionen un paisatge atractiu i un recurs educatiu molt important disponible just al costat. 

Desenvolupament: Els SUDS poden representar un estalvi en la construcció en general i en el manteniment 

dels sistemes de drenatge. Molts governs i òrgans reguladors esperen la incorporació de SuDS en nous 

desenvolupaments. L’ús de SUDS i les millores resultants en l’atractiu visual d’un desenvolupament, s’ha 

demostrat que augmenten els preu de les cases properes entre un 10 % i un 20%. 

Funcions dels SuDS 

Hi ha sis funcions específiques dutes a terme pels components dels SuDS. Aquestes funcions no són 

independents i pot ser que un mateix component tinguin dos o més d’aquestes funcions. La llista de 

funcions és la següents. 

 Col·lectors d’aigües pluvials: elements que s’encarreguen de recollir l’aigua de pluja i en faciliten el 

seu ús en un lloc proper. 

 Sistemes de superfícies permeables: superfícies estructurals que permeten a l’aigua penetrar, 

reduint així la proporció d’escorrentia que arriba als sistemes de drenatge. Molts d’aquests 

sistemes inclouen algun tipus d’emmagatzematge i tractament subsuperficial. 

 Sistemes d’infiltració: components que faciliten la infiltració d’aigua al sòl. Normalment inclouen 

zones d’emmagatzematge temporal per acomodar els volums d’aigua abans d’alliberar-los 

lentament cap al sòl. 
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 Sistemes de transport: components que transporten els fluxos d’aigua cap a sistemes 

d’emmagatzematge aigües avall. Normalment s’intenta que també ajudin al control del flux i el 

volum d’aigua i al seu tractament. 

 Sistemes d’emmagatzematge: components que controlen els fluxos i volums d’escorrentia 

emmagatzemant l’aigua per després alliberar-la lentament. També poden ajudar el tractament de 

l’aigua d’escorrentia. 

 Sistemes de tractament: components que eliminen o faciliten la degradació dels contaminants 

presents  en l’escorrentia. 

Disposar de tantes funcions i tipologies de SuDS diferents implica que cal prendre decisions per tal 

d’aconseguir satisfer els desitjos i necessitats de totes les pars implicades en el disseny. Per fer això cal 

considerar els avantatges i inconvenients de cada opció per veure quina pot resultar més beneficiosa. Molts 

cops aquesta tasca no serà fàcil perquè hi ha moltes combinacions d’actuacions que es poden fer cada una 

amb els seus pros i contres. 

Cal considerar moltes variables com per exemple l’ús que es fa del sòl, la seva capacitat d’infiltració, les 

necessitats de la població local i la previsió futura d’aquestes. No és limita tot només a un simple drenatge 

de la zona, sinó que es busca proporcionar el màxim benefici en el major nombre de camps possibles. 

Tipologies de SuDS 

En aquest apartat es procedirà a fer una descripció dels tipus de SuDS que existeixen actualment, les 

funcions que realitzen i els avantatge i inconvenients que tenen. 

Els SuDS es poden dividir en tres tipus diferents de mesures: 

Pràctiques de desenvolupament de baix impacte: consisteix en la sèrie de consideracions que s’han de fer 

durant l’etapa de projecte del desenvolupament urbanístic d’una zona per tal de maximitzar l’eficiència del 

drenatge en tal zona:   

 Minimització del percentatge d’àrea impermeable. 

 Minimitzar les afectacions al sòl i la vegetació. 

 Protecció de zones que tinguin un major risc de veure’s afectades negativament. 

Mesures ambientals no estructurals: consisteixen en totes aquelles mesures que no requereix la 

construcció de cap tipus d’infraestructura. Són activitats que redueixen els problemes associats a 

l’escorrentia superficial:  

 Campanyes d’educació i conscienciació de la població. 
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 Neteja dels carrers per evitar l’acumulació de contaminació difusa i reducció de les possibilitats que 

l’escorrentia entri en contacte amb contaminants. 

 Pràctiques de manteniment al llarg de la vida útil dels SuDS. 

 Desenvolupament de procediments d’actuació en cas de mal funcionament dels sistemes. 

Mesures ambientals estructurals: són totes aquelles mesures que requereixin la construcció d’algun tipus 

d’infraestructura per a gestionar l’aigua d’escorrentia: 

Teulades verdes: Són qualsevol tipus de coberta amb una mantell vegetal a la seva capa superior. Estan 

constituïdes per un sistema amb capes de diferents materials per obtenir les característiques drenants 

necessàries. Es poden dividir en dues grans categories: 

 Extensius: tenen un substrat prim i requereix poc o cap reg o manteniment. La seva capacitat de 

retenció és limitada. 

 Intensius: tenen capes de substrat més gruixudes, poden tenir una major varietat d’espècies, però 

requereixen un manteniment més intensiu. La seva capacitat de retenció es superior. 

Estan concebuts per la intercepció i retenció d’aigües pluvials, reduint així el volum d’escorrentia aigües 

avall i atenuant el cabal màxim. Un cop acaba la pluja, retornen l’aigua al cicle hidrològic a través de 

l’evapotranspiració. Altres beneficis que aporten són que poden filtrar els contaminants que hi ha en l’aigua 

de pluja, ofereixen una millora en les condicions de l’aire , incrementen l’aïllament tèrmic i acústic de 

l’edifici en el que estan instal·lades, milloren l’impacte visual de les teulades i  algunes inclús poden utilitzar-

se com a espai lúdic.  

Els seus inconvenients són que no es poden instal·lar a moltes teulades, ja que no estan preparades per la 

sobrecarrega estructural, el cost de manteniment (especialment en els sistemes intensius) i que la seva 

Figura 6: Fotografia d'una teulada verda (Font: greencitygrowers.com) 
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capacitat d’intercepció varia molt al llarg de l’any: a l’estiu amb altes temperatures l’evapotranspiració és 

molt ràpida però a l’hivern amb una evapotranspiració més lenta i pluges més seguides poden tenir 

problemes per mantenir un correcte funcionament. 

És recomanable disposar de sistemes de canalització per els casos de pluja intensa en els que la teulada 

verda sigui incapaç d’infiltrar tota l’aigua. 

Dipòsits de recollida d’aigües pluvials: Són dipòsits encarregats d’emmagatzemar l’aigua de pluja que cau 

damunt d’una superfície impermeable, normalment les teulades dels edificis. Aquesta aigua es conduïda 

mitjançant un sistema de canonades a un tanc a on s’emmagatzema per utilitzar-la en quelcom que no 

requereixi d’aigua potable (regar, aigua de cisternes...). És podria utilitzar per a consum directe si s’instal·len 

sistemes de tractament al tanc. Els tancs poden estar soterrats o a la superfície. 

Els beneficis que produeixen aquests sistemes són una reducció del consum d’aigua de la xarxa 

d’abastament, atenuació del caudal màxim d’escorrentia i retenció de volum d’aigua que passaria a ser 

escorrentia, reduint així els risc d’inundació.  

Els inconvenients d’aquest sistema són l’elevat cost de les bombes per fer circular l’aigua i la manca d’aigua 

que pot haver en temps de sequera.  

Sistemes d’infiltració: Són tots aquells elements que estan dissenyats per promoure la infiltració de 

l’escorrentia en el sòl. En aquests sistemes s’inclouen: pous d’infiltració, rases d'infiltració, basses 

d’infiltració, drens filtrants i estanys. En alguns sistemes la infiltració passa sota terra i no es veu l’aigua, 

mentre que en altres sistemes l’aigua està a la superfície mentre s’infiltra. La captació no és du a terme pel 

sistema, sinó que l´aigua ha de ser transportada cap a ell. 

Figura 7: Sistema de recollida d’aigües pluvials (Font: www.stormsaver.com) 
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En els pous i les rases d'infiltració, l’emmagatzematge es proporcionat per una cambra subterrània, en la 

qual hi ha membrana porosa plena de sediment gruixut mentre que per les basses d’infiltració 

emmagatzemen l’escorrentia temporalment i a poca profunditat amb l’entollament de la superfície. 

Aquests sistemes maximitzen l’aigua que els sòl pot infiltrar per reduir al màxim el volum de l’aigua 

d’escorrentia. Per fer això s’utilitzen materials amb gran capacitat d’emmagatzematge d’aigua. Altres 

beneficis d’aquests sistemes són que durant la filtració en el sòl es produeix una eliminació de contaminants 

sòlids de l’aigua i que poden ajudar a la recarrega natural dels aqüífers. A més, les basses d’infiltració poden 

poblar-se amb vegetació, enriquint la flora i proporcionant hàbitats per la fauna local. 

Els inconvenients són que aquests sistemes no poden utilitzar-se en zones en les que el sòl sigui poc 

permeable, quan el nivell freàtic està proper a la superfície o quan els aqüífers de la zona poden veure’s 

compromesos per la contaminació. Un altre inconvenient és la gran superfície necessària per a les basses 

d’infiltració, fen-les poc apropiades per a zones urbanes d’alta densitat. 

Bandes filtrants: Són àrees amb un pendent poc pronunciat cobertes de gespa i altra vegetació que estan 

dissenyades per drenar l’aigua d’escorrentia d’una zona impermeable a una altra alhora que filtren 

partícules en suspensió. 

En aquestes bandes l’aigua circula a velocitats suficientment baixes com per permetre l’eliminació de 

contaminants presents en l’escorrentia mitjançant l’eliminació de sediments, matèria orgànica i metalls 

pesants. La vegetació atrapa les partícules orgàniques i minerals que llavors s’incorporen al sòl. Això fa que 

aquests sistemes es puguin utilitzar com a pretractament abans de portar l’aigua a altres sistemes, o com 

a tractament definitiu si la banda és suficientment llarga. Necessiten d’un manteniment regular per evitar 

l’acumulació de brossa i residus que impedeixin el seu correcte funcionament. 

Un altre avantatge de les bandes filtrants és que redueixen la quantitat d’escorrentia ja que proporcionen 

àrea d’infiltració i intercepció, tot i que aquesta reducció de volum és baixa. 

Figura 8: Esquema d’un pou i d’una bassa d’infiltració (Font: http://www.susdrain.org) 
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Els inconvenients d’aquests sistemes és que no es poden utilitzar en zones de pendents pronunciats ja que 

això limitaria la capacitat de filtració, no es poden utilitzar en zones on hi hagi perill de contaminar els 

aqüífers si no es limita la infiltració i que la seva capacitat d’atenuació i reducció del volum d’escorrentia és 

molt baixa.  

Drens filtrants: Són rases continues farcides de graves permeables que capten i condueixen l’escorrentia 

superficial. Normalment disposen d’una canonada perforada a la base per ajudar al drenatge. Aquestes 

rases permeten una emmagatzematge subterrani que ajuda a l’atenuació, transport i infiltració de l’aigua 

d’escorrentia. 

Figura 9: Esquema d'una banda filtrant (Font: The SuDS Manual 2015 CIRIA C753) 

Figura 10: Fotografia d'un dren filtrant (Font: http://www.sudswales.com) 
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Aquest sistema rep el flux lateralment d’una zona impermeable o un altre sistema i llavors la transporta a 

baixa velocitat per eliminar els contaminants mitjançant adsorció, filtrat i degradació microbiològica gracies 

al material que omple els drens. Es solen utilitzar en els laterals de les carreteres en conjunció amb bandes 

filtrants que els hi fan arribar l’escorrentia.  

Alguns desavantatges d’aquests sistema són que requereix que l’aigua que hi arriba hagi sigut pretractada 

per tal d’assegurar un correcte funcionament del sistema, requereixen un alt manteniment per evitar 

l’acumulació de brutícia i en cas que això passi el canvi de material és car.  

Cunetes verdes: Són estructures lineals que actuen com un canal poc profund dissenyats per transportar i 

emmagatzemar l’aigua d’escorrentia. També són capaços d’eliminar contaminants i proporcionen 

infiltració. Les cunetes verdes en molts casos poden substituir l’ús de canonades tradicionals per al 

transport de l’escorrentia. A vegades poden tenir petites preses per prevenir l’erosió i disminuir la velocitat 

de l’aigua.  

Comparteixen moltes característiques amb les bandes filtrants, però en les cunetes verdes el transport es 

produeix de manera longitudinal enlloc de transversal. Durant períodes secs són fàcilment incorporables al 

paisatge urbà com a zones de gespa. 

Els inconvenients són que el seu us no fa possible utilitzar arbres perquè impedirien la correcta circulació 

de l’aigua dins de l’estructura, no són apropiades per zones amb pendents pronunciats i tenen riscs 

d’obstrucció en connectar amb canonades. 

Figura 11: Esquema d'una cuneta verda (Font: The SuDS Manual 2015 CIRIA C753) 
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Sistemes de biorretenció: Són depressions poc profundes amb vegetació que permeten l’emmagatzematge 

d’escorrentia a la superfície abans de filtrar-la a través de la vegetació i les capes inferior per acumular-la o 

infiltrar-la.  

Aquests sistemes poden reduir el volum i el flux d’escorrentia i són capaços de reduir la contaminació de 

l’aigua. A més proporcionen un millora del paisatge urbà. Són molt adaptables i poden utilitzar-se en una 

gran d’espais diferents, inclús sobre sòls poc permeables. L’aigua que filtren passa per la vegetació i les 

subcapes del sistema, que poden dissenyar-se per millorar la capacitat de tractament de contaminants del 

sistema i inclús es poden implementar zones anaeròbiques submergides per promoure l’eliminació de 

nutrients. 

Els inconvenients són que tot i que treballen bé gestionant pluges freqüents i de poca intensitat, no són 

adequats per pluges de gran intensitat i sol ser recomanable passar el flux d’aigua aigües avall. A més, no 

són adequats per zones amb pendents elevats i poden patir embussos. 

Paviments permeables: Són paviments o ferms que, alhora que permeten el transit de vianants i vehicles, 

deixen que l’aigua passi a través d’ells, i un cap arriba a les capes inferiors pot ser retinguda per usar-la 

posteriorment o alliberar-la lentament cap al subsòl per permetre la seva infiltració, ajudant així a la 

recarrega natural dels aqüífers. Es poden combinar amb vegetació per augmentar el percentatge 

d’infiltració. Disposen d’un desaigua superior per controlar l’excés d’aigua. 

Figura 12: Fotografia d'una àrea de biorretenció (Font: http://www.cleanwatermn.org) 
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Aquests paviments estan formats per diferents capes de porositat creixent a mesura que augmenta la 

profunditat. El pas de l’aigua per les diferents capes va filtrant els contaminants presents en aquesta i en 

va millorant la qualitat. Permeten una reducció del percentatge de superfície impermeable, disminuint així 

el volum d’escorrentia, i una atenuació deguda al augment del temps de concentració causat per la 

laminació a la que es veu soferta l’aigua al haver de passar per totes les diferents capes. Són possiblement 

la tècnica SuDS més complerta ja que permeten el control a l’origen, la depuració i la laminació en un únic 

sistema. 

Són especialment útils per la construcció d’aparcaments, ja que són grans superfícies de terreny que 

permeten l’emmagatzematge d’aigua sota seu per a la seva posterior reutilització o infiltració. 

Els inconvenients d’aquest sistema són que és difícilment aplicables en zones amb trànsit de vehicles 

pesants o d’alta velocitat i el risc que hi ha d’embossament de la superfície, sobretot en zones molts 

sediments, i fallada estructural, fent necessari un curós manteniment.  

Conques de retenció: Són depressions del terreny, amb o sense vegetació, utilitzades per 

l’emmagatzematge d’aigua d’escorrentia mitjançant una inundació controlada d’aquestes. Han de comptar 

amb un sistema de desaigua que permeti buidar completament la conca un cop ha acabat el risc 

d’inundació. Solen utilitzar-se al final del tren de gestió com a sistemes de control regional que 

emmagatzemen tota l’escorrentia que no s’ha pogut eliminar del cicle en els sistemes d’aigües amunt.  

N’hi ha de dos tipus: les que estan seques i s’omplen d’aigua quan s’ha de fer front a inundacions o les que 

tenen permanentment una capa d’aigua que augmenta de nivell quan és necessari. Han de dissenyar-se 

per funcionar tant en temps secs com humits. 

Figura 13: Fotografia d’un paviment permeable en funcionament (Font: Arkigrafico.com) 
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Estan pensades per a una atenuació del cabal màxim d’escorrentia i reduir riscos d’inundació. Són com els 

tancs utilitzats en els sistemes convencionals però en aquest cas estan a la superfície i permeten tractar el 

volum d’aigua, millorant-ne la qualitat a través de la retenció de sediments i de l’adsorció per part de la 

vegetació aquàtica. Si el terreny ho permet, també es poden dissenyar per permetre la infiltració d’aigua 

cap al subsòl.  

Poden ser utilitzats com a zona de recreació o d’esport i quan estan secs i serveixen com un espai verd per 

i hàbitat per a flora i fauna. 

Els inconvenients d’aquest sistema són la seva baixa capacitat d’infiltració i el potencial embossament dels 

embornals de sortida. També cal considerar que requereixen una gran superfície i per aquesta raó no poden 

utilitzar-se en zones urbanes d’alta densitat.  

Estanys i aiguamolls: Són depressions del terreny dissenyades per emmagatzemar temporalment aigua 

d’escorrentia d’amunt d’una làmina permanent d’aigua. Això permet la sedimentació de sòlids en suspensió 

i l’eliminació biològica de contaminants. Els aiguamolls són un tipus d’estany amb una proporció més alta 

de zones poc profundes que promouen el creixements de plantes emergents. 

Aquests sistemes proporcionen atenuació i tractament de l’escorrentia, a part de beneficis ecològics ja que 

proporciona un hàbitat per diverses espècies vegetals i animals. Estan dimensionats per proporcionar una 

laminació del cabal punta a part del volum d’emmagatzematge. Solen ser els sistemes més aigües avall, 

funcionant com a sistemes de control regional, i retenen el flux per un llarg període de temps, mentre 

l’alliberen lentament, permetent així que els sediments precipitin i que els contaminants siguin eliminats 

Figura 14: Fotografia d'una conca de detenció (Font: www.susdrain.org ) 
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mitjançant adhesió a la vegetació i descomposició aeròbica. Sol ser necessari impermeabilitzar el fons per 

evitar que els contaminants arribin a les aigües subterrànies. 

Els desavantatges d’aquests sistemes són l’alta quantitat de terreny que necessiten, que requereixen d’un 

cabal base per evitar una elevada concentració de nutrients, permeten poca reducció del volum 

d’escorrentia i que no són apropiats per a zones amb pendents pronunciades o que tinguin molts 

sediments, que podrien interferir en el bon funcionament del sistema.  

Figura 15: Fotografia d'un aiguamoll artificial (Font: www.susdrain.org ) 
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Selecció de SuDS aplicables en zona urbana a Espanya 

Com s’ha vist en l’apartat anterior, actualment es disposa de un gran ventall de d’eines que es poden 

utilitzar, totes amb els seus avantatges i inconvenients. L’organització CIRIA en el seu “The SuDS manual 

(C697)” de 2007 va elaborar unes matrius per tal d’ajudar en l’elecció de les tècniques SuDS en funció dels 

principals afectats. Altres organitzacions com CEDEX i Daywater també han desenvolupat criteris pel disseny 

d’un sistema de drenatge d’una àrea determinada utilitzat tècniques de drenatge urbà sostenible. En les 

següents taules es poden veure les recomanacions de SuDS a utilitzar segons les característiques físiques 

del lloc d’emplaçament, dels usos del sòl en el lloc d’emplaçament, del rendiment del control de la qualitat 

de les aigües i dels factors ambientals i socials afectats o implicats en la selecció: 

 *: Requereix d’alguna instal·lació addicional o condició determinada per al seu correcte 

funcionament. 

 **: A menys que sigui el pendent natural del terreny que arriba a aquest valor. 

 NR: Possible, però no recomanable. 

Taula 1: Caracterització de la viabilitat dels diferents SuDS en funció de les característiques físiques del 

lloc (Font: http://drenajeurbanosostenible.org) 
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Taula 2: Caracterització de la viabilitat dels diferents SuDS en funció dels usos del sòl en el lloc d’instal·lació 

(Font: http://drenajeurbanosostenible.org) 
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 A : Potencial alt 

 M: Potencial mig 

 B: Potencial baix 

 S/A: Sense aplicació 

Taula 3: Caracterització de la viabilitat dels diferents SuDS en funció dels processos de tractaments requerits 

per al control de la quantitat i qualitat de l’aigua (Font: http://drenajeurbanosostenible.org) 

 

Taula 4: Caracterització de la viabilitat dels diferents SuDS en funció dels costos, manteniment i factors 

ambientals (Font: http://drenajeurbanosostenible.org) 

http://drenajeurbanosostenible.org/
http://drenajeurbanosostenible.org/
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El SuDS són cada cop més utilitzats a diferents parts del món com per exemple Estats Units, Austràlia i el 

nord d’Europa, on s’han realitzat multitud de projectes i s’han desenvolupat diferents manuals i legislació 

sota diferents noms segons els país, com per exemple Best Management Practices als Estats Units i Canadà, 

Sustainable Urban Drainage Systems al Regne Unit i Water Sensitive Urban Design a Austràlia. 

Per altra banda, en els països del sud d’Europa, entre els quals Espanya, encara hi ha escassa experiència 

en l’ús d’aquestes tècniques. A Espanya no hi ha una legislació que recolzi l’ús dels SuDS i això fa que es 

segueixi amb la inèrcia de dissenyar sistemes de drenatge convencionals sense abans considerar altres 

alternatives. Hi ha poca conscienciació de la problemàtica que generen els sistemes convencionals pel que 

fa al cicle hidrològic i a la contaminació dels vessaments en rius i llacs d’aigua d’escorrentia sense 

tractament de contaminants. Un argument en contra de la utilització de SuDS a Espanya és que el clima és 

molt diferent al que hi ha al nord d’Europa, però hi ha moltes zones de Estats Units i Austràlia amb un clima 

semblant a l’espanyol on l’ús del drenatge urbà sostenible està molt estès. 

L’ús de teulades verdes és problemàtic a Espanya perquè molts dels edificis ja construït no estan preparats 

per a suportar aquesta sobrecarrega de ús, i no hi ha normatives que obliguen als edificis de nova 

construcció a estar preparats per a suportar-les, contràriament del que passa a altres països com Alemanya. 

A més, el clima d’Espanya amb llargues temporades sense pluja fa que en molts casos sigui necessària la 

instal·lació de sistemes de reg en les teulades, incrementant el cost de manteniment. 

Altres sistemes que poden tenir dificultats per a ser implementats en zones urbanes d’Espanya són tots 

aquells que requereixin d’una gran superfície per al seu funcionament, com per exemple les conques de 

retenció i els estanys i aiguamolls. Això és degut a la densitat de les ciutats que tenen les ciutats espanyoles 

i el problema que suposa trobar espai per la instal·lació d’aquests sistemes. En ciutats de nova construcció 

o en eixamples la implementació d’aquests sistemes és més factible. 

Els sistemes que poden ser implementats a Espanya amb més èxit són els que promouen la infiltració de 

l’aigua en el sòl i els paviments permeables. Aquests sistemes poden tenir problemes de funcionament en 

climes humits en els que les precipitacions siguin molt seguides i això faci que quan comenci a ploure els 

sistemes no puguin adsorbir l’aigua perquè encara estan humits per una precipitació anterior. El clima més 

sec d’Espanya fa que els sistemes infiltrin i evaporin més ràpidament, fent així que el temps que ha de 

passar entre dos successos de precipitació per que el sistema funciona al màxim de la seva capacitat sigui 

menor. A més, els successos de precipitació a Espanya estan més espaiats entre si que en altres climes, 

facilitant el bon funcionament dels sistemes d’infiltració ja que tenen més temps per evaporar i infiltrar 

l’aigua d’escorrentia. 
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Desenvolupament de l’eina 

S’ha decidit fer l’eina utilitzant una interfície gràfica d’usuari de Matlab, doncs aquestes permeten un 

control senzill de les aplicacions. Les apps de Matlab inclouen controls tals com menús, barres d’eines, 

botons i caixes de text, el que elimina la necessitat d’aprendre un llenguatge de programació i escriure 

ordres per tal d’executar una aplicació. Un cop creada l’aplicació es pot crear un arxius tipus .exe per a 

poder utilitza-la en ordinadors que no tinguin Matlab instal·lat. Per poder utilitzar aplicacions de Matlab 

sense tenir Matlab instal·lat primer s’ha de instal·lar el Matlab Runtime, que és un conjunt independent de 

llibreries compartides que permeten l’execució d’aplicacions o components de Matlab compilats en 

ordinadors que no tinguin instal·lat Matlab. L’instal·lador de Matlab Runtime es pot descarregar de manera 

gratuïta des de la web de MathWorks (http://es.mathworks.com/products/compiler/mcr/) 

L’eina creada disposa de 5 finestres diferents per les que s’ha de passar successivament per anar introduint 

les dades necessàries i a continuació s’explicarà el funcionament de cada una d’elles. 

Obtenció de corbes IDF 

Per a poder fer una predicció del percentatge de pluja caiguda que es pot eliminar del cicle hidrològic 

mitjançant l’ús de SuDS primer és necessari fer un estudi del cicle hidrològic que es dóna sense utilitzar 

tècniques de drenatge per saber quin cabal arribarà als SuDS. 

Figura 16: Mapa per a l’estimació del índex de torrencialitat (Font: Norma 5.2-IC Drenaje Superficial, 2016) 
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Per saber la intensitat de pluja segons la duració i període de retorn s’utilitzen corbes intensitat-duració-

freqüència (IDF). Aquestes corbes solen estar tabulades per a diferents punts de l’estat i és poden 

aconseguir, i si aquest no fos el cas, es poden utilitzar les corbes IDF sintètiques propostes per la Dirección 

General de Carreteras (MOPU, 1990), per a tot l’estat espanyol, donades per la següent equació: 

 𝐼𝐷 = 𝐼24 ∗ (
𝐼1

𝐼24
)

280,1−𝐷0,1

280,1−10,1      (1) 

on: 

 𝐼𝐷: intensitat mitjana màxima (mm/h) 

 𝐷: duració de la pluja (hs) 

 𝐼24: intensitat mitjana diària de precipitació (mm/h) 

 𝐼1: intensitat horària de precipitació (mm/h) 

El valor de la relació 
𝐼1

𝐼24
, també anomenada índex de torrencialitat, es pot trobar per a qualsevol punt de 

l’estat espanyol en la Norma 5.2-IC de Drenatge Superficial, com es pot veure en la figura 16. Per a calcular 

la corba IDF és necessari saber la intensitat mitjana diària de precipitació en mm/h per al període de retorn 

que volem calcular, el índex de torrencialitat i la duració de la pluja en minuts. 

La primera finestra de la eina desenvolupa està formada per dos caixes de text en les quals s’ha d’introduir 

el volum de pluja que cau en 24h pel període de retorn per al qual s’està dissenyant  (per posteriorment 

dividir aquesta dada entre 24h per obtenir intensitat mitjana diària de precipitació) i l’índex de torrencialitat 

Figura 17: Captures de pantalla de la primera finestra 
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del lloc en el que s’estigui fent el disseny. A més, també hi ha tres botons: en clicar el botó d’informació 

s’obre un mapa com el de la figura 16 per a poder saber el valor de l’índex de torrencialitat que cal introduir, 

en clicar el botó de corba IDF es calcula dita corba utilitzant les dades introduïdes en les dues caixes de text 

i llavors s’habilita el tercer botó, que permet anar a la següent finestra. A més, aquesta finestra, a l’igual 

que totes les de l’eina, disposa d’un botó de reset que reinicia la finestra i la torna a com estava quan s’ha 

obert per primer cop, per si hi ha hagut algun error introduint les dades i es vol tornar a començar. 

Si s’introdueixen valors del volum de precipitació o del índex de torrencialitat negatius apareix una finestra 

d’error avisant de que s’han d’introduir valors positius i el codi no s’executa. 

Pluviograma  

Un cop obtinguda la corba IDF de disseny cal saber quin serà el pluviograma de disseny per tal de conèixer 

com estarà repartida la intensitat de pluja al llarg de tota la duració d’aquesta. Per obtenir el pluviograma 

de projecte es divideix la duració de la pluja en n interval de duració ∆t, llavors es segueix el següent 

procediment: 

 Es calcula la intensitat utilitzant la corba IDF per ∆t, 2∆t, .., n∆t. 

 El calcula el volum de precipitació multiplicant la intensitat per la duració de l’interval. 

 Es calcula la quantitat de precipitació corresponent a cada interval de temps prenent les diferencies 

entre els valors successius de volum de precipitació. 

 Es reordenen els blocs de manera que la intensitat màxima ocorri en el centre de la duració total 

de la pluja i els demés blocs quedin en ordre decreixent alternativament cap a la dreta i cap a 

l’esquerra del bloc central per formar el pluviograma de disseny. 

La segona finestra de l’eina està formada per dos caixes de text en les que s’ha d’introduir la duració de la 

pluja per a la qual estiguem dissenyant i el nombre d’intervals de temps en els quals volem que es divideixi 

la duració de pluja. Després hi ha un botó que un cop es clica es procedeix a calcular la duració que té cada 

interval de temps i el pluviograma de disseny. Fet això s’habilita el botó que permet continuar a la tercera 

finestra de l’eina.  

Si no s’introdueixen totes les dades o si s’introdueix una duració de la pluja negativa, un nombre d’intervals 

de temps que no sigui enter o un nombre d’intervals de temps que sigui inferior a 2 apareix una finestra 

d’error avisant de que aquests valors no són possibles i demana que se n’introdueixin de nous. 
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Coeficient d’escorrentia 

No tota la pluja que cau en la conca es transforma en aigua d’escorrentia ja que existeixen pèrdues causades 

per la interpretació, infiltració, emmagatzematge... que fan que només una part de la pluja passi a ser 

escorrentia. Per conèixer quina és la relació entre el volum d’aigua de precipitació que cau en la conca i el 

volum que passa a ser escorrentia s’utilitzarà el coeficient d’escorrentia del mètode racional, que és el 

mètode més utilitzat per al disseny de sistemes de clavegueram en etapes de predisseny per a conques 

petites en zones urbanes i en obres de drenatge de carreteres. A Espanya te una gran difusió la versió 

proposta per la Dirección General de Carreteras (DGC). S’ha decidit emprar aquest mètode per el càlcul de 

les pèrdues de precipitació degut al poc nombre variables que requereix, la seva difusió i la seva senzillesa. 

Seguint la versió del mètode racional proposada per la Dirección General de Carreteras, aquest coeficient 

d’escorrentia es calculada amb la següent fórmula: 

𝐶 =
(𝑃𝑑−𝑃0)(𝑃𝑑+23𝑃0)

(𝑃𝑑+11𝑃0)2       (2) 

on: 

 

Figura 18: Captures de pantalla de la segona finestra 
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 C: coeficient mitjà d’escorrentia de la conca o superfície drenada 

 𝑃𝑑: precipitació diària en [mm] corresponent al període de retorn de càlcul 

 𝑃0: llindar d’escorrentia, que és el volum d’aigua, en mil·límetres que pot adsorbir el sòl abans de 

que es comenci a produir escorrentia directa. 

Per a calcular el llindar d’escorrentia s’ha utilitzat la fórmula per a drenatge transversal de vies de servei, 

ramals, camins, accessos a instal·lacions i edificacions auxiliars de la carretera i altres elements annexos i 

drenatge de plataforma i marges: 

𝛽𝑃𝑀 = 𝛽𝑚 · 𝐹𝑇       (3) 

𝑃0 = 𝑃0
𝑖 · 𝛽𝑃𝑀       (4) 

on: 

 𝛽𝑃𝑀: coeficient corrector del llindar d’escorrentia 

 𝛽𝑚: valor mitjà en la regió del coeficient corrector del llindar d’escorrentia 

 𝐹𝑇: factor funció del període de retorn 

 𝑃0
𝑖: valor inicial del llindar d’escorrentia 

El valor inicial del llindar d’escorrentia ve donat per unes taules i depèn del tipus de sol i les característiques 

hidrològiques d’aquest i el coeficient corrector ve donat en un mapa i una taula i depèn de la regió per a la 

qual s’estigui fent el càlcul. 

Figura 19. Mapa dels grups hidrològics del sòl 
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Figura 20: Diagrama triangular per a la determinació de la textura (Font: Norma 5.2-IC Drenaje Superficial, 2016) 

Taula 5. Classificació de sòls per definir el llindar d’escorrentia (Font: Norma 5.2-IC Drenaje Superficial, 2016) 

Figura 21: Mapa del coeficient corrector del llindar d’escorrentia (Font: Norma 5.2-IC Drenaje Superficial, 2016) 
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Taula 6. Coeficient corrector del llindar d'escorrentia: valors corresponents a calibracions regionals 

(Font: Norma 5.2-IC Drenaje Superficial, 2016) 
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Taula 7. Valor inicial del llindar d'escorrentia (Font: Norma 5.2-IC Drenaje Superficial, 2016) 
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Taula 8. Valor inicial del llindar d'escorrentia (continuació) (Font: Norma 5.2-IC Drenaje Superficial, 2016) 
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Taula 9. Valor inicial del llindar d'escorrentia (continuació) (Font: Norma 5.2-IC Drenaje Superficial, 2016) 
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Taula 10. Valor inicial del llindar d'escorrentia (continuació) (Font: Norma 5.2-IC Drenaje Superficial, 2016) 
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Taula 11. Valor inicial del llindar d'escorrentia (continuació) (Font: Norma 5.2-IC Drenaje Superficial, 2016) 
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Per a la determinació de a quin grup hidrològic pertany el sòl la Norma 5.2-IC recomana la utilització de la 

figura 19, a no ser que es disposi d’informació més detallada que permeti justificar el canvi del grup 

hidrològic del sòl d’alguna conca en concret, utilitzant llavors la figura 20 i la taula 5. 

En la tercera finestra de l’eina s’han d’introduir l’àrea i el llindar d’escorrentia de la subconca per a poder 

calcular el coeficient d’escorrentia. Es poden introduir fins a 6 usos del sòl diferents amb els seus llindars 

d’escorrentia en cas de que una subconca disposi de més d’un tipus de sòl diferent. Quan això passa el 

coeficient d’escorrentia es calcula de manera ponderada utilitzant la següent fórmula: 

𝑃0 =
∑ 𝑃0𝑖·𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1

𝐴
       (5) 

on: 

 𝑃0: llindar d’escorrentia 

 𝐴: Àrea 

Un cop introduïdes les àrees i els llindars d’escorrentia també cal introduir el coeficient corrector per al 

llindar d’escorrentia. Per fer-ho l’eina disposa  d’un menú que permet escolli en quina regió del mapa de la 

figura 21 es troba la subconca, i una caixa de text en la que s’ha d’introduir el període de retorn per al qual 

s’està dissenyant. 

Clicant en els botons d’informació i el menú de la banda esquerra s’obren les taules i figures que permeten 

calcular els llindars d’escorrentia. Un cop es clica en el botó de calcular l’eina ens dóna el coeficient  𝛽𝑚, el 

factor 𝐹𝑇,  el coeficient corrector, l’àrea total de la subconca, el seu llindar d’escorrentia ponderat i el 

coeficient d’escorrentia. 

Un cop fet això es tenen dues opcions: continuar a la següent finestra o introduir una altra subconca. Per 

defecte la primera subconca que s’introdueix sempre és la 1.1. Si es decideix introduir més d’una subconca 

la finestra canviarà i ens demanarà quin és el nivell de la conca que volem introduir i el seu número. Es 

poden introduir fins a 3 nivells diferents de subconques i 3 subconques diferents a cada nivell, fent un total 

de 9 subconques com a màxim. En la següent finestra es farà la distribució de cabal de les conques superiors 

cap a les inferiors. 

Un cop decidida la subconca que es vol introduir aquesta surt dibuixada a l’esquema de la dreta i es torna 

a com era la finestra inicialment per poder introduir les àrees i els llindars d’escorrentia de la nova subconca. 

Aquest procés s’ha de repetir fins que es tinguin introduïdes totes les subconques que es vulguin, i llavors 

es passa a la quarta finestra. 
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En aquesta finestra si es clica el botó de calcular sense haver introduït el coeficient corrector i com a mínim 

una parella de àrea i llindar d’escorrentia s’obrirà una finestra d’error avisant de que faltant dades per a 

realitzar els càlculs. Si s’introdueix una àrea però no els seu llindar d’escorrentia o un llindar d’escorrentia 

sense la seva àrea s’esborrarà la dada introduïda i es realitzarà el càlcul sense tenir-la en compte. Si la 

subconca té menys de sis tipus d’usos del sòl diferents es poden deixar en blancs les files no necessàries. 

Quan s’està introduint la subconca que es calcularà a continuació si s’intenta introduir una subconca que ja 

ha sigut introduïda s’obre una finestra d’error dient que la subconca ja ha estat introduïda i que s’introdueixi 

una altra. Tampoc deixa continuar en cas de que no s’introdueixin les subconques en ordre, per exemple: 

no es pot introduir la subconca 1.3 si prèviament no s’ha introduït la 1.2. Tampoc deixa introduir una 

subconca si no existeix una altra subconca amb el mateix número en el nivell immediatament superior 

aigües amunt, per exemple: no es pot introduir la subconca 2.3 si no existeix la subconca 1.3. 

 

  

Figura 22: Captura de la tercera finestra el primer cop que s'obre 
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Figura 23. Captura de la tercera finestra amb els càlculs realitzats 

Figura 24. Captura de la tercera finestra quan s'introdueix quina subconca es vol calcular 



40 

 

Distribució de cabal entre subconques 

En obrir-se la quarta finestra a la dreta es pot veure un esquema de les subconques introduïdes en la finestra 

anterior i a l’esquerra hi ha un quadre en el que es mostra el cabal punta que es dona en la primera subconca 

i el volum d’escorrentia total que es genera al llarg de la duració de la pluja. El cabal de la subconca s’obté 

de la següent expressió:  

𝑄 =
𝐶∗𝐴∗𝐼

3,6
      (6) 

on: 

 C: coeficient mitjà d’escorrentia de la conca o superfície drenada 

 A: àrea de la conca o superfície drenada 

 I: intensitat mitjana de precipitació 

 Q: cabal de referencia 

Per a cada interval de temps tindrem una intensitat de pluja diferent i per tant un cabal diferent. El màxim 

d’aquests valors és el cabal punta de la subconca. El volum total d’escorrentia es calcula mitjançant la 

següent fórmula:  

𝑉 = ∑ 𝑄𝑖 · 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1       (7) 

Figura 25. Captura de la quarta finestra quan s'obre 
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on: 

 V: volum d’escorrentia total 

 Q: cabal d’escorrentia 

 d: duració d’un interval 

Per a les subconques del primer nivell només cal clicar en el botó de següent subconca, doncs aquestes 

subconques són les que estan més aigües amunt i només reben el cabal de l’aigua de pluja que cau sobre 

elles. Cada cop que es clica el botó de següent subconca es passa a veure el cabal punta i el volum 

d’escorrentia de la subconca en qüestió fins que s’arriba a les subconques del nivell dos. Llavors apareix un 

nou requadre en el que es demana de quines subconques del nivell immediatament superior al de la 

subconca que s’estigui introduint rep cabal aquesta subconca. 

Abans d’indicar de quines subconques rep cabal la subconca que s’estigui introduint apareix el cabal punta 

i el volum d’escorrentia que es dóna en la subconca sense rebre cabal, i un cop s’ha introduït la distribució 

de cabal apareixen en cabal punta i el volum d’escorrentia després d’haver sumat els cabals i volums de la 

subconca actual i el de les subconques de les que rep cabal. Cal remarcar que aquest cabal i volum no seran 

els que es rebin realment perquè aquests es veuran reduïts pels sistemes de drenatge que actuïn aigües 

amunt, però com encara no s’han introduït els sistemes de drenatge que actuen aigües amunt es mostra el 

cabal i el volum que hauria en cas de que el drenatge fos nul i tota l’aigua d’escorrentia d’aigües amunt 

arribés a la subconca. 

Figura 26. Captura de la quarta finestra quan s'introdueix la distribució de cabal entre subconques 
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Quan es van introduint de quina subconca rep cabal cada subconca apareixen unes fletxes per fer la tasca 

més clara i entenedora. Un cop s’arriba a la última subconca s’habilita el botó que permet passar a la 

següent finestra. 

Un cop s’ha introduït cap a on va el cabal d’una subconca, el seu botó passa a estar inhabilitat perquè no 

es permet que una mateixa subconca doni cabal a més d’una subconca a la vegada. 

Introducció dels sistemes de drenatge de cada subconca 

En la cinquena finestra s’han d’introduir les dades dels sistemes de drenatge sostenible de la conca que 

s’estigui dissenyant. La primera subconca de la que s’han d’introduir els sistemes de drenatge és la 1.1. 

Quan s’obre la finestra a la part esquera apareix un quadre i una taula que donen informació sobre la conca, 

la precipitació i el cabal i volum d’escorrentia en el cas que no haguessin sistemes de drenatge sostenible. 

A la part del mig apareixen diversos quadres en els que es poden introduir les dades sobre els sistemes de 

drenatge sostenible de la conca. A continuació s’explicarà com es fa el càlcul del volum d’escorrentia 

gestionat per cada tipus de SuDS. En la gran majoria de casos el cabal infiltrat es calcularà utilitzant la 

següent expressió, que és un forma simplificada de la llei de Darcy en la que es menysprea la influencia del 

gradient hidràulic: 

𝑄 = 𝑘 · 𝐴      (8) 

Figura 27. Captura de la quarta finestra quan s’ha fet la distribució de cabal entre subconques 
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on: 

 Q: cabal infiltrat 

 k: permeabilitat del sòl 

 A: àrea del sistema de drenatge 

Teulades verdes: Aquest sistema infiltra cabal fins que els seu volum d’emmagatzematge s’omple del tot, 

moment a partir del qual deixa de treballar i tota l’aigua que cau damunt seu passa a ser escorrentia. Per 

calcular el volum d’emmagatzematge s’utilitza la següent formula: 

𝑉𝑒𝑚 = 𝐴 · ℎ · 𝑛      (9) 

on: 

 𝑉𝑒𝑚: volum d’emmagatzematge 

 A: àrea del sistema de drenatge 

 h: profunditat del material 

 n: porositat del material 

El sistema infiltra tot el cabal que cau damunt seu si aquest és inferior al cabal màxim que pot infiltrar, 

calculat amb la fórmula (6), i infiltra el cabal màxim que pot infiltrar si el cabal que cau damunt seu és igual 

o superior a aquest i llavors la diferencia entre el cabal caigut i el cabal infiltrat passa a ser cabal 

d’escorrentia. Per calcular el cabal d’aigua que cau en un sistema de drenatge s’utilitza la fórmula (4) 

Figura 28. Captura de la cinquena finestra quan s'obre 
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substituint l’àrea per l’àrea col·lectora del sistema. Un cop la teulada verda ha infiltrat un volum d’aigua 

igual al seu volum d’emmagatzematge tota l’aigua que cau damunt seu passa a ser aigua d’escorrentia. 

Emmagatzematge d’aigua de pluja: Aquest sistema té un funcionament semblant al de les teulades verdes, 

però amb la diferència que com l’aigua va directament a un dipòsit i no s’infiltra en el sòl no hi ha un cabal 

màxim que pot infiltrar. Per tant, aquest sistema adsorbeix tot el cabal que cau damunt seu fins que el 

volum adsorbit és igual al volum del dipòsit, moment a partir del qual tota l’aigua que arriba a la seva àrea 

col·lectora passa a ser aigua d’escorrentia. 

Sistemes d’infiltració i biorretenció: En aquest apartat s’han ajuntat dos sistemes diferents ja que el seu 

funcionament és molt similar i així es redueix el nombre de dades que cal introduir en l’eina. Com es pot 

veure en la figura 8, aquests sistemes reben aigua a la seva àrea col·lectora i aquesta aigua queda 

emmagatzemada en un petit dipòsit a la vegada que va sent infiltrada cap al sòl. L’àrea col·lectora és la 

suma de l’àrea del sistema i de totes les àrees impermeables que la seva aigua d’escorrentia arribi al SuDS. 

Per calcular el volum d’emmagatzematge del sistema s’utilitza la següent fórmula: 

𝑉𝑒𝑚 = 𝑉 · 𝑛      (10) 

on: 

 𝑉𝑒𝑚: volum d’emmagatzematge del sistema 

 V: volum del sistema 

 n: porositat del material que omple el dipòsit 

El sistema infiltra tot el cabal que li arriba si aquest és inferior a al cabal que pot infiltrar, calculat amb la 

fórmula (6). Si el cabal que li arriba és superior que el cabal que pot infiltrar la diferencia entre els dos cabals 

és el cabal que queda emmagatzemat en el dipòsit del sistema per ser infiltrat posteriorment. Si el dipòsit 

del sistema no està buit del tot el sistema infiltrarà l’aigua del dipòsit i la que caigui al ritme del cabal màxim 

fins que el dipòsit torni a estar totalment buit. Si el dipòsit està ple del tot el sistema infiltrarà aigua al ritme 

del cabal màxim i en aquest cas si el cabal que li arriba al sistema és inferior al cabal màxim el sistema podrà 

retenir el cabal perquè es buidarà més ràpid que el ritme al que s’omple, però si està ple i li arriba un cabal 

superior al cabal màxim que pot infiltrar, la diferencia entre els dos cabal passarà a ser escorrentia, doncs 

no podrà ser infiltrada ni emmagatzemada. 

Bandes filtrants: Les bandes filtrants en ser un sistema molt pla no tenen volum d’emmagatzematge i 

només infiltren el cabal que els arriba. Si el cabal caigut damunt de la seva àrea col·lectora és inferior al 

cabal màxim que poden infiltrar, calculat amb la fórmula (6), infiltraran un cabal igual al cabal caigut. Per 

contra, si el cabal que cau sobre la seva àrea col·lectora superior al cabal màxim que poden infiltrar, 
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infiltraran un cabal igual al cabal màxim que poden infiltrar i la diferencia entre el cabal caigut i el cabal 

infiltrat passarà a ser escorrentia. 

Drens filtrants: Els drens tenen un funcionament molt semblant al dels sistemes d’infiltració i biorretenció, 

però degut a que solen emprar-se com sistema de transport solen tenir formes més allargades i per això les 

dades a introduir són diferents i el seu volum d’emmagatzematge es calcula de la següent manera: 

𝑉𝑒𝑚 = 𝑙 · 𝑎 · ℎ · 𝑛     (11) 

on: 

 𝑉𝑒𝑚: volum d’emmagatzematge 

 l: longitud del dren 

 a: amplada del dren 

 h: profunditat del dren 

 n: porositat del material 

Com ja s’ha dit els drens infiltren el cabal seguint el mateix esquema que els sistemes d’infiltració i 

biorretenció i l’explicació d’aquests també serveix per explicar el funcionament dels drens filtrants. 

Cunetes verdes: Les cunetes verdes tenen un funcionament igual que el dels drens filtrants, però amb la 

diferencia que la capacitat d’emmagatzematge de les cunetes no està condicionada per la porositat del 

material que les omple, com els casos del drens i els sistemes d’infiltració, ja que en aquest cas 

l’emmagatzematge es produeix en superfície. En aquest cas el volum que poden emmagatzemar les cunetes 

és el següent: 

𝑉𝑒𝑚 = 𝑙 · 𝑎 · ℎ     (12) 

on: 

 𝑉𝑒𝑚: volum d’emmagatzematge 

 l: longitud de la cuneta verda 

 a: amplada de la cuneta verda 

 h: profunditat de la cuneta verda 

Com ja s’ha dit les cunetes verdes infiltren el cabal seguint el mateix esquema que els sistemes d’infiltració 

i biorretenció i l’explicació d’aquests també serveix per explicar el funcionament de les cunetes verdes. 
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Paviments permeables: Els paviments filtrants només infiltren el cabal que cau damunt seu i no tenen cap 

tipus de sistema d’emmagatzematge. Si el cabal que hi cau és inferior al cabal màxim que poden infiltrar, 

calculat amb la fórmula (6), llavors el cabal que infiltraran serà igual al cabal caigut. Però en el cas que el 

cabal caigut sigui superior al cabal màxim que poden infiltrat infiltraran un cabal igual al cabal màxim que 

poden infiltrar i la diferencia entre el cabal caigut i el cabal infiltrat passarà a ser escorrentia. 

Dipòsits de retenció, estanys i aiguamolls: Aquests sistemes s’han ajuntat tots en un mateix apartat perquè 

el seu funcionament i les dades que cal introduir per calcular-lo són idèntiques. Aquests sistemes no 

infiltren cabal i només funcionen com a sistema d’emmagatzematge durant la pluja i un cop aquesta acaba 

ja es buidaran els sistemes per poder fer front a la següent pluja. Per calcular el volum total que poden 

emmagatzemar s’utilitza la següent fórmula: 

𝑉𝑒𝑚 =
𝐴𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎+𝐴𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎

2
· ∆ℎ     (13) 

on: 

 𝑉𝑒𝑚: volum d’emmagatzematge 

 𝐴𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎: àrea del sistema quan està buit (per sistemes que sempre tenen una làmina d’aigua aquesta 

és l’àrea que tenen en condicions normals sense pluja) 

 𝐴𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎: àrea del sistema quan està ple 

 ∆ℎ: diferencia d’altures entre quan el sistema està ple i esta buit 

Aquests sistemes emmagatzemen tot el cabal que els arriba fins que el volum d’emmagatzematge és 

omplert, moment a partir del qual tot el cabal que els arriba passa a ser aigua d’escorrentia. 

A més de totes les dades necessàries per calcular el cabal que infiltren els sistemes d’infiltració l’eina també 

disposa d’una opció per si diferents SuDS estan funcionant com un tren de gestió i el cabal que no poden 

emmagatzemar els que estan més aigües amunt arriba als sistemes d’aigües avall. Per introduir aquesta 

informació en cada sistema cal clicar en el botó que diu “De quins sistemes recull cabal?” i llavors en el 

quadre que sobre marcar els sistemes dels que rep cabal el sistema que estiguem introduint i clicar en el 

botó de guardar. Si s’ha marcat que un sistema rep cabal d’un altre sistema en concret, aquest no podrà 

donar cabal a ningun altre sistema perquè el cabal d’un sistema no pot anar a dos o més sistemes diferents, 

de la mateixa manera que passava amb les subconques. El que si que es pot fer és anar encadenant 

sistemes, és a dir, que el cabal no infiltrat per un sistema passi a un segon sistema, i el cabal no infiltrat per 

aquest segon sistema passi a un tercer i així successivament. El cabal rebut pel segon sistema serà el cabal 

caigut sobre la seva àrea col·lectora més el cabal no infiltrat per el primer sistema. D’aquesta manera es 

pot representar en l’eina el tren de gestió del SuDS. 
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Quan totes les dades han sigut introduïdes i es clica el botó de calcular l’eina calcularà el volum gestionat 

pels SuDS en la subconca en la que s’estigui treballant. Un cop fet això es mostraran un quadre i una taula  

com la que apareixien en la part esquerra de la finestra inicialment, però amb aquest cop tenint en compte 

l’efecte que tenen els SuDS en l’escorrentia de la subconca. En la taula es pot veure el cabal i el volum 

gestionat pels SuDS i en el quadre el cabal punta i el volum d’escorrentia que hi ha a la subconca un cop es 

té en compte l’efecte dels SuDS. Aquest cabal i volum és el que passarà a una altra subconca aigües avall o 

que hauria de ser gestionat pels sistemes de drenatge. A més a més, també apareix un gràfic circular que 

permet veure quin percentatge del cabal que arriba a la subconca és gestionar pels SuDS i quin percentatge 

passa a ser escorrentia. 

S’obrirà una finestra d’error i no es realitzaran els càlculs si quan es clica el botó de calcular s’ha introduït 

algun valor negatiu, si s’ha introduït alguna porositat que no estigui compresa entre 0 i 1, si l’àrea d’un 

sistema és més gran que la seva àrea col·lectora, si l’àrea buida dels dipòsits de retenció és més gran que 

l’àrea plena o si la suma de totes les àrees col·lectores és superior a l’àrea de la conca. No cal introduir els 

8 tipus de SuDS diferents per a fer el càlcul, només els que tingui la subconca en que s’estigui treballant, 

però si en un sistema no s’han introduït totes les dades necessàries s’esborraran les dades introduïdes i es 

farà el càlcul sense considerar aquell sistema.  

Un cop ja s’han fet els càlculs de la subconca es tenen dues opcions: introduir unes noves dades per a tornar 

a fer els càlculs o clicar el botó de guardar i continuar. En fer això és guardarà la taula de resultats que hi ha 

visible en un arxiu d’Excel anomenat SuDS, en un full de càlcul que té el mateix nom que la subconca, i 

llavors es passarà a introduir la següent subconca. Les dades que queden guardades en l’arxiu d’Excel són: 

els intervals de temps, la intensitat de pluja, el cabal que arriba a la subconca, el volum d’escorrentia que 

Figura 29. Captura de la cinquena finestra quan s'introdueix el tren de gestió 



48 

 

arriba a la subconca, el cabal gestionat pels SuDS, el volum d’aigua gestionat pels SuDS, el cabal no gestionat 

pels SuDS i el volum d’aigua no gestionat pels SuDS. Les subconques s’introdueixen per ordre: primer totes 

les del primer nivell, després les del segon i finalment les del tercer. 

Quan s’estan introduint subconques que no siguin les del primer nivell es pot veure en la taula i el quadre 

que el cabal punta i el volum d’escorrentia no són els mateixos que els que apareixien en la quarta finestra. 

Això és degut a que ara si que és té en compte la reducció de l’escorrentia aigües amunt que han ocasionat 

els SuDS i per això els valors que es veuen seran menors, o iguals en el cas que les subconques d’aigües 

amunt no disposin de cap element de drenatge. 

Quan es fan els càlculs de les subconques que estan més aigües avall que les del nivell 1, el cabal que rep 

cada sistema de drenatge és igual al cabal que cau a la seva àrea col·lectora degut a la precipitació més un 

percentatge del cabal rebut per la subconca de les subconques que estan aigües amunt. El cabal que rep 

cada sistema es calcula de la següent manera:  

𝑄𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑄𝑟𝑒𝑏𝑢𝑡 ·
𝐴𝑐𝑜𝑙·𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎

𝐴𝑠𝑢𝑏𝑐𝑜𝑛𝑐𝑎−𝐴𝑡𝑒𝑢𝑙𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠−𝐴𝑑𝑖𝑝ò𝑠𝑖𝑡𝑠 𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑗𝑎
  (14) 

on: 

 𝑄𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎: cabal que rep el sistema d’aigües amunt 

 𝑄𝑟𝑒𝑏𝑢𝑡: cabal que rep la subconca d’aigües amunt 

 𝐴𝑐𝑜𝑙·𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎: àrea col·lectora del sistema 

 𝐴𝑠𝑢𝑏𝑐𝑜𝑛𝑐𝑎: àrea de la subconca 

 𝐴𝑡𝑒𝑢𝑙𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠: àrea de les teulades verdes de la subconca 

 𝐴𝑑𝑖𝑝ò𝑠𝑖𝑡𝑠 𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑗𝑎: àrea col·lectora de l’emmagatzematge d’aigua de pluja de la subconca 

Figura 30. Captura de la cinquena finestra un cop s'han realitzat els càlculs 
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Aquesta fórmula és vàlida per a tots els sistemes excepte per a les teulades verdes i per als dipòsits d’aigua 

de pluja. Aquests dos sistemes com normalment estan a les teulades dels edificis i l’aigua d’escorrentia 

circula pels carrers mai podran rebre cabal d’aigües amunt i per això el cabal rebut per aquests sistemes és 

sempre el cabal que caigut damunt la seva àrea col·lectora degut a la precipitació, independent del cabal 

rebut per la subconca d’aigües amunt. Per aquesta mateixa raó l’àrea d’aquests dos sistemes es resta de 

l’àrea total de la subconca quan es fa la distribució de cabal. 

Un cop s’ha introduït l’última subconca i es clica el botó de guardar i continuar la finestra passa a mostrar 

un taula i un gràfic amb informació referent a tota la conca. El gràfic mostra el volum d’aigua gestionat pels 

SuDS en tota la conca i en la taula es poden veure els intervals de temps, la intensitat de pluja, el cabal que 

cau a la conca, el volum d’escorrentia que es genera a la conca, el cabal gestionat pels SuDS, el volum 

d’aigua gestionat pels SuDS, el cabal no gestionat pels SuDS i el volum d’aigua no gestionat pels SuDS. 

Finalment aquesta taula també es exportada a l’arxiu d’Excel en un full de càlcul anomenat total conca.  

Un cop s’ha acabat de treballar amb una conca s’ha de canviar el nom de l’arxiu d’Excel a un altre que no 

sigui SuDS, doncs si no es fa això al tornar a utilitzar l’eina aquesta sobreescriurà damunt de l’arxiu SuDS.xlsx 

els nous resultats calculats, perdent així la feina anterior.  

Figura 31. Captura de la cinquena finestra un cop s'han introduït totes les subconques 
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Aplicació a un casos pràctics 

Un cop desenvolupada l’eina es va decidir utilitzar-la en dos municipis diferents de l’àrea metropolitana de 

Barcelona. Els municipis escollits van ser Castelldefels i Sant Joan Despí. 

El primer que es va fer va ser escollir quina seria la pluja de disseny amb la que es treballaria. Per fer-ho es 

va decidir utilitzar un període de retorn de 10 anys ja que és el període de disseny que s’utilitza per al 

clavegueram. Utilitzant la informació de la taula 12 extreta de “Las precipitaciones máximas en 24 horas y 

sus períodos de retorno en España. Un estudio por regiones. Volumen 5.”  Es pot veure que el volum de 

precipitació en 24 per a la ciutat de Barcelona és de 99,3 mm. S’ha utilitzat les dades de l’estació 

meteorològica de Barcelona perquè és la que està més pròxima als municipis estudiats. 

Període de retorn (anys) 

Estació 2 5 10 25 50 75 100 250 500 

Barcelona 59,1 83,3 99,3 119,5 134,4 143,2 149,3 168,9 183,7 
Taula 12. Precipitació diària en mm per a diferents períodes de retorn a la ciutat de Barcelona 

Observant la figura 16 es pot veure que l’índex de torrencialitat dels municipis és de 11. Introduint aquests 

valors a l’eina s’arriba al resultat de la figura 32. 

 
Figura 32. Primera finestra un cop introduïdes les dades 



51 

 

En la segona finestra es va decidir utilitzar una duració de la pluja de 60 minuts i aquesta s’ha dividit en 12 

intervals per tal que aquests siguin de 5 minuts. S’han decidit aquests valors ja que són els que normalment 

es fan sevir en els pluges de disseny. Introduint aquests valors a l’eina s’arriba al resultat de la figura 33. 

Per a la tercera finestra  el primer que es va fer va ser delimitar l’àrea d’actuació en els dos municipis: per 

a Castelldefels es va limitar l’estudi per la part alta del macís del Garraf i la part baixa per la C-245, i per a 

Sant Joan Despí es va limitar l’estudi aigües avall per l’autopista A-2. En les figures 34 i 35 es poden veure 

les àrees d’actuació en cadascun dels municipis escollits 

  
Figura 33. Segona finestra un cop introduïdes les dades 
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Un cop delimitades les àrees d’estudi es va procedir a dividir els municipis en subconques per al seu 

posterior ús durant la utilització de l’eina. Per realitzar aquesta tasca es va utilitzar la base topogràfica 

disponible a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. A partir de les corbes de nivell i utilitzant Arcmap 

es van trobar quins són els canals naturals per els quals circula l’aigua d’escorrentia en els municipis. Un 

cop fet això es van poder delimitar les subconques per a l’estudi, que es poden veure en les figures 36 i 37. 

Figura 34. Àrea d'actuació a Castelldefels 

Figura 35. Àrea d'actuació a Sant Joan Despí 
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Per al càlcul del llindar d’escorrentia dels municipis s’ha utilitzat un mapa de cobertes del sòl de Catalunya 

obtingut a la web del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals per veure quins són els usos del 

sòl en cada municipi i després s’ha obtingut el valor inicial del llindar d’escorrentia utilitzant les taules 6, 7, 

8, 9, 10 i 11. En les figures 38 i 39 es pot veure una classificació dels usos del sòl de tots dos municipis. 

  

Figura 36. Subconques de Castelldefels 

Figura 37. Subconques de Sant Joan Despí 
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En les taules 13 i 14 es pot veure la superfície que ocupa cada tipus de subsòl en cada subconca, juntament 

amb el valor que s’ha donat al llindar inicial d’escorrentia. A l’ús del sòl altres se li ha donat un valor de 1 

mm per estar del costat de la seguretat. D’acord amb el que es pot veure a la figura 19 s’ha considerat que 

el sòl dels dos municipis pertany al grup hidrològic C. 

Figura 39. Usos del sòl a Sant Joan Despí 

Figura 38. Usos del sòl a Castelldefels 
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 Àrea 
subconca 
1.1 (km²) 

Àrea 
subconca 
1.2 (km²) 

Àrea 
subconca 
1.3 (km²) 

Àrea 
subconca 
2.1 (km²) 

Àrea 
subconca 
2.2 (km²) 

Àrea 
subconca 
3.1 (km²) 

Àrea 
subconca 
3.2 (km²) 

Llindar inicial 
d'escorrentia 

(mm) 

Teixit urbà continu 0,5344 1,4432 0,8814 0,1024 1,7088 0,9798 0,6351 1 

Zones industrials 0 0 0 0,1664 0,8188 0 0 5 

Zones verdes urbanes 0,1002 0,0528 0,02825 0,0288 0,6052 0,069 0,0195 14 

Perennifòlies 0,3674 0,1408 0,1469 0 0,089 0,1656 0,174 31 

Prats 0,6179 0,088 0,0565 0 0,1246 0,1242 0,0149 18 

Altres 0,0501 0,0352 0,01695 0,0224 0,2136 0,0414 0,0261 1 
Taula 13. Superfície de cada tipus de sòl a Castelldefels 

Taula 14. Superfície de cada tipus de sòl a Sant Joan Despí 

Tenint aquesta informació i sabent que tots dos municipis es troben en la zona 1021 de la figura 21 i que el 

període de retorn és de 10 anys s’introdueixen t aquests valors a l’eina s’arriba als resultats de les figures 

40 i 41. 

 

 

 Àrea 
subconca 
1.1 (km²) 

Àrea 
subconca 
1.2 (km²) 

Àrea 
subconca 
2.1 (km²) 

Àrea 
subconca 
2.2 (km²) 

Àrea 
subconca 
3.1 (km²) 

Llindar inicial 
d'escorrentia 

(mm) 

Teixit urbà continu 0,1887 0,3649 0,8590 0,74131 0,3372 1 

Zones industrials 0,3055 0,5838 0,1647 0,1422 0,2907 3 

Zones verdes urbanes 0,0449 0,2481 0,0366 0,0316 0,1163 14 

Autopistes 0,0809 0,0584 0,0103 0,0089 0,1046 1 

Cultius 0,2426 0,0292 0,0824 0,0711 0,2325 16 

Altres 0,0359 0,1751 0,0221 0,0190 0,0814 1 

Figura 40. Tercera finestra un cop introduïdes les dades de Castelldefels 
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En la quarta finestra es va introduir la distribució de cabal que es pot veure en les figures 36 i 37 i es va 

arribar als resultats de les figures 42 i 43. 

 

Figura 41. Tercera finestra un cop introduïdes les dades de Sant Joan Despí 

Figura 42. Quarta finestra un cop introduïdes les dades de Castelldefels 
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Per introduir les dades de la cinquena finestra cal conèixer la permeabilitat del sòl. Per fer-ho es va utilitzar 

un mapa geològic de Catalunya extret de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a saber sobre 

quins tipus de sòls estan situats els municipis.    

Figura 44. Geologia de Castelldefels 

Figura 43. Quarta finestra un cop introduïdes les dades de Sant Joan Despí 
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Per saber la permeabilitat de cada tipus de sòl s’utilitzarà la taula 16, que és una recopilació de valors de la 

permeabilitat en funció del tipus de sòl donats per diferents autors. Per a l’obtenció de valors de la 

permeabilitat del sòl més pròxims a la realitat caldria realitzar assajos in situ, ja que la permeabilitat no 

només depèn del tipus de sòl, sinó que també és funció d’altres factors com per exemple el grau de 

fracturació. 

 Els valors aproximats de la permeabilitat dels sòls dels municipis estudiats utilitzant la taula 16 són els que 

es poden veure en la taula 15. 

Taula 15. Valors estimats de la permeabilitat dels sòls dels municipis estudiats 

Un cop es tenen aquests valors es pot calcular la permeabilitat de cada subconca. Per fer-ho s’ha calculat 

la mitjana de la permeabilitat ponderada amb l’àrea. Els resultats es poden veure en les taules 14 i 15. 

 Permeabilitat (metres/dia) Permeabilitat (metres/segon) 

Argiles i còdols 10-5 1,16·10-10 

Dolomies, calcàries i margues 10-1 1,16·10-6 

Dolomies 10-2 1,16·10-7 

Lutites roges amb guixos 10-2 1,16·10-7 

Argiles versicolors i evaporites 10-5 1,16·10-10 

Calcàries no diferenciades 102 1,16·10-3 

Llims i còdols 10-2 1,16·10-7 

Sorres 103 1,16·10-2 

Graves, sorres i llims 104 1,16·10-1 

Graves 10-2 1,16·10-7 

Sediments marins 10-2 1,16·10-7 

Figura 45. Geologia de Sant Joan Despí 
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Un cop es tenen aquests valors es pot calcular la permeabilitat de cada subconca. Per fer-ho s’ha calculat 

la mitjana de la permeabilitat ponderada amb l’àrea. Els resultats es poden veure en les taules 17 i 18. 

  

Taula 16. Valors estimats de la permeabilitat d’alguns sòls 
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Per saber la superfície de cada sistema de drenatge en les diferents subconques es van observar les 

ortofotos dels municipis i es van anar marcant els llocs on seria factible la instal·lació d’algun tipus de tècnica 

sostenible de drenatge. La zona d’estudi dins dels municipis està altament urbanitzada i això suposa una 

limitació a l’hora de disposar de d’espai per a la inserció dels SuDS. Es va arribar a les configuracions que es 

poden veure en les figures 46 i 47 amb les superfícies de les taules 19 i 20.  

 

Àrea 
subconca 
1.1 (m²) 

Àrea 
subconca 
1.2 (m²) 

Àrea 
subconca 
1.3 (m²) 

Àrea 
subconca 
2.1 (m²) 

Àrea 
subconca 
2.2 (m²) 

Àrea 
subconca 
3.1 (m²) 

Àrea 
subconca 
3.2 (m²) 

Permeabili
tat (m/s) 

Argiles i 
còdols 

115505,6 448732,2 917721,7 316596,3 3084540 0 0 1,16·10-10 

Dolomies, 
calcàries i 
margues 

0 0 0 0 271542 0 0 1,16·10-6 

Dolomies 656131,4 1127120 59379,38 0 40231,6 751428,8 54153,89 1,16·10-7 

Lutites roges 
amb guixos 

0 0 0 0 136373,4 0 0 1,16·10-7 

Argiles 
versicolors i 
evaporites 

0 48,36396 150718,6 0 28566,49 0 0 1,16·10-10 

Calcàries no 
diferenciades 

0 0 0 0 0 359456,2 526366,3 1,16·10-3 

Llims i còdols 899106,6 184612,2 0 0 0 227872 27963,04 1,16·10-7 

Sorres 0 0 0 0 0 37075,84 264201,9 1,16·10-3 

Permeabilitat 
ponderada 

(m/s) 
1,69·10-8 1,42·10-8 6,56·10-10 3,44·10-12 3,14·10-8 4,31·10-5 8,58·10-5  

Taula 17. Permeabilitat de les subconques de Castelldefels 

Taula 18. Permeabilitat de les subconques de Sant Joan Despí 

 Àrea 
subconca 
1.1 (m²) 

Àrea 
subconca 
1.2 (m²) 

Àrea 
subconca 
2.1 (m²) 

Àrea 
subconca 
2.2 (m²) 

Àrea 
subconca 
3.1 (m²) 

Permeabilitat 
(m/s) 

Graves, sorres i llims 0 0 547521,1 902587,6 157864,5 1,16·10-2 

Graves 847241,4 1167226 629073,4 112902 1004799 1,16·10-1 

Sediments marins 51219,32 292210,9 0 0 0 1,16·10-7 

Permeabilitat 
ponderada (m/s) 

1,72·10-2 2,37·10-2 1,39·10-2 4,13·10-3 2,07·10-2  
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Figura 46. Distribució dels SuDS a Castelldefels 

Figura 47. Distribució dels SuDS a Sant Joan Despí 
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 Àrea 
subconca 
1.1 (m²) 

Àrea 
subconca 
1.2 (m²) 

Àrea 
subconca 
1.3 (m²) 

Àrea 
subconca 
2.1 (m²) 

Àrea 
subconca 
2.2 (m²) 

Àrea 
subconca 
3.1 (m²) 

Àrea 
subconca 
3.2 (m²) 

Teulades verdes 9389 17448 24407 20741 189390 1620 6310 

Sistemes de biorretenció 20126 37923 29358 10613 86613 27439 7285 

Bandes filtrants 11387 22234 16259 8123 11583 15027 4224 

Drens filtrants 0 0 1661 0 0 0 0 

Cunetes verdes  0 0 0 0 4900 0 0 

Paviments permeables 23704 29604 19872 31527 352565 6706 13751 

Dipòsits de biorretenció 0 0 0 0 22559 0 0 

Taula 19. Superfície de cada tipus de SuDS a Castelldefels 

 

 

Àrea 
subconca 
1.1 (m²) 

Àrea 
subconca 
1.2 (m²) 

Àrea 
subconca 
2.1 (m²) 

Àrea 
subconca 
2.2 (m²) 

Àrea 
subconca 
3.1 (m²) 

Teulades verdes 94180 102982 63993 7680 29407 

Sistemes de biorretenció 13684 45659 36840 24976 18652 

Bandes filtrants 26217 20428 39816 16694 8837 

Drens filtrants 0 0 0 0 0 

Cunetes verdes  0 0 0 0 0 

Paviments permeables 68935 62598 58769 56315 39485 

Dipòsits de biorretenció 0 0 0 0 0 

 
Altres valors que es demanen en la cinquena finestra són porositats i profunditats d’alguns sistemes. S’han 

utilitzat profunditats de 0,5 metres, porositats de 0,4  i una permeabilitat de 0,0001 m/s per a les teulades 

verdes i de profunditats 1 metre i porositats de 0,4 per als altres sistemes ja que aquests solen ser els valors 

habituals. S’ha considerat que l’àrea col·lectora dels diferents SuDS és el triple de l’àrea del sistema. 

Un cop introduïdes totes les dades en l’eina els resultats són els que es poden veure en les figures 48 i 49 i 

en les taules 21 i 22. 

Taula 20. Superfície de cada tipus de SuDS a Sant Joan Despí 

Figura 48. Resultats obtinguts en les subconques de Castelldefels 
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Intervals 
(min) 

Intensitat 
(mm/h) 

Cabal 
(m³/s) 

Volum 
Escorrentia 

(m³) 

Cabal 
Gestionat 

SuDS(m³/s) 

Volum 
Gestionat 
SuDS (m³) 

Cabal No 
Gestionat 

SuDS(m³/s) 

Volum No 
Gestionat 
SuDS (m³) 

5 47,967 96,617 28985,222 21,328 6398,368 75,290 22586,853 

10 54,052 108,873 32661,896 23,951 7185,290 84,922 25476,606 

15 62,562 126,015 37804,592 19,248 5774,272 106,768 32030,320 

20 75,661 152,400 45719,882 22,913 6873,792 129,487 38846,090 

25 99,775 200,971 60291,368 29,996 8998,660 170,976 51292,708 

30 172,798 348,057 104417,091 51,208 15362,478 296,849 89054,613 

35 123,060 247,872 74361,687 36,760 11027,883 211,113 63333,804 

40 85,529 172,276 51682,780 25,816 7744,894 146,460 43937,886 

45 68,310 137,592 41277,523 20,749 6224,820 116,842 35052,703 

50 57,912 116,649 34994,682 17,690 5306,978 98,959 29687,704 

55 50,782 102,287 30685,981 15,592 4677,532 86,695 26008,449 

60 45,513 91,673 27501,882 14,036 4210,879 77,637 23291,003 
 

Taula 21. Resultats obtinguts a Castelldefels amb un període de retorn de 10 anys 
  

Figura 49. Resultats obtinguts en les subconques de Sant Joan Despí 
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Intervals 
(min) 

Intensitat 
(mm/h) 

Cabal 
(m³/s) 

Volum 
Escorrentia 

(m³) 

Cabal 
Gestionat 

SuDS(m³/s) 

Volum 
Gestionat 
SuDS (m³) 

Cabal No 
Gestionat 

SuDS(m³/s) 

Volum No 
Gestionat 
SuDS (m³) 

5 47,967 61,032 18309,525 25,925 7777,524 35,107 10532,001 

10 54,052 68,773 20632,024 29,214 8764,076 39,560 11867,949 

15 62,562 79,602 23880,587 33,813 10144,001 45,789 13736,586 

20 75,661 96,269 28880,556 40,893 12267,889 55,376 16612,667 

25 99,775 126,950 38085,142 53,926 16177,815 73,024 21907,328 

30 172,798 219,862 65958,692 93,393 28017,947 126,469 37940,745 

35 123,060 156,577 46973,150 66,511 19953,264 90,066 27019,886 

40 85,529 108,824 32647,228 46,226 13867,896 62,598 18779,332 

45 68,310 86,915 26074,385 36,920 11075,883 49,995 14998,503 

50 57,912 73,685 22105,610 31,300 9390,026 42,385 12715,584 

55 50,782 64,613 19383,869 27,446 8233,884 37,167 11149,985 

60 45,513 57,908 17372,522 24,598 7379,503 33,310 9993,018 
 

Taula 22. Resultats obtinguts a Sant Joan Despí amb un període de retorn de 10 anys 

 
Comparant els resultats dels dos municipis es veu que els sistemes de drenatge sostenible funcionen millor 

a Sant Joan Despí que a Castelldefels. Els motius són que l’àrea col·lectora dels SuDS a Castelldefels és 

menor que la de Sant Joan Despí ja que el grau d’urbanització és major i més compacta. Un altre motiu que 

limita la utilitat dels és la permeabilitat dels sòl. Un gran part de Castelldefels està damunt d’argiles, que 

tenen una permeabilitat molt baixa limitant la infiltració cap al sòl mentre que el sòl de Sant Joan Despí està 

format principalment per graves i sorres que tenen una permeabilitat alta. 

Si es compara el percentatge de volum gestionat pels SuDS amb el percentatge d’àrea col·lectora de cada 

subconca es pot veure que a Castelldefels el valor del volum gestionat sempre és menor que el de l’àrea 

col·lectora mentre que a Sant Joan Despí tots dos valors són molt semblants. Això vol dir que no només 

 
Subconca 

1.1 
Subconca 

1.2 
Subconca 

1.3 
Subconca 

2.1 
Subconca 

2.2 
Subconca 

3.1 
Subconca 

3.2 
Total 

Àrea col·lectora 
(m²) 

200658 347837 277347 129702 1170230 220656 77606 2424036 

Àrea subconca 
(m²) 

1670000 1760000 1130000 320000 3560000 1380000 870000 10690000 

Percentatge 12,01 19,76 24,54 40,53 32,87 15,99 8,92 22,68 

 Subconca 1.1 Subconca 1.2 Subconca 2.1 Subconca 2.2 Subconca 3.1 Total 

Àrea col·lectora (m²) 362620 496015 506042 272325 206337 1843339 

Àrea subconca (m²) 898500 1459500 1175100 1014110 1162700 5709910 

Percentatge 40,358 33,985 43,064 26,854 17,746 32,283 

Taula 23. Relació entre àrea col·lectora i àrea de la subconca a Castelldefels 

Taula 24. Relació entre àrea col·lectora i àrea de la subconca a Sant Joan Despí 
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caldria incrementar l’àrea col·lectora, sinó que caldria fer-ho amb sistemes que el seu funcionament no 

depengués de la infiltració, com poden ser l’emmagatzematge d’aigua de pluja i els dipòsits de retenció. A 

Sant Joan Despí, per altra banda, el percentatge de volum gestionat pels SuDS coincideix amb el percentatge 

d’àrea col·lectora d’aquets. Això és degut a l’alta permeabilitat del sòl, que permet gestionar amb facilitat 

tot el cabal que li arriba. Això vol dir que els sistemes d’infiltració funcionen bé i es poden utilitzar tant 

aquests com els sistemes que no utilitzen la infiltració per gestionat l’escorrentia. Per incrementar el volum 

gestionat només caldria incrementar l’àrea col·lectora. 
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Conclusions 
 
 Un cop realitzat el desenvolupament de l’eina de càlcul del volum gestionat pels sistemes de drenatge 

sostenible i la seva posterior utilització per a un estudi de la implementació dels SuDS en els dos municipis 

escollits s’ha arribat a les següents conclusions: 

S’ha observat que la permeabilitat del sòl juga un paper molt important en el funcionament de les tècniques 

de drenatge que es basen en la infiltració per a gestionar l’aigua d’escorrentia, però això no vol dir que en 

lloc amb una baixa permeabilitat no sigui possible la instal·lació de SuDS, ja que hi ha diverses tècniques de 

drenatge sostenible en les qual la infiltració no juga un paper important. La subconca 2.2 de Castelldefels 

és la que gestiona un major percentatge d’escorrentia ja que és en la que hi ha un dipòsit de retenció, que 

no funciona per infiltració. Tot és qüestió d’adaptar el millor possible les tècniques utilitzades allà on 

s’instal·len. 

Un altre factor important en el funcionament dels SuDS és l’àrea dels sistemes i l’àrea col·lectora. Durant 

el cas pràctic s’han vist les restriccions d’espai que hi ha quan s’intenta instal·lar sistemes de drenatge 

sostenible en llocs amb un alt grau d’urbanització. Tot i això, sempre es poden instal·lar SuDS en zones 

enjardinades o no transitables o també n’hi ha que no ocupen espai extra de la via pública, com per exemple 

les teulades verdes i els paviments permeables. 

Per aconseguir un funcionament òptim dels SuDS cal fer una planificació des de la fase inicial de qualsevol 

projecte urbanístic. D’aquesta manera es pot maximitzar i distribuir correctament l’àrea d’actuació que 

tindrien els nous sistemes de drenatge sostenible, enlloc d’haver-los d’encabir allà on es pugui un cop ja 

s’ha realitzat la urbanització d’una zona. Això es fa visible en el cas de Sant Joan Despí, que degut a la seva 

morfologia urbana compacta el percentatge d’aigua gestionada pels SuDS es veu limitat. Sempre que es faci 

la urbanització d’una nova zona cal considerar la instal·lació de solucions toves, per petites que siguin, i 

integrar-les be en l’espai urbà. 

El tipus de climatologia que tenim a Espanya amb uns pocs mesos de pluges torrencials i la resta de l’any 

més sec fa que es tinguin dubtes sobre la viabilitat de les tècniques de drenatge sostenible en aquest país. 

Per això el que pot ser ideal seria un sistema de drenatge que combini SuDS, que adsorbirien els cabals 

d’escorrentia que hi ha durant els mesos més secs de l’any, amb sistemes convencionals, que permetrien 

gestionar els episodis de pluja amb pics del cabal més elevats. La instal·lació de tancs de retenció també 

podria millorar el funcionament dels SuDS, reduint els cabals punta i permeten una infiltració cap al terreny 

més ben distribuïda en el temps. 

S’ha vist que tot i que els SuDS no poden gestionar la totalitat del volum de pluja caigut per un període de 

retorn de 10 anys, redueixen de manera considerable el volum a gestionar pels sistemes de drenatge 
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convencionals i els cabals punta que aquests han d’adsorbir, evitant o retardant la saturació i col·lapse 

d’aquests. En municipis que pateixin inundacions i s’estiguin plantejant un increment de la xarxa de 

drenatge convencional, les solucions toves haurien de ser considerades doncs permetrien reduir el volum i 

cabal gestionat pels sistemes de drenatge que tingués el municipi sense la necessitat de realitzar una gran 

inversió econòmica per millorar i expandir la xarxa convencional.  

No cal oblidar que tot i que l’eina dissenya calcula de manera aproximada el percentatge d’aigua de pluja 

caiguda que es pot evitar que vagi als sistemes de drenatge convencionals, els SuDS tenen molts altres 

avantatges a part de la gestió de l’escorrentia. Aquestes tècniques permeten restablir un cicle hidrològic 

més semblant al que es dona a la natura, infiltrant i recarregant els aqüífers de manera natural, redueixen 

la contaminació que recull l’aigua d’escorrentia de la superfície i permeten aprofitar l’aigua per a altres 

usos. 
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