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Barcelona es troba molt densificada i en conseqüencia impermeabilitzada. Aquesta forta 
impermeabilització suposa una augment dels cabals d’escolament i dels cabals punta. 

A més la topografia Mar-Munanya de Barcelona és concava i el fet que el pendent es 
suavitzi aribant al mar , i potenciat per l’existència d’obstacles naturals com Montjuïc, 
provoca grans acumulacions d’aigua a les zones situades sota l’alineació del carrer 
Aragó. 

És evident que l’home a modificat l’equilibri natural i és hora de que les solucions 
tècniques facin l’intent de respectar el temps de concentració natural. Aquestes 
técniques s’anomenen SUDS (Sustainable Urban Drainage) i bàsicament treballen de 
dues maneres, emmagatzement i/o filtren. 

Aquest treball analitza una a una aquestes tècniques i estudia en base a la geologia e 
hidrogeologia del pla de Barcelona quines son viables.  A més, es contempla quines son 
les necessitats de manteniment i amb quina periodicitat. 

Des d’aquest punt de vista s’ha elaborat un guia de disseny que intenta des de la primera 
fase del projecte, la més conceptual, inclogui de soca-rel aquest esperit. 

Evidentment no és feina d’un dia, però aml menys, aquest concepte es ot aplicar futurs 
drenatges d’àrees verdes, parcs, jardins que encara no es troben “humanitzats”. 

La guia també inclou la manera tradicional de drenar, i aquest treball incorpora les 
bones pràctiques que els tècnics de l’Ajuntament de Barcelona acumulen en base a la 
seva experiència en el manteniment. 

I és en el capítol 4rt que aquest treball fa un petit incís en les tasques de manteniment i 
rehabilitació més comunes i descriu el procediment constructiu de dues de les tècniques 
més emprades: La rehabilitació global no estructural i l’encamisat. 

Per últim, el capítol 5é es nomenen els documents que s’han d’incloure en un projecte 
de disseny de xarxes secundàries i es detalla una planilla de verificació que intenta ser 
una guia pel projectista. 
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Barcelona is very densified, therefore, it is made waterproof. This strong impermeability  
makes the run-off  flows and the peak flows increase. 

Moreover, the Barcelona’s characteristic Sea-Mountain topography, mainly concave, 
the fact that the slope makes softer when it has reached the sea and the existence of 
natural obstacles, like Montjuïc, cause some huge water’s accumulations in the areas 
located under the alignment of  Aragó Street.     

It is clear that the human being has altered the natural balance and it is time that the 
technicals solutions succeed in respecting the time of natural concentration. These 
tecniques are called SUDS (Sustainable Urban Drainage) and ,basically, they work at 
two ways, putting into storage and/or filtering. 

In the present work it is analysed one of these SUDS techniques and it is studied which 
of them can be viable according to the geology and hydrogeology of Barcelona’s plain. 
Besides, this work shows the needs for maintenance and which is their periodicity.   

From this point of view it has been elaborated a design guidebook which tryes to 
include this spirit completely and from the first phase from the project, the most 
conceptual one. 

Obviously, it is not just a job from one day  but this concept can be applicable to other 
future drainages in green areas, parks, gardens,  which they still  have not been touched 
by the hand from the being human.    

The guide also includes the tradicional way of draining, and the present work takes also 
into account the good practices that the experts of Barcelona’s City Council know 
perfectly according to this huge experience with regard to the maintenance.  

In the fourth chapter, it is made a small remark about the most common maintenance‘s 
jobs and restoration’s tasks, and it is described the constructive procediment of  the two 
most common and useful techniques: the non-structural global restoration and the cured 
in place pipe. 

Finally, in the fifth chapter, it is mentioned the documents that any design’s project of 
secondary networks  must include,  and it is also detailed a testing’s pattern as a guide 
for the designer. 
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0 INTRODUCCIÓ 

El problema del drenatge urba és conseqüéncia de la implantació sobre el medi natural d'una estructura artificial 

com ho és la ciutat. Com més complexa i gran és la ciutat més es modifiquen les condicions naturals existents 

anteriorment i més gran sera la conflictivitat, que es manifestara en una acció de doble signe: agressivitat del medi 

urbá sobre el medi ambient, i sotmetiment del medi urba a les inestabilitats del sistema natural.  

L'agressivitat del medi urbà sobre el medi ambient es manifesta en la degradació atmosférica, en el desplaçament 

de I'ecosistema preexistent, en importants modificacions físiques del territori, en alteracions hidrologiques (es 

redueix I'erosió i aixo disminueix I'aportació de solids al litoral, i augmenta extraordinariament I'escorrentia) i en la 

degradació de les aigües.  

La implantació del medi urbá origina, doncs, alteracions quantitatives i qualitatives en el cicle de I'aigua. D'una 

part,l'increment de cabals d'aigua pluvial, originat per la impermeabilització del terreny, i la desaparició de les 

lIeres naturals, obliguen a la realització d'importants infrastructures de drenatge. De I'altra part, I'evacuació de les 

aigües residuals tant doméstiques com industrials exigeix la recollida i canalització fins a les interceptores que 

porten aquestes aigues cap a les depuradores. Aquestes instal·lacions de depuració substitueixen artificialment la 

natural de les aigües: la destil·lació per evaporació natural a I'atmosfera, la neteja físico-química i biologica en 

infiltrar-se al terreny i la neteja mecanica i bioquímica per I'acció del sol i de I'aire quan corre per la superficie.  

És clar, doncs, canviar de paradigma o si més no, aplicar l’estat del coneixement des d’un punt de vista més ampli. 

Aquest treball pretén ser una entrada al món de la hidrologia urbana des del punt de vista de l’Administració. 

Primer farem  una mica d’història de la hidrologia urbana i del clavegueram de Barcelona i de les seves 

pecualiaritats. 

Els problemes que ens trobem ens obren la porta a coneixer les SUDS, també anomenades, técniques de drenatge 

urbá sostenible i veurem que el seu objectiu es restaurar el temps de concentració de les conques. 

Una vegada amb la visó general, el capítol 3er presenta una guia que preten que desde els primers estadis 

conceptuals del disseny d’una xarxa de sanejament secundària, es tinguin en compte aquestes técniques. 

Els últims capítols recullen la experiència dels tècnics de l’Ajuntament en quan caracterització de la xarxa i 

responsables de manteniment d’aquesta. 

S’fegeixen dos annexes, que donen solidesa a la guia del capítol 3er des del punt de vista tradicional. No s’han 

d’entendre com cap aportació nova, doncs. 
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1 LA XARXA DE CLAVEGUERAN I BARCELONA  

1.1 HISTÒRIA DEL CLAVEGUERAM AL MON  

INICIS DE LES CLAVEGUERES 

Segons investigacions de M. Layard, arqueoleg anglés del segle XIX, ja a I'antiga Babilonia existien galeries 

d'evacuació, inici de les clavegueres, de formes tubulars, quadrades i fins i tot amb voltes ogivals, que connectaven 

amb les habitacions dels palaus de Nemrod i Koorsabad. Al centre de les sales hi havia un forat amb un baixant que 

comunicava amb la xarxa de galeries. 

També a les excavacions arqueologiques realitzades a Jerusalem, a Egipte, a Pérsia, a Cartago i a Grécia s'han 

trobat restes de conductes d'evacuació d'aigües residuals amb mesures i formes ben diferenciades. Ens trobem 

des de tubs de vint centímetres de diametre fets de material ceramic fins a galeries de 1,40 metres d'alçada per 

1,40 metres d'amplada.  

 

Figura 1. Claveguera grega   Figura 2. Claveguera etrusca. 

Els romans van ser, pero, els qui millor van comprendre la importancia del claveguerem a les ciutats fins al punt de 

crear uns funcionaris encarregats del seu manteniment anomenats «curatore cloacarum", els quals es finançaven 

pel «tributum cloacarium". L'atenció a les clavegueres per part dels romans és segurament heréncia dels seus 

avantpassats, els etruscs, civilització que va aprendre a convertir zones d'aiguamolls en hortes quan descobrí la 

manera d'obrir galeries subterrànies per drenar les terres inundades.  

A la ciutat de Roma es troba encara avui I'anomenada «Cloaca Maxima", una gran claveguera començada a 

construir al segle IV a.C. pel rei Tarquí el Vell. Es tracta d’una volta de cinc metres de diametre per vuit d'alçada, 

amb els murs que tenen a la base un gruix d'un metre i mig. No sempre es va escollir a l'lmperi Roma la solució de 

galeries d'evacuació per encarrilar les aigües residuals; aixi tenim que a la ciutat de Pompeia les aigües residuals 

corrien IIiurement per uns carrers que tenien pendents molt pronunciats i voreres altes. És de suposar que al seu 

temps per les vies de Pompeia la circulació de I'aigua era constant, com ho demostren les pedres que sobre-sortien 

del paviment als encreuaments dels carrers per poder-los travessar. L'interés dels romans per les clavegueres es 

manifesta a totes les ciutats fundades per ells. Restes de clavegueres romanes s'han trobat a totes les provincies 

de l'lmperi i nombroses ciutats fran-ceses en són testimony. A Mérida es conserva en bon estat la xarxa de 

clavegueram romana i a Barcelona s'ha trobat una claveguera romana al carrer de la Palma de Sant Just.  
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DE I'EDAT MITJANA AL SEGLE XIX  

La caiguda de l'lmperi Roma provoca gairebé I'oblit absolut de les clavegueres excepte a la ciutat de Roma i altres 

de I'antic Imperi. A I'Edat Mitjana, caracteritzada per guerres freqüents, les ciutats, que comencen el seu 

desenvolupament, són focus propicis a les infeccions, que donen IIoc a periódiques epidémies. Les catastrofes, 

inundacions, malalties, són acceptades com a fatalitats divines, sense respostes practiques. S'entén aixi la 

despreocupació pel manteniment del clavegueram . És a la primeria del segle XII quan els habitants de la ciutat 

tornen a prendre interés per les clavegueres, com ho demostra la construcció de col·lectores a gran part de les 

ciutats europees. Les actuacions eren, peró, limitades a resoldre les necessitats d'una determinada llera i mancava 

una visió global del clavegueram com una xarxa que calia integrar en el conjunt de la ciutat.  

A finals del segle XVIII i primers del XIX prenen força social els corrents higienistes, que veien en la xarxa del 

clavegueram la solució a gran part dels problemes de salut deis ciutadans. El lema dels higienistes era “Salus 

Populi".  

EL CORRENT HIGIENISTA  

El corrent higienista es basa en la teoria segons la qual la salut de les persones era determinada per les condicions 

higiéniques de I'ambit que les envoltava.  

Aquest corrent comença a I'antiga Grécia amb Hipócrates, pare de la medicina. En el IIibre “Tractat de les aigües, 

els aires i els IIocs", explica com les caracteristiques d'un IIoc determinat, com per exemple el tipus de terreny, la 

seqüéncia dels vents i les pluges, influeixen la salut dels seus habitants.  

El metge anglés Thomas Sydenham (1624-1689) renova a finals del segle XVII la idea hipocràtica anomenant IIocs 

de constitució epidémica aquells que afavorien I'aparició de malalties agudes.  

 

Figura 3. Cartograma patogènic. 
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Als segles XVIII i XIX agafa força la creença de la transmissió de malalties per mitja de les aigües subterranies o bé 

pels efluvis transportats pel vent procedents de malalts. Així la salut de les persones era el resultat de les 

condicions geogràfiques del IIoc i de I'espai social d'habitatge. Aquest espai esdevingué conflictiu especialment 

amb el creixement industrial del segle XIX, quan els barris de treballadors eren un clar exemple de IIocs insans a 

causa de I'amuntegament i la manca d'higiene privada i pública. Prengueren importancia així les anomenades 

topografies mediques, les quals consistien en planols on es classificaven les zones segons les seves característiques 

sanitaries, topografies que eren el punt de partida de la major part dels projectes de clavegueram. Les descobertes 

bacteriológiques de les darreres décades del segle XIX (Hansen: lepra; Laverau: malaria; Koch: tuberculosi i cólera) 

fan que passi a segon terme la importancia de les condicions higiéniques urbanes i es detura el desenvolupament 

de les clavegueres. Els corrents higienistes van afavorir en gran mesura I'estudi i realització de nombrosos 

projectes de clavegueram al IIarg del segle XIX i la ciutat de Barcelona en té un bon exemple quan I'any 1891 

s'aprová el “Pla de Sanejament del Subsól de Barcelona: Clavegueram , Drenatge i Residus Urbans», obra de 

I'enginyer de camins i arquitecte Pere Garcia Faria.  

CLAVEGUERES AL SEGLE XX  

Fins al segle XIX els principals móbils dels projectes de clavegueram van ser raons higienistes i de salut peró un cop 

pal·liada la problemática de la salut amb els avenços de la Bacteriologia, s'anaren fent cada vegada més grans els 

problemes de drenatge urbá i les demandes de millora del medi ambient. El desenvolupament urbanistic de les 

ciutats generalment al voltant dels antics nuclis, per una banda ha donat lIoc a I'edificació en terrenys de dificil 

drenatge i per I'altra ha creat problemes en els antics nuclis. És important assenyalar que tant la legislació 

administrativa com la urbanistica en general menyspreen el paper del clavegueram i quan aquestes el recollien era 

la societat qui les incomplia (la Llei de Régim Local de 1955 només feia obligatori el clavegueram als municipis de 

més de 5.000 habitants; no és doncs estrany que el 1982 hi hagués a Catalunya 88 municipis sense xarxa de 

clavegueram).  

Actualment la Hidrologia Urbana, técnica dedicada a la resolució dels problemes hídrics urbans, ha d'enfrontar-se a 

reptes técnics de preservació ambiental, de protecció civil, d'optimització económica i d'adequació a 

configuracions urbanístiques complexes.  

1.2 EL CLAVEGUERAM ANTIC DE BARCELONA  

Geografs i militars espanyols, francesos, holandesos, etc., de totes les époques han fet descripcions i planols de 

Barcelona. Hi apareix la trama viaria amb més o menys detall, pero la referencia o dades sobre col·lectores i 

clavegueres no hi són, i quan s'hi fa referencia és com un incís en tractar altres temes més generals. Així doncs 

degut a aquesta manca de documents escrits,  no es coneix el desenvolupament del  clavegueram de Barcelona  

amb anterioritat del segle XIX . 

De totes maneres, que Barcelona ha tingut clavegueres des de temps remots ho demostren les excavacions 

arqueologiques. És un exemple la claveguera de la Palma de Sant Just, que coincideix amb el traçat d’un antic 

carrer romà i és formada per parets laterals amb pis de teules planes i cobertes de lIambordes transversals. Són 

visibles en el seu interior diversos embornals a una i altra banda del carrer. D'aquesta claveguera, més enllà del 

carrer de BelIafila, ja no se'n té constancia. Possiblement sortia del recinte emmurallat a la platja pel "Decumanus 

Maximus», via longitudinal de Barcino.  

Un altre vestigi, es al carrer de la Rambla, antiga Riera d'En Malla que es va canalitzar i cobrir per transformar-la en 

una gran col·lectora que encara subsisteix i que va de I'antiga Porta d'lsabel ll fins a les Drassanes. Va construir-se 

I'any 1364 en fer-se la muralla. Es formada tota ella de pedra picada.  

El Rec Comtal ha estat cobert en diferents epoques i transformat en claveguera. Per exemple es tè constància qu al 

1472 es va intentar modificar-lo en fer-se una claveguera . Encara avui hi son en servei d’alguns trams.  
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L'antiga construcció de clavegueres de parets rectes tapiades amb Ilambordes es desacreditaren a  finals del segle 

XVIII pel risc de trencar-se i per la continua entrada de terres. D'aquí I'acord municipal del 20 de desembre de 

1796, que en les futures concessions de clavegueres «es prevenga que sean éstas con bóveda».  

 

Figura 4. Esquema dels col·lectros a finals del sXVIII 

Quan García Faria va iniciar els seus treballs sobre el clavegueram de Barcelona, el 1891, les principals col·lectores 

construïdes a la ciutat eren els següents:  

Al Nucli Antic:  

• Rec Comtal: (Transformació de I'antic Rec en claveguera). Es conserva el seu antic traçat amb trams d'uns 

cinc metres d'amplada. Baixa pels carrers del Rec Comtal, Basses de Sant Pere, Plaça de Sant Agusti, 

Tantarantana, Rec i Ocata.  

• Riera de Sant Joan: Comenyava a la Plaça de Jonqueres (Via Laietana-Jonqueres), Riera de Sant Joan 

(Laietana), Mercaders, Plaça de la Llana, Marcús, Assaonadors. La reforma de la Via Laietana a 

comenyament d'aquest segle desvirtua la col· lectora.  

• La col·lectora de la Rambla, encara en funcionament, segueix el mateix traçat d'origen amb Ileugeres 

rectificacions causades per la construcció del metro. Evidentment era la més important del casc antic. En 

aquesta zona no ha estat superada.  
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• La claveguera dels carrers Ample, Gignas, Baixeres, Agudells i Plaça del Palau interceptava les aigües 

residuals des de I'actual emplaçament de Correus fins al Rec Comtal. Així encara funciona després de 

I'obertura de la Via Laietana.  

Fora del Nucli Antic cal esmentar:  

• Rondes: tenien com a origen la Plaça de Catalunya i treien les aigües cap a ponent i/o Ilevant. El tram de 

lIevant desguassava al Bogatell i el de Ponent a Vila Vila i al port. Aquesta col· lectora de forma el·líptica 

molt plana ha quedat totalment fora de servei a causa de les obres del metro fetes en diferents époques a 

les Rondes.  

• La col·lectora de la Rambla, que arribava fins al carrer de Provença i desguassava a la Ronda.  

• En el Passeig de Sant Joan, I'actual col·lectora començava a l'alçada de Provença amb tres grans boques 

per engolir torrents de Gracia. Passeig avall fins a Tetuan-Roger de Flor, anava a parar al Bogatell i passava 

pel davant I'antiga estació del Nord.  

• A tot el llarg de la Gran Via hi havia una claveguera de caracter local que no pot considerar-se col·lectora.  

• La col·lectora del carrer de Casp tenia el seu origen en la desviació de les aigües de I'antiga Riera d'en 

Malla cap al Bogatell. Era una secció gran que encara ara continua fent un bon servei.  

• En el Saló de Sant Joan hi ha un tram de gran col·lectora que data d'aquells temps i era el de major 

capacitat. Comença a Rondes-Sant Joan, passa per sota l'Arc de Triomf i es desvia pel carrer dels 

Almogavers cap al Bogatell.  

1.3 CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE BARCELONA  

Normalment les clavegueres segueixen els tàlvegs (fons de valls) per on el procés d'urbanització ha traçat 

tradicionalment bona par dels carrers.  

És molt explicatiu descriure la hidrografia de Barcelona i anar resseguint el procés de transformació urbana per 

comprendre el sistema de clavegueram de Barcelona.  

A grans trets, el pla de Barcelona té els següents limits: 

SE :  Mar  ,NE:  Riu Besos  ,SO:  Riu Llobregat  ,NO:  Serra de Collcerola   

Existeixen relleus orogràfics que marquen les vies de drenatge principals; així:  

• Turó de la Peira al Nord i Turó de la Creueta del ColI, Mont Carmel i Turó de la Rovira al Sud, donen lIoc a 

la Riera d'Hor!a, que aboca al mar.  

• La vessant Nord del Turó de la Peira forma diverses rieres, com el Torrent Perellada, Riera de Sant Andreu 

i Torrent de Pujalet, que aboquen naturalment al Riu Besos.  

• El Sud-est del Turó de la Rovira era I'inici de rieres que anaven a parar al mar, si bé amb I'avany natural de 

la linia costanera, el seu abocador va ésser el Clot de la Llacuna.  

• Les rieres del Sud de la Creueta del ColI, el Turó de la Rovira i el Carmel, tals com el Torrent de Can 

Vidalet, el Torrent del Pecat i el Torrent del Pregó, anaven a parar al mar i després de la regressió marina, 

a la badia de les Falsies.  

• El Torrent de l'Olla recollia les aigües de la Riera de Vallcarca, les quals s'escolaven entre la Creueta del 

ColI i el Tibidabo, i les aigües del talveg format per la Creueta del ColI i el Turó del Putxet. Anava fins el 

mar pel NE del Mont Tàber. -L'altra vessant del Putxet, en confluencia amb la vessant del Turó de 

Monteroles, formava la Riera de ColIserola que duia les aigües fins al mar a Ponent del Mont Tilber.  
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• Val a dir que a Ponent de I'eix Ramblas-Turó del Putxet fins a I'eix Sant Joan Bosco-Major de Sarria, 

gairebé totes les rieres es veien obligades a passar pel vall format entre el Mont Taber i Mont-juïc, lIoc on 

existia la depresió coneguda com el Cagalell. 

• A Ponent de I'eix Numancia-Sant Joan Bosco-Major de Sarria, les rieres de Sants, el Torrent Escuder, el 

Torrent Mariner, van a parar a la Riera Blanca que entrava al mar al SW de Montjuïc, En el planol 

esquematic es poden veure reflecti-des les vies principals de drenatge que coincidei-xen sensiblement 

amb les artificial. 

 

Figura 5. Hidrofisiografia de superficie. 

He parlat de regressions del mar i cal explicar que la forma de Barcelona ha variat al lIarg del temps. Els processos 

de sedimentació geologica han significat durant segles, la progressiva colmatació de lIacunes, aterrament de rieres 

i progressions de la línia de costa.  

Així I'antic port al SO de Montjuïc va desaparéixer pel perllongament de la terra ferma a causa dels aports al·luvials 

del Llobregat. El port barcelonés de Jaume I es trobava on es troba avui I'estació de França; el sorgiment de I'illa de 

Maians per aports fluvials i la posterior formació de la península que donaria lIoc a la Barceloneta, va anul·lar 

aquest port. A més, part de Sant Martí de Provençals era mar i no terra. 

Serveixi aquesta introducció per dir que s'han introduït fins aquest moment dues alteracions importants a les 

rieres naturals: la col·lectora de Diagonal i l'interceptor de rieres. La resta continua força igual a les rieres descrites, 

només que són artificials i soterrades sota els carrers, amb petits transvasaments entre rieres, fonamentalment 

portant cap a la Riera d'Horta cabals que anaven al Besos, i desviant cap al Sud les rieres que ho feien cap al Nucli 

Antic.  
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Per altra banda, I'efecte de regressió de la costa ha donat lIoc a I'existéncia de zones molt planes i de difícil 

drenatge, perqué I'aigua necessita que hi hagi pendent per córrer.  

Val dir, simplificant, que des de I'alineament Aragó-Meridiana fins al mar, és a dir, el terç inferior de Barcelona, les 

necessitats de clavegueres es sextupliquen, més o menys, en relació amb els dos terços superiors.  

Com a resum estadístic podem dir que tota aquesta xarxa natural s'ha transformat en una xarxa artificial, és a dir, 

una xarxa de clavegueres, amb les característiques que a continuació es detallen.  

1.4 LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE BARCELONA 

La xarxa té una lIargada de 1.075,5 km, repartits en una variada gamma de conductes, que van des de la 

claveguera tubular de 40 cm de diametre fins a les grans col·lectores semblants als túnels del metro(el de la Plaça 

Cerda és la més gran, amb 30,95 m2 de secció). La major part d'aquesta xarxa és visitable, i aixó vol dir que un 

home, si més no ajupit, hi pot pas-sar (més d'1,60 m d'aIçada). En concret a Barcelona hi ha pel que fa referéncia a 

la xarxa pública municipal. 

• 143,10 km de clavegueres tubulars. 

• 136,20 km de clavegueres semivisitables (secció menor 1 m2) 

• 581,00 km de clavegueres visitables (entre 1 m2 i 1,59 m2) 

• 124,00 km de clavegueres de mesura mitjana (entre 1,60 i 3,99 m2) 

• 91,20 km de grans col· lectores (secció superiors 4,00 m2) 

A més, existeix una xarxa de claveguerons particulars per a la connexió des de la façana dels edificis a la claveguera 

municipal.  

Les característiques geométriques de la xarxa són consgudes; Existeixen plànols on són reflectides les cotes de les 

clavegueres a cadascun dels 24.938 pous, així com la cota d'aquests. També es disposa d'un registre de les seccions 

transversals de cada tram. Aquesta xarxa es distribueix, a efectes d'evacuació de les aigües pluvials, en 9 conques 

vessants, de les quals 8 corres ponen al Pla situat entre la Serra de ColIserola (divisória d'aigües) i el mar, I'altra és 

la zona situada darrera el Tibidabo, tributaria de la riera de Vallvidrera, que aboca al riu Llobregat. De les 8 

conques, només una, la corresponent a I'lnterceptor Oriental de Rieres, porta les aigües cap al riu Besós, mentre 

que les altres 7 van al mar després de travessar la ciutat: dues (la Riera Blanca i l'Emissari de Sants-Zona Franca) 

desguassen a Ponent de Montjuïc, altra (la denominada avantporta) ho fa al port i les altres quatre (Rec Comtal, 

Poblenou, Bogatell i Riera d'Horta) van a les platges de Llevant del port.  

La xarxa de clavegueram es del tipus unitari, aixo vol dir que desguassen les aigües residuals (tant d'origen 

doméstic com industrial) i les pluvials pel mateix conducte. Aixo fa que siguin molt variables lIurs cabals, natura i 

composició. És una excepció la xarxa del vessant N de ColIserola (conca de la riera de Vallvidrera), que és del tipus 

separatiu (les clavegueres recullen només les aigües residuals). Pel que fa a les aigües residuals, el cabal mitja diari 

és de 500.000 m3, la qual cosa suposa un cabal mitja d'uns 5,79 m3/seg, dels quals es depuren un 75 % . El cabal 

punta d'aigües residuals és de I'ordre del 40 % superior al cabal mitja. És important assenyalar que els cabals 

d'aigües pluvials poden ser de I'ordre de 60 a 70 vegades els d'aigües residuals per plujes desenals. L'aigua 

consumida procedeix de la xarxa de la SGAB. en quantitat de 135,6 Hm3/any i de pous privats en quantitat 1 Hm3 

/any a més de petits cabals provinents d'altres companyies de proveiment i mines. 

A la xarxa de clavegueram arriben també les aigües d'infiltracions deis soterranis i deis túnels del metro, s'estima 

que els cabals d'aigües residuals tenen el següent origen: 

o doméstic 56 %, 

o comercial o industrial: 34 %, 
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o municipal (ús públic): 10 %, 

La carrega equivalent de DB05 (Demanda Biológica d'Oxigen) abocada per habitant i dia és de 64 g, que 

comprenen tant la carrega organica d'origen doméstic com industrial. La part doméstica suposa el 83 % i la resta, 

17 %, correspon a la carrega organica industrial. 

1.5 L'ESPECIAL PROBLEMATICA DEL DRENATGE A BARCELONA  

Barcelona presenta una série de caracteristiques que fan especialment dificil de resoldre I'evacuació de les aigües 

de pluja.  

Per un costat, la forta impermeabilització del terreny suposa la generació de grans cabals d'escolament per la 

reduïda absorció del terreny.  Aquest és el problema més greu i esta lligat, com gairebé tots els problemes 

urbanistics, a I'alta densitat de població, factor sobre el qual es molt dificil d’actuar. 

Per altre costat, el perfil topografic de Barcelona té una part amb un fort pendent (la zona alta, propera a 

ColIserola amb un 4 %) que després es suavitza en arribar al mar (un 1,5 %). Aixó causa la rapida concentració 

d'aigües a I'alçària del carrer Aragó, més o menys, per continuar després amb molt poc pendent (força motriu) fins 

al mar. Aquesta és la raó per la qual els aiguats donen lIoc a grans acumulacions d'aigües a les zones situades sota 

una linia imaginaria de divisió de Barcelona que segueix I'alineació del carrer Aragó, tals Com la Zona Franca, el 

Poble Nou i el Nucli Antic.  

Un altre problema el constitueix el fet que la major part de I'aigua que cau sobre la part alta de la ciutat I'ha de 

travessar tota per desguassar al mar, trobant-se a més amb obstacles com la muntanya de Montjuïc i el Nucli Antic 

(i en certa manera el port) el que dona lIoc a la polarització d'abocaments cap als extrems del front litoral 

barceloni. La solució passa per la construcció de grans col· lectores que puguin endegar les aigües fins a les 

depuradores, aigües que arriben a formar cabals de 250 o 300 m/s, és a dir cabals similars als de I'Ebre per terme 

mitja en la conca ordinaria. I arribem aixi al cercle viciós que aquestes col·lectores troben dificilment espai fisic per 

instal·lar-se a causa de la densitat d'ocupació del sól i subsól. És especialment destacable la implantació poc 

respectuosa del ferrocarril (carrer d'Aragó, Avda. Roma, i ramal Glories) i el metro" (especialment al Paral·lel i 

Ramblas) al subsól, cosa que impossibilita en molts indrets el pas de les col·lectores.   

 

Figura 6. Perfil topogràfic de Barcelona. 
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2 SUDS  

2.1 INTRODUCCIÓ 

És conegut que el fenomen urbà modifica les característiques físiques del medi tot transformant un entorn natural 

amb unes característiques hídriques donades en un altre d’ humanitzat amb unes característiques hídriques molt 

diferents si no es prenen mesures correctores.  

Tradicionalment aquesta modificació des d’un suposat estat natural equilibrat a un d’artificial augmenta la 

probabilitat d’inundacions degut a volums d’escolament i cabals punta més elevats degut a una impermeabilització 

de la coberta i una disminució acusada del temps de concentració. Per tal de reduir aquests inconvenients, han 

nascut noves tècniques que s’engloben dintre del concepte “desenvolupament sostenible” que aplicat al drenatge 

urbà fa referència a un conjunt de mesures i instal·lacions que pretenen el desenvolupament urbà de forma que es 

minimitzin els problemes associats a la impermeabilització. Aquestes tècniques es coneixen com a Sustainable 

Urban Drainage (SUDS) o Best Management Practices (BMP’s), és a dir, Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible o 

Millors Pràctiques de Control.  

L’objecte de les SUDS es compensar aquests efectes mitjançant l’emmagatzematge i/o la infiltració en el subsòl. 

D’aquesta manera es laminen els cabals punta, es redueixen els volums d’escolament i es reté la contaminació. 

L’ús d’un sistema de drenatge sostenible requereix una planificació i un disseny multidisciplinari.  Es per això que 

es necessari fer un repàs de les SUDS disponibles i les característiques físiques de la Ciutat de Barcelona, entenent 

per això les característiques pluviomètriques, geològiques i piezomètriques del Pla de Barcelona, abans de 

considerar la idoneïtat o no d’aquestes tècniques. 

Aquest visió general filtrada amb les característiques própies de Barcelona, ens ha de permetre: 

• Definir quines tècniques de drenatge urbà sostenible (SUDS) són viables per a la ciutat de Barcelona, 

tenint en compte aspectes com el règim de pluja, la densa urbanització, les tasques de manteniment 

associades, i el cost teòric aproximat d’implantació 

• Plantejar quines són les ubicacions prioritàries o preferibles per a la seva implantació. 

• Definir quines són les tasques de manteniment per a cadascuna de les tècniques factibles, la freqüència 

de les mateixes, i el seu cost teòric. 

• Finalment, es pretén establir quin o quins són els diferents organismes de l’Ajuntament de Barcelona que, 

seguint un criteri lògic, haurien de realitzar les diferents tasques de manteniment, per tal d’implicar-los en 

la implantació d’aquestes tècniques i obtenir el seu compromís per a que, mitjançant el correcte 

manteniment, el seu funcionament sigui l’adequat. 

2.2 TIPIFICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE DRENATGE ALTERNATIU 

La impermeabilització lligada al desenvolupament urbà te efectes negatius com són les inundacions. L’objecte de 

les TEDUS es compensar aquests efectes mitjançant l’emmagatzematge i/o l’ infiltració en el subsòl.  Aquestes 

solucions tècniques se centren en reduir els volums d’escolament i laminar els cabals punta.  

Una bona classificació de les tècniques disponibles es realitzar-la segons llur mode de treball, es a dir segons si 

emmagatzemen o infiltren les aigües pluvials. Aquestes modes de treball no son excloents entre sí i algunes de les 

tècniques permeten la combinació d’ambdues possibilitats: 

2.2.1 EMMAGATZEMAMENT D'AIGÜES PLUVIALS. 
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Tenen com a objecte diferir en el temps el pas de les aigües pluvials cap a les xarxes de drenatge. El seu principal 

efecte consisteix a disminuir el valor dels cabals màxims a evacuar sense que necessàriament afecti al volum total 

escorregut. En aquesta categoria s’inclouen els emmagatzemaments difusos, localitzats i les filtracions de les més 

variades geometries.  

Emmagatzemament difús o control en origen mitjançant l’alentiment de les aigües pluvials d’escorrentiu: El volum  

retingut per unitat de superfície és petit. Aquest tipus d'emmagatzematge només retarda el fluxe superficial 

augmentant les alçades d'escolament sobre les superfícies o allargant els camins que ha de recórrer el fluxe. Entre 

aquestes tècniques es consideren:  

1. Teulades verdes sobre sostres, teulades  i  terrasses d’extensions importants: 

Són sistemes multi-capa que cobreixen la teulada d’un edifici amb vegetació viva ubicada sobre una capa 

drenant. Els aspectes de disseny rellevants estan relacionats amb el pendent de les superfícies i els 

elements d’evacuació. Poden presentar problemes d’infiltració per defectes en la impermeabilització i 

augment de les exigències estructurals.  

 

Figura 7. Teulada verda. 

 

2. Escorrentiu sostenible en estacionaments, passejos i parcs: 

En aquests casos, l’alentiment de les aigües pluvials s’aconsegueix augmentant la rugositat de les 

superfícies,i disminuint la seva pendent o reduint la quantitat d'elements de conducció com cunetes i 

canaletes. L'aigua retinguda pot formar tolls que eventualment s'evaporen o infiltren.  D'altra banda les 

superfícies planes poden provocar un drenatge deficient i generar problemes de humitat i brutícia .En 

general es més fàcil augmentar la  rugositat de les àrees verdes  per mitjà de  plantes i/o ondulacions  del  

terreny. 

 

Figura 8. Escorrentiu sostenible. 
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Emmagatzemaments localitzats. El volum unitari és alt. Es tracta d'obres dissenyades amb el propòsit especial 

d'emmagatzemar volums importants d'aigua per utilitzar-les com a estratègia de control en les puntes 

d’escorriment en carreteres, aparcaments, zones residencials o comercials. Es poden trobar sobre la superfície del 

terreny o sota d’ella.  En general es tracta de llocs especialment seleccionats per a acumular l'aigua, la qual és 

conduïda cap a ells des de sectors relativament amplis.  Els aspectes estètics i de qualitat de l'aigua 

emmagatzemada poden ser importants per a una operació correcta.  Entre aquestes tècniques es consideren:  

3. Llacunes i estanys de retenció: 

Sòn llacunes a l’aire lliure que emmagatzemen un volum permanent d’aigua. Els estanys de retenció 

també han de considerar aspectes paisatgístics i recreacionals i  són dissenyats per crear un hàbitat que 

afavoreixi el desenvolupament de vegetació en superfície i també en l’espai submergit de la columna 

d’aigua durant tota la superfície. 

 

Figura 9. Llacunes i estanys de detecció. 

4. Aiguamolls: 

Els aiguamolls són semblants als estanys de retenció però presenten menys profunditat (tenen una 

fondària de vas < 2m) i més densitat de vegetació emergent. Lo normal és que hi hagi zones emergents 

amb vegetació fins a la zona central (high marsh). A més, com els estanys de retenció, els aiguamolls 

també  han de considerar aspectes bio-paisatgístics i recreacionals. 

 

Figura 10. Aiguamolls. 
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5. Llacunes i estanys de detenció: 

Sòn llacunes i dipòsits a l’aire lliure que no emmagatzemen un volum permanent d’aigua entre els 

episodis de pluja.  

 

Figura 11. Llacunes i estanys de retenció. 

6. Dipòsits de detenció: 

Sòn dipòsits soterrats que permeten l’emmagatzematge temporal d’aigües pluvials, per mitjà de l'ús 

d'elements de control com comportes automàtiques o elements semblants.  

 

Figura 12. Dipòsit de detenció. 

Filtracions. El volum d'emmagatzematge depèn de la granulometria dels materials emprats, així com del pendent. 

S’aplica normalment en zones molt impermeables on el sòl és escàs i car com zones industrials, comercials o 

residencials però també es aplicable a zones extenses. Aquestes tècniques també son emprades per disminuïr la 

càrrega de contaminants i s’ha de tenir cura de prevenir la colmatació. Entre aquestes tècniques es consideren:  

7. Calçades poroses: 

És una tècnica de control en origen  aplicada sobre calçades de circulació amb un estructura multicapa 

que permet la filtració de les aigües de pluja i posteriorment la incorpora a la xarxa de drenatge 

tradicional mitjançant tubs-drent. Les aigües de pluja s’infiltren a través d’una capa de rodadura porosa o 

d’embornals connectats a drens porosos. 

Es solen utilitzar en aplicacions amb baixa intensitat de trànsit com en carrers residencials, zones 

d’aparcament o carrers d’intensitat mitja sense trànsit pesant. S’ha d’evitar la infiltració d’aigua amb 

metalls pesants, per això no estan recomanats en zones industrials, gasolineres o risc de contaminació 

amb pesticides. 

 

 



 

Figura 13. Calçades poroses. 

8. Rases drenants: 

Son rases dissenyades per tractar l’escorriment mitjançant filtració a través de material porós protegit 

amb un geotèxtil i posteriorment 

Recull l’aigua paral·lelament a la direcció del flux.

 

Figura 14. Rases drenants. 

9. Filtres de sorra: 

Són estructures amb cambra (o multi

través d’estrats de sorra amb adequada granulometria i posteriorment incorporarla a la xarxa de drenatge 

tradicional mitjançant tubs-drent.

cambra de filtració. 

 

Figura 15. Filtres de sorra. 

dissenyades per tractar l’escorriment mitjançant filtració a través de material porós protegit 

amb un geotèxtil i posteriorment incorporarla a la xarxa de drenatge tradicional mitjançant tubs

Recull l’aigua paral·lelament a la direcció del flux. 

 

Són estructures amb cambra (o multi-cambra) dissenyades per tractar l’escorriment mitjançant filtració a 

través d’estrats de sorra amb adequada granulometria i posteriorment incorporarla a la xarxa de drenatge 

drent. Aquesta tècnica es composa de cambra o àrea de pretractament i 

 

18 2 SUDS 

 

dissenyades per tractar l’escorriment mitjançant filtració a través de material porós protegit 

incorporarla a la xarxa de drenatge tradicional mitjançant tubs-drent. 

per tractar l’escorriment mitjançant filtració a 

través d’estrats de sorra amb adequada granulometria i posteriorment incorporarla a la xarxa de drenatge 

Aquesta tècnica es composa de cambra o àrea de pretractament i 
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2.2.2 INFILTRACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS. 

Es busca la disminució del cabal màxim i dels volums a evacuar. També es considera que disminueix la càrrega de 

contaminants al quedar-se retinguts en el sòl o atrapats en infiltrar-se una part important dels contaminants. La 

resposta pot variar enormement depenent del grau de saturació del sòl. La capacitat del sòl per a absorbir aigües 

pluvials depèn de la coberta, del tipus de sòl i de les característiques de l’aqüífer. Totes les tècniques d’infiltració 

tenen l’inconvenient de la colmatació. Els dispositius es poden classificar com difusos o concentrats.  

Infiltració difusa o control en origen filtració de les aigües. Es consideren els llits d'infiltració de qualsevol tipus, el 

cas més simple que consisteix en fer escórrer l'aigua sobre una superfície permeable. Aquesta superfície  ha 

d'ésser suficientment resistent com per aguantar les càrregues, sobretot si circulen vehicles. 

10. Paviments filtrants: 

És una tècnica de control en origen aplicada en en carrers, jardins, parcs, estacionaments.Es tracta 

fonamentalment d'utilitzar materials alveolats per al revestiment de paviments per a vianants o 

aparcament en sòls permeables (explanats segons la tècnica de carreteres) de manera que la infiltració es 

produeixi a partir dels buits permeables d'aquesta superfície cap al terreny. 

 

 

Figura 16. Paviments filtrants. 

Infiltració localitzada. En general es tracta de llocs especialment seleccionats per a la filtració de l'aigua, la qual és 

conduïda cap a ells des de sectors relativament amplis. Degut a això es important considerar la necessitat de 

sobreeixidors si la tècnica no te la capacitat suficient d’infiltració i desviar, aleshores, l’excedent cap a la xarxa de 

drenatge tradicional. 

11. Rases d'infiltració i cunetes filtrants: 

Cap aquestes rases es dirigeix part important de l'escorriment local i en elles s’intenta  la seva  infiltració  

concentrada. En aquestes rases  d'infiltració es poden afegir tubs o no i es poden incloure cambres o no. 

Amb aquests elements addicionals constitueix un sistema de drenatge semisubterrani amb un 

sobreeixidor connectat a un sistema d’aigües pluvials tradicional. L'alimentació d'aquests sistemes amb 

aigües netes que provenen de sostres o superfícies pavimentades pot millorar el seu manteniment i evita 

la necessitat d’afegir elements de decantació. 



 

Figura 17. Rases d'infiltració i cunete

12. Pous d'infiltració: 

Son pous reblerts de material porós  que permet una infiltració concentrada amb la finalitat de recàrrega 

del freàtic. Es poden utilitzar quan existeixen terrenys impermeables en superfície i permeables en 

profunditat, estant el nivell freàtic a profunditat suficient. S’ha de comprovar l’existència d’aigua de molt 

bona qualitat o requerir elements d'adequació intermedis. 

Figura 18. Pous d'infiltració. 

2.2.3 COMBINACIONS D'EMMAGATZEMAMENT I I

Són tècniques que presenten les dues característiques. Entre aquestes es mencionen: 

Les anomenades àrees d’infiltració inundables 

extenses que les anteriors en les quals s'espera un emmag

condicions de disseny es concentren en la preparació de les capes superficials i de base que permeten la infiltració 

d'aigües pluvials a través de les capes superficials o de paviments porosos. En alguns c

molt lenta es poden agregar drens subterranis, pous o rases.

 

. Rases d'infiltració i cunetes filtrants. 

Son pous reblerts de material porós  que permet una infiltració concentrada amb la finalitat de recàrrega 

del freàtic. Es poden utilitzar quan existeixen terrenys impermeables en superfície i permeables en 

nt el nivell freàtic a profunditat suficient. S’ha de comprovar l’existència d’aigua de molt 

bona qualitat o requerir elements d'adequació intermedis.  

 

'EMMAGATZEMAMENT I INFILTRACIÓ. 

Són tècniques que presenten les dues característiques. Entre aquestes es mencionen:  

àrees d’infiltració inundables (estanys temporals d’infiltració) que corresponen a zones més 

extenses que les anteriors en les quals s'espera un emmagatzematge i una infiltració difusa important.  Les 

condicions de disseny es concentren en la preparació de les capes superficials i de base que permeten la infiltració 

d'aigües pluvials a través de les capes superficials o de paviments porosos. En alguns casos en que l’ infiltració sigui 

molt lenta es poden agregar drens subterranis, pous o rases. 
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Son pous reblerts de material porós  que permet una infiltració concentrada amb la finalitat de recàrrega 

del freàtic. Es poden utilitzar quan existeixen terrenys impermeables en superfície i permeables en 

nt el nivell freàtic a profunditat suficient. S’ha de comprovar l’existència d’aigua de molt 

(estanys temporals d’infiltració) que corresponen a zones més 

atzematge i una infiltració difusa important.  Les 

condicions de disseny es concentren en la preparació de les capes superficials i de base que permeten la infiltració 

asos en que l’ infiltració sigui 
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Figura 19. Combinació d'emmagatzemament i infiltració. 

Una altre possibilitat d’aconseguir els dos efectes es combinar tècniques ja mencionades de manera que treballin 

acoblades. Exemples clars d’aquests tipus d’obres son les rases d’infiltració amb capacitats d’emmagatzematge 

temporal, els  paviments   porosos   connectats a cambres  subterrànies i la combinació d'estanys de retenció amb 

pous d'infiltració.  

2.2.4 DESCONNEXIÓ D'ÀREES IMPERMEABLES. 

Aquests és un altre element important en la reducció de l’impacte de les aigües pluvials que es pot aconseguir 

sense obres especials però que s’ha de contemplar en les etapes de disseny de les urbanitzacions. Es busca que 

l'aigua pluja ha de recórrer camins més prolongats abans d’arribar a la xarxa de drenatge. Un exemple típic 

d'aquest tipus d'accions és no connectar directament a la xarxa de drenatge els desaigües, sinó per exemple cap a 

jardins interiors.  

2.3 MANTENIMENT 

Cal dir que el manteniment, i la seva presa en consideració en fase de disseny, són aspectes clau per garantir el 

funcionament i bona eficàcia de les SUDS. 

Moltes de les aplicacions existents de SUDS han constatat com la manca de manteniment ha estat la causa 

principal de les dificultats de funcionament d’aquestes. Alguns exemples inclourien: la formació d’aigua estancada 

a les basses i dipòsits, amb la conseqüent proliferació de mosquits, o la colmatació dels paviments porosos, amb 

els conseqüents problemes d’inundacions. Per això una bona planificació de les tasques de manteniment a 

realitzar per cada tipus de SUD és totalment necessària. 

A continuació es presenta una taula-resum per a cadascuna de les tècniques presentades al subcapítol anterior. El 

manteniment proposat es troba dividit en tasques de manteniment ordinari, manteniment ocasional, mesures 

correctives i control general. 
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2.3.1 TEULADES VERDES 

Te
u

la
d

es
 v

er
d

es
 

Programa de 

manteniment 
Tipus de manteniment requerit Freqüència 

Manteniment 

ordinari 

 

Recollida d'escombraries i altres sòlids per evitar la colmatació 

de les canonades d'entrada 

 

Semestral /anual 

segons requeriment 

 

Reposició de les plantes mortes (especialment durant el primer 

any) 

 

Anual 

 

Recollida de les fulles mortes 

 

Semestral /segons 

requeriment 

 

Eliminació de les males herbes 

 

Semestral /segons 

requeriment 

 

Sega o poda de la vegetació existent. L'herba tallada s'ha 

d'evitar que s'acumuli 

 

Semestral /segons 

requeriment 

 

Manteniment 

ocasional 
  

Mesures correctives 

 

Estabilització de les zones de sol afectades per l'erosió 

 

Segons requeriment 

 

Revisió de la canonada d'entrada i reparació de les parts 

malmeses 

 

Segons requeriment 

 

Control 

 

Inspecció de tots els components incloent el substrat (sòl), 

vegetació, tubs drens, sistemes de reg, membranes i estructura 

de la taulada 

 

Anualment/després 

d'episodis de pluja 

intensa 

 

Inspecció del substrat de sòl per detectar signes d'erosió i 

identificar les fonts de sediments 

 

Anualment/després 

d'episodis de pluja 

intensa 

 

Inspecció de les drens d'entrada per assegurar la inexistència 

d'escorriments d'aigua de la capa drenant a la capa de 

conducció o taulada 

 

Anualment/després 

d'episodis de pluja 

intensa 

 

Inspeccionar la zona oposada a la teulada per evitar possibles 

fugues d'aigua 

 

Anualment/després 

d'episodis de pluja 

intensa 
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2.3.2 RASES DRENANTS 

R
as

es
 d

re
n

an
ts

 

Programa de 

manteniment 
Tipus de manteniment requerit Freqüència 

Manteniment 

ordinari 

 

Inspecció i identificació d'àrees que no estiguin operant de 

forma adequada 

 

Mensual 

 

Eliminació de runa, escombraries, fulles 

 

Mensual 

 

Control del nivell de colmatació dels filtres i, en cas necessari, 

procedir a la seva substitució 

 

Mensual 

 

Tallar i treure vegetació 

 

Mensual 

 

Si hi ha una làmina d'aigua permanent (filtres de sorra 

perimetrals), assegurar-se que les cambres no estiguin buides i 

en aquest cas, solucionar-ho 

 

Mensual 

 

Eliminació del sediment 

 

Anual 

 

Rehabilitació dels filtres 

 

Anual 

 

Manteniment 

ocasional 

 

Substituir els primers estrats de sorra (50-75 mm) i replantar 

llavors en zones de poc creixement de la vegetació 

 

3-5 anys 

 

Mesures correctives 

 

Reparació de danys produïts per erosió (en filtres de sorres 

superficials) 

 

Segons els casos 

 

Reparació de danys succeïts en desaigües  

 

Segons els casos 

 

Recompactació del filtre de sorra quan el seu grau de 

compactació es redueixi a menys del 75% de l’inicial 

 

Segons els casos 

 

Substitució dels filtres colmatats 

 

Segons els casos 
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es
 

d
re

n
an

Programa de 

manteniment 
Tipus de manteniment requerit Freqüència 

Control 

 

Inspecció de les diferents estructures (reixes, desaigües, etc.) 

per a avaluar la seva eficiència 

 

Mensual 

 

Control dels olors per detectar possibles condicions 

anaeròbiques 

Mensual 

 

Registrar el temps de desguàs dels filtres per avaluar si 

necessiten manteniment 

 

Semestral 

 

Control del grau de deteriorament del formigó 

 

Anual 

 

Comprovar que la cambra de sedimentació estigui plena per 

sota del 50% de la seva capacitat (o amb menys de 300 mm de 

sediment si es una cambra petita) i que el fons del filtre presenti 

menys de 15 mm de sediment acumulat. 

 

Anual 
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2.3.3 RASES D’INFILTRACIÓ 

R
as

es
 d

’in
fi

lt
ra

ci
ó

 o
 a

b
so

rb
en

ts
 

Programa de 

manteniment 
Tipus de manteniment requerit Freqüència 

Manteniment 

ordinari 

 

Recollida de escombraries i runes acumulats en la superfície 

superior de la rasa 

 

Mensual 

 

Eliminació i neteja de les pedres i les graves superficials de la 

rasa 

 

Anual (semestral 

durant el primer any) o 

quan l'acumulació de 

sediment és evident 

sobre la superfície de 

les graves 

 

Arranjament de les arrels que puguin provocar fenòmens de 

colmatació 

 

Anual (semestral 

durant el primer any) 

 

Eliminació de les males herbes sobre la superfície de la rasa 

 

Mensual 

 

Manteniment 

ocasional 

 

Neteja dels dispositius superficials de retenció del sediment 

(mecanismes abans de les rases) 

 

Semestral 

 

Eliminació de les arrels o de les plantes que creixen a la rasa 

 

Segons els casos 

 

En el cas que les rases retinguin altes càrregues de 

contaminants, substitució del geotèxtil 

 

Cada 5 anys 

 

Mesures correctives 

 

Rehabilitació de les superfícies d'infiltració i de filtració 

 

Segons els casos 

 

Substitució del geotèxtil o del revestiment davant fenòmens de 

colmatació 

 

Segons els casos 

 

Increment de la vegetació 

 

Cada vegada que la 

vegetació ocupi menys 

que el 50% de la 

superfície 

 

Control 

 

Inspecció de les diferents estructures per a avaluar la seva 

eficiència i eventuals danys 

 

Semestral 
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2.3.4 CUNETES FILTRANTS  

C
u

n
et

es
 f

ilt
ra

n
ts

 o
 im

p
er

m
ea

b
le

s 
en

 e
sp

ai
s 

ve
rd

s 
Programa de 

manteniment 
Tipus de manteniment requerit Freqüència 

Manteniment 

ordinari 

 

Eliminació de runes, escombraries, fulles 

 

Mensual 

 

Tallar la gespa 

 

Mensual 

 

Gestió de la resta de vegetació 

 

Mensual 

 

Manteniment 

ocasional 

 

Comprovar que no existeix un mal creixement de la vegetació 

per falta de llum o acumulació de restes d'altres plantes 

 

Anual 

 

Ressembrar zones amb baix creixement de vegetació. Si es 

requereix, canviar el tipus de plantes utilitzat 

 

Anual 

 

Mesures correctives 

 

Reparació de zones erosionades o danyades per ressembrat o 

recreixement 

 

Segons els casos 

 

Equilibrar les superfícies irregulars per a aconseguir els criteris 

de disseny 

 

Segons els casos 

 

Remoure i aclarir la capa superior de sòl per a facilitar la 

infiltració, trencar els dipòsits de llims i prevenir la compactació 

del terreny 

 

Segons els casos 

 

Eliminar la capa de sediments de la rasa de graves aigües amunt 

o de la capa superior de la franja filtrant 

 

Segons els casos 

 

Eliminar els residus d'olis i grasses utilitzant tècniques 

estàndards segures 

 

Segons els casos 

 

Control 

 

Inspeccionar les entrades, sortides i sistemes de sobreeiximent 

per a evitar obturacions, i netejar si és convenient 

 

Mensual 

 

Inspeccionar i identificar les zones 

d'infiltració on s'acumuli aigua durant >48hr 

 

Mensual/segons els 

casos 

 

Inspeccionar les entrades i zona superficial per a evitar 

l’'acumulació de llims 

Semestral 
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2.3.5 POUS D’INFILTRACIÓ 

P
o

u
s 

d
’in

fi
lt

ra
ci

ó
 

Programa de 

manteniment 
Tipus de manteniment requerit Freqüència 

Manteniment 

ordinari 

 

Eliminació de sediment i de les runes en les zones de 

pretractament (zones de decantació, etc) 

 

Anual 

 

Neteja de cunetes, canals de desguàs, etc 

 

Anual 

 

Inspecció d’arrels i vegetació que pugui causar colmatació del 

pou 

 

Anual 

 

Manteniment 

ocasional 

 

 

Mesures correctives 

 

Reconstrucció dels pous o substitució del material de 

reompliment  quan es generin ruptures o quan disminueixin 

dràsticament els nivells de servei del pou. 

 

Segons els casos 

 

Substitució del geotèxtil quan aquest resulti ineficient degut a 

colmatació. 

 

Segons els casos 

 

Control 

 

Inspecció de les zones de decantació i anotació dels nivells 

d’acumulació de sediment. 

 

Mensual (durant el 

primer any) i després 

anual 

 

Inspeccionar els pous per a comprovar que drenen 

correctament 

 

Anual 
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2.3.6 FILTRES DE SORRA 
Fi

lt
re

s 
d

e 
so

rr
a 

Programa de 

manteniment 
Tipus de manteniment requerit Freqüència 

Manteniment 

ordinari 

 

Inspecció i identificació d'àrees que no estiguin operant de 

forma adequada 

 

Mensual 

 

Eliminació de runa, escombraries, fulles 

 

Mensual 

 

Control del nivell de colmatació dels filtres i, en cas necessari, 

procedir a la seva substitució 

 

Mensual 

 

Tallar i treure vegetació 

 

Mensual 

 

Si hi ha una làmina d'aigua permanent (filtres de sorra 

perimetrals), assegurar-se que les cambres no estiguin buides i 

en aquest cas, solucionar-ho 

 

Mensual 

 

Eliminació del sediment 

 

Anual 

 

Rehabilitació dels filtres 

 

Anual 

 

Manteniment 

ocasional 

 

Substituir els primers estrats de sorra (50-75 mm) i replantar 

llavors en zones de poc creixement de la vegetació 

 

3-5 anys 

 

Mesures correctives 

 

Reparació de danys produïts per erosió (en filtres de sorres 

superficials) 

 

Segons els casos 

 

Reparació de danys succeïts en desaigües  

 

Segons els casos 

 

Recompactació del filtre de sorra quan el seu grau de 

compactació es redueixi a menys del 75% de l’inicial 

 

Segons els casos 

 

Substitució dels filtres colmatats 

 

Segons els casos 

 

Control 

 

Inspecció de les diferents estructures (reixes, desaigües, etc.) 

per a avaluar la seva eficiència 

 

Mensual 
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re
s 

d
e 

so
r Programa de 

manteniment 
Tipus de manteniment requerit Freqüència 

Control dels olors per detectar possibles condicions 

anaeròbiques 

Mensual 

 

Registrar el temps de desguàs dels filtres per avaluar si 

necessiten manteniment 

 

Semestral 

 

Control del grau de deteriorament del formigó 

 

Anual 

 

Comprovar que la cambra de sedimentació estigui plena per 

sota del 50% de la seva capacitat (o amb menys de 300 mm de 

sediment si es una cambra petita) i que el fons del filtre presenti 

menys de 15 mm de sediment acumulat. 

 

Anual 
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2.3.7 ÀREES D’INFILTRACIÓ INUNDABLES 

À
re

e
s 

d
’in

fi
lt

ra
ci

ó
 in

u
n

d
ab

le
s 

Programa de 

manteniment 
Tipus de manteniment requerit Freqüència 

Manteniment 

ordinari 

 

Recollida d’escombraries i runes 

 

Mensual 

 

Tallar gespa en zones públiques 

 

Mensual 

 

Tallar gespa al voltant del dipòsit 

 

Semestral 

 

Inspecció de la vegetació existent i eliminació de les espècies 

molestes 

 

Mensual 

 

Manteniment 

ocasional 

 

Replantar llavors en zones de poc creixement de la vegetació 

 

Anual 

 

Poda 

Segons els casos 

 

Eliminació del sediment en la zona de pretractament quan 

s’arribi al 50% del possible volum de sediment retingut 
Segons els casos 

Mesures correctives 

 

Reparació de danys (erosions a la sortida del dipòsit, 

rehabilitació de la zona d’abocament, desguàs, etc) 

 

Segons els casos 

 

Rehabilitació de les superfícies d’infiltració a través de tècniques 

adequades (scarifying and spiking techniques) 

 

Segons els casos 

 

Eliminació de volums de sediment per a arribar a les cotes de 

disseny 

 

Segons els casos 

 

Reordenació del perímetre del dipòsit 

 

Segons els casos 

 

Control 

 

Inspecció de les diferents estructures per a avaluar la seva 

eficiència i eventuals danys 

 

Mensual 

 

Inspecció de les zones de sedimentació i avaluació de una 

adequada freqüència de eliminació del sediment 
Semestral  

Inspeccionar la superfície d’infiltració per a detectar possibles 

fenòmens de compactació del terreny 

 

Mensual 
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2.3.8 PAVIMENTS FILTRANTS 

P
av

im
en

ts
 f

ilt
ra

n
ts

 
Programa de 

manteniment 
Tipus de manteniment requerit Freqüència 

Manteniment 

ordinari 

 

Comprovació que les àrees de contribució, embornals i altres 

estructures del paviment no presenten residus 

 

Mensual 

 

Neteja de la contaminació atrapada a les capes filtrants 

mitjançant una màquina de neteja d’alta pressió 

 

3 cops/any, segons els 

casos 

 

Manteniment 

ocasional 

 

Estabilització i poda de les zones de contribució i adjacents Segons els casos 

Mesures correctives 

 

Rehabilitació de la superfície i estructura superficial 

 

Segons els casos 

 

Control 

 

Inspecció inicial 

 

Mensual durant els 3 

primers mesos 

 

Inspeccionar el funcionament del sistema per detectar una 

possible deficiència en el seu funcionament, creixement de 

males herbes, etc. Si cal, dur a terme l’acció correctiva 

corresponent 

 

Trimestral / Passades 

48 hores d’episodis de 

pluja intensa 

 

Inspeccionar l’acumulació de llims i establir les freqüències de 

neteja adequades 
Anual 

Revisar les cambres d’inspecció Anual 
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2.4 CLIMATOLOGIA DEL PLA DE BARCELONA 

Barcelona es una ciutat situada en la costa est de la mar mediterrània, en una planada de uns 5 km d’amplada, 

limitada pel mar, la serralada litoral i la desembocadura dels rius Llobregat i Besòs. El clima és fonamentalment 

mediterrani, temperat la major part de l’any i una mica calorós i humit a l’estiu. 

El clima Mediterrani és un clima subtropical que es dóna principalment als països de l’hemisferi nord que voregen 

la Mar Mediterrània, entre d’altres llocs particulars del món com a Califòrnia; i a l’hemisferi sud es dóna a les 

regions centrals de Xile, la regió del Cap, a l’Àfrica del sud, i al sud-oest d’Austràlia. 

Es caracteritza per tenir uns hiverns relativament humits i estius secs, resultat de les variacions del front polar i les 

altes pressions subtropicals. Aquests són els dos centres d’acció (altes i baixes pressions) principals que dominen el 

clima. Les masses d’aire que trobem són de tipus tropical marítim o continental i polar marítim. Les masses d’aire 

polar marítim dominen a la tardor, hivern i també a la primavera, i són les responsables de la major part de les 

precipitacions d’aquest clima. Les estacions amb més pluja són les intermitges, és a dir, tardor i primavera. 

Especialment a la tardor, quan es poden donar pluges torrencials provocades per l’acumulació de calor a les 

masses d’aigua durant l’estiu, l’arribada de gotes fredes polars (despreniments o baixada de latitud de bosses 

d’aire fred que es situen sobre el mar mediterrani). A l’hivern poden aparèixer, localment, anticiclons tèrmics 

(quan l’aire baixa per refredament i la pèrdua de temperatura és més gran a les capes baixes que les altes). És 

significatiu d’aquest clima, els tres o cinc mesos de sequera a l’estiu, quan està sota el domini de l’anticicló 

subtropical. 

El règim pluviomètric  es caracteritza per precipitacions anuals baixes, d'uns 580 mm de mitjana, però amb 

episodis aïllats d'alta intensitat de pluja (precipitacions de tipus convectiu amb intensitats que superen els 

90mm/h per pluges de mitja hora de duració i freqüència decennal). Aquests episodis d’alta intensitat condicionen 

qualsevol actuació de drenatge a la ciutat i es la causa de la implantació d’un sistema de dipòsits de retenció 

soterrats a tot el Pla de la ciutat. 

2.5 GEOLOGIA DEL PLA DE BARCELONA. 

En un ordre de major a menor antiguitat, les principals formacions geològiques presents en el territori barceloní 

són el granit, el paleozoic (fonamentalment pissarres, esquistos, quarsites i calcàries), el terciari (miocè i pliocè, 

principalment marges, argiles i sorres) i els dos quaternaris, antic (argiles, llims i crostes carbonatades) i recent 

(llims, sorres i graves).  

Només aquelles formacions geològiques amb un cert grau de permeabilitat son susceptibles d’infiltrar. En el cas de 

Barcelona, presenten aquesta característica els materials del quaternari, els materials del terciari del pliocè i els 

materials paleozoics amb fractures que permetin el fluxe.  

2.5.1 FORMACIONS ÍGNIES (GRANITOIDES) POC PERMEABLES 

Al peu de la serralada de Collserola (Horta, Sarrià, Pedralbes, etc.), per sota del materials paleozoics, existeix un 

nivell de roques granítiques, corresponent al batòlit basal de I'esmentada serralada, que aflora en alguns indrets. 

Aquests tipus  de roques,  malgrat aflorar nomes en uns pocs Ilocs, son presents en el subsòl d'una amplia faixa al 

peu de la serralada de Collserola, entre Sarrià i Horta, així com en els vessants meridionals dels turons de la Rovira i 

la Peira tal i com s’ha comprovat en els diferents sondejos fets a aquestes zones, i molt probablement s'estenen 

també fins al mar, per el que constitueixen el sòcol de la plana de Barcelona. 

Generalment aquesta formació es troba alterada en superfície per I'efecte del clima mediterrani, i es transforma 

en les sorres blanquinoses que es coneixen popularment com sauló. 
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Figura 20. Mapa geològic. 

Els granitoides pròpiament dits cal considerar-los com molt poc permeables, a menys que presentin alteracions 

tectòniques importants. El sauló per la seva banda, si presenta un gruix suficient, pot ser considerat com un 

aqüífer, si mes no, de caire local. 

2.5.2 Formacions paleozoiques metamorfitzades 

Per sobre de les formacions granítiques ja esmentades, es desenvolupa un complex sistema de materials dipositats 

durant el Paleozoic, fonamentalment pissarres (en la parla popular, Llicorella), esquistos, quarsites de I'Ordovicia i 

calcaries del Devonià. 

Aquestes roques formen part de la Serra de Collserola, els turons del Puxet, la Rovira, la Peira, Vallcarca, etc, i 

conformen els relleus principals de la ciutat (Llevat de la muntanya de Montjuic i I'antic Mont Taber -el turonet de 

la Catedral-). Durant I'orogenia Alpina, aquests materials no van poder plegar-se en front els nous esforços 

tectònics compressius, el que va produir una fracturació fràgil, resultant una intensa xarxa de falles. Aquestes falles 

individualitzen diversos blocs disposats paral·lelament, des de la Serra de Collserola fins al mar. 
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A més de les falles principals es produeixen nombroses diaclases, alteracions tectòniques locals, etc que fan que 

els materials presentin una certa permeabilitat, accentuada pels fenòmens de meteorització. 

2.5.3 FORMACIONS TERCIÀRIES 

Amb una disposició discordant sobre el conjunt de materials geològics esmentats, apareixen formacions 

geològiques molt més recents corresponents al terciari que s’estenen per una part molt important del subsòl 

barceloní. Son formacions del miocè i pliocè, principalment marges, argiles i sorres. 

Són les roques que formen el turó de Montjuïc, el Mont Tàber i alguns afloraments superficials o subsuperficials 

corresponents a la Plaça Espanya, l’Estació de Sants, la Bordeta, la Rambla etc 

Els materials del miocè es troben sovint a fondàries notables, (algunes desenes de metres, en general) i es troben 

consolidats con lo que seva permeabilitat es molt reduïda. 

La formació d’edat pliocena es disposa sobre un sòcol preexistent , de naturalesa granítica, pissarrosa o sobre el 

propi miocè. El gruix dels materials pliocens és molt variable a causa de que la base s’adapta a un paleorelleu de 

blocs esglaonats desde la serralada fins al mar, i que la seva part més superficial ha estat sotmesa a una intensa 

erosió prequaternària, de caràcter fonamentalment fluvial. Per això, és present en el fons de moltes rieres del 

sector estudiat, concretament a l’Hospitalet, Sants, Plaça d’Espanya, Plaça de les Glòries, etc.   

Les diferents mides dels sediments i el seu grau de compactació produeixen nivells de diferents permeabilitats. El 

pou del Fènix de les Aigües, situat a la Diagonal-Passeig de Sant Joan, sembla ser que explotava algun dels nivells 

pliocens més permeables. 

2.5.4 FORMACIONS QUATERNÀRIES 

Els materials que presenten un aflorament superficial mes extens al pla de Barcelona son d'edat quaternària. 

Pràcticament tot el pla esta cobert per les formacions quaternàries d'edat mes antiga i formen una plataforma 

suaument inclinada des de la serralada fins al mar - es a dir, I'Eixample -, formada per materials detrítics de peu de 

mont. A les parts mes baixes del pla es desenvolupen els materials quaternaris mes recents, de caire al·luvial, dels 

rius Besos i Llobregat. 

Entre les dues formacions esmentades, cal distingir un salt, o escarp morfològic, d'uns 20 a 30 m de desnivell, per 

be que avui aquest salt es de difícil observació directa, a causa de la urbanització de la ciutat i de gran part de 

(Àrea Metropolitana. Tot i això, encara es pot apreciar a I'àrea de I'Hospitalet - Cornella, gairebé seguint la Iínia 

fèrria de la RENFE cap l’oest, i des de la plaça de les Glories en direcció a Sant Andreu, així com al Ilarg de la línia 

del ferrocarril a la Sagrera, en direcció est. 

El quaternari antic 

Esta situat sobre un sòcol terciari, granític o paleozoic, que presenta una superfície no plana a causa de I'efecte 

erosiu de les rieres sobre els materials prequaternaris, la qual cosa fa que els gruixos dels materials quaternaris 

puguin arribar fins a 30 metres. 

La formació esta constituïda per un nivell basal de graves poc rodades, amb matriu argilosa-vermella d’origen 

pluviomètric de tipus torrencial. Per sobre les argiles vermelles amb sorres, existeixen uns nivells de Ilims de color 

groguenc o marrons, d'origen eòlic, i que contenen nombrosos nòduls calcaris, que poden arribar a constituir 

petites zones aglomerades (el cervell de gat). Finalment, per sobre dels Ilims amb nòduls, pot existir una crosta 

calcaria, de caràcter zonal, que pot arribar a assolir gruixos de fins a 1 metre (el tórtora). Aquests sediments 

revelen unes condicions de formació de tipus àrid. 
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Aquests tres nivells  (argiles vermelles, Ilims groguencs o marrons amb nòduls i crostes calcaries) formen 

I'anomenat tricicle, degut a que sovint es presenta - o pot presentar-se -repetit fins a tres vegades en una mateixa 

vertical. La seva estructura depèn de les condicions de formació dels dipòsits i d'una eventual erosió posterior. En 

general es una formació de permeabilitat reduïda encara que depèn molt de les condicions de formació dels 

dipòsits. 

El quaternari recent 

Seguint els diferents traçats longitudinals de les rieres i torrents que travessaven el pla de Barcelona, es poden 

trobar dipòsits de sorres i graves fluvials, pràcticament actuals, amb una granulometria grollera  de còdols poc 

rodats i de litologia paleozoica o granítica. Son materials permeables. 

2.6 PIEZOMETRIA DEL PLA DE BARCELONA. 

L’estudi de la piezometria consisteix en la determinació de la superfície de la làmina d’aigua present al subsòl que 

correspon al límit superior de la zona del terreny saturada d’aigua. Això permet saber la profunditat del nivell 

freàtic.  

La profunditat del nivell freàtic és important per sapiguer la factibilitat d’una SUD d’infiltració. En el cas de que el 

nivell freàtic contacti amb el SUD, ja no treballaria per infiltració sinó per injecció i això redueix la capacitat 

hidràulica del SUD en qüestió. 

Quan s’analitzen dades d’evolució de nivells piezomètrics és important estudiar la resposta dels nivells 

piezomètrics  front un episodi de pluja. Cal dir que la resposta és deguda als factors geològics i al grau 

d’impermeabilització. Es pot afirmar que les formacions que permeten un resposta del nivell freàtic més ràpida , i 

per tant, una recuperació més rapida son les formades per materials mes permeables, fonamentalment, 

quaternari recent.  

Les formacions terciàries del pliocè, i les del quaternari antic presenten una resposta més tardana i és necessària 

l’estudi de la transmissivitat del terreny per tal d’avaluar la factibilitat de les SUDS d’infiltració. 

En el plànol següent es presenta les conclusions d’aquest estudi en base les isolínies de profunditat del nivell 

freàtic segons l’estudi d’hidrogeologia del Pla de Barcelona redactat per l’Ajuntament de Barcelona. 

  

2.7 CONCLUSIONS 

Com s’ha vist, són moltes les tipologies de SUDS que es poden implantar en nua ciutat. Malgrat això, cada ubicació 

té unes característiques pròpies, com ara el règim pluviomètric, el tipus d’urbanització, els pendents, el tipus de sòl 

o els requeriments  

En el moment d’escollir el tipus de TEDUS s’han de tenir en compte tots aquells aspectes fonamentals, com ara el 

pendent, la conca d’aportació, la disposició de la superfície, el tipus de terreny, el tipus d’urbanització. També es 

fonamental delimitar la propietat i el responsable de mantenir aquests elements. 

També s’ha de considerar que en tot moment s’han de garantir els criteris de seguretat ja vigents a la ciutat de 

Barcelona pel que respecta al drenatge urbà, tant pel que fa  a la pluja de disseny (T10) com als nivells d’aigua i 

velocitat màxima per al flux superficial. Així doncs, donant que la resposta de les SUDS davant de pluges intenses 

no està garantida, caldrà sempre plantejar un sistema convencional de drenatge redundant, dissenyat per T=10 

anys, amb l’objectiu d’assegurar el compliment dels criteris estàndard de seguretat. 
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Figura 21. Profunditat del nivell freàtic. 

Les conclusions respecte la idoneïtat o no d’aquestes tècniques alternatives venen donades segons la seva 

classificació conceptual, es a dir segons llur mode de funcionament: 

1. Emmagatzematge d’aigües pluvials.  

Aquestes tècniques que busquen augmentar el temps de retenció (emmagatzematge difús en sostres, 

emmagatzematge difús en espais públics, llacunes i estanys de retenció ) no depenen del tipus de terreny ni 

de la hidrogeologia. Així doncs son susceptibles d’aplicar-se arreu. No obstant, la necessitat de gran superfícies 

limita la seva aplicació. 

Els dipòsits de retenció també busquen augmentar el temps de retenció però el fet de treballar en volum i 

poder-se soterrar sí que els fan viables. De fet Barcelona, és un exemple en l’ús d’aquests elements en la 

gestió de les aigües pluvials. 
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2. Infiltració d’aigües pluvials. 

Respecte les diferents tècniques SUDS que infiltren aigua al terreny (infiltració d’aigües de pluja en superfícies 

públiques, rases d’infiltració i pous d’infiltració i possibles combinacions d’aquests), es necessari estudiar que 

el terreny pugui efectivament infiltrar l’aigua per tal d’evitar que l’aigua es quedi en superfície temps suficient 

com per a generar problemes estètics, d’insectes (en especial, mosquits), o de qualsevol altre tipus.  

En línees generals es consideren factibles tots els terrenys del pla de Barcelona exceptuant els materials 

consolidats del miocè i les formacions paleozoiques tot i que pot ser que un estudi puntual sí que ho 

recomani. Per tal de  comprovar la factibilitat és necessari : 

a) Realitzar assaigs de capacitat d’infiltració. 

b) Estudiar el comportament estructural del sòl per evitar subsidències. 

c) Estudiar com es produirà la colmatació i com evitar-la o endarrerir-la. En aquest apartat s’inclou 

la necessitat d’elaborar d’un manual de manteniment pers als diferents gestors d’explotació. 

d) Comprovar que la profunditat del nivell freàtic respecte la màxima alçada estacional sigui d’un 

metre per tal d’assegurar un fluxe mínim. En general, el pla de Barcelona, s’ajusta a aquest 

requeriment tot i que el Districte de Sant Martí és el que pot presentar alguna limitació en 

l’execució de pous d’infiltració. 

e) Respecte els pous d’infiltració, s’ha de tenir en compte que les infiltracions localitzades poden 

requerir un permís de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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3 GUIA DE DISSENY PER A L’ELABORACIÓ DE PROJECTES D’URBANITZACIÓ AMB EXECUCIÓ 

DE NOVA XARXA SECUNDÀRIA DE CLAVEGUERAM A BARCELONA  

3.1 INTRODUCCIÓ 

Els projectes d’urbanització han de considerar la solució dels problemes que poden produir les aigües pluvials en la 

zona a urbanitzar. Degut a que en zones urbanes la solució d’aquest tipus de problemes involucren a varis actors, 

aquesta guia te per objecte velar per a que les solucions siguin coherents amb l’entorn, s’adequin a les solucions 

mes generals i evitin conflictes d’interessos amb tercers. 

L’aplicació d’aquesta guia de disseny per abordar els problemes de les aigües de pluja en zones urbanes te els 

següents objectius generals: 

• Mantenir vigents a mig i llarg plaç les solucions de drenatge d’aigües de pluja actuals 

• Solucionar els problemes generats per les aigües de pluja en els llocs on aquests s’originen, sense 

traspasar-los cap aigües amunt (degut a retencions de les aigües) o cap a aigües avall, evitant que s’afecti 

a tercers. 

• Lograr solucions eficaces amb costos raonables d’inversió, operació i manteniment. 

• Incorporar les solucions dels problemes de les aigües de pluja de manera armònica amb el procés 

d’urbanització. 

Aquesta guia s’aplica als projectes de xarxes secundaries d’aigües de pluja. 

La xarxa secundaria de les aigües de pluja esta composta per un conjunt d’elements que capten, retenen i 

condueixen les aigües de pluja en la part inicial de les xarxes de drenatge de la ciutat, fins entregar-les a un sistema 

de recepció adequat aigües avall. Aquest sistema de drenatge es considera xarxa secundaria fins que es connecti 

amb la xarxa  primaria. 

3.1.1 EXTERNALITATS DE LA URBANITZACIÓ. 

La urbanització produeix una alteració important de l’ús del sòl. Alguns d’aquest canvis son l’aparició de noves 

superfícies com sostres i paviments, a més apareixen lleres artificials com carrers i cunetes. Associats  a aquest 

desenvolupament, hi ha una sèrie d’activitats com el tràfic de vehicles, el comerç i la indústria. 

Aquest nou ús del sòl produeix un canvi significatiu de les condicions naturals, i en particular del cicle de l’aigua i 

les característiques hidrològiques i ambientals. Alguns d’aquest son la disminució de la infiltració, la disminució de 

la capacitat de retenció, la creació de noves lleres d’escolament i l’aparició de nous contaminants dipositats sobre 

les superfícies urbanes associats a la activitat humana i susceptibles de ésser arrossegats per l’aigua. 

Aquests canvis en el comportament de les aigües de pluja que produeixe el fenòmen d’urbanització, generen 

externalitats negatives cap aigües avall. Aquestes externalitats generalment no estan considerades en el disseny i 

l’operació del sistema de drenatge de la conca inferior, i per tant, es posen en evidencia cada vegada que plou amb 

certa intensitat. Entre les externalitats negatives mes recurrents es troben: 

• Augment en la freqüència e intensitat de les inundacions. 

• Major volum d’aigua sobre urbanitzacions ja consolidades. 

• Obsolescència del sistema de drenatge aigües avall a mesura que es desenvolupa la zona superior. 

• Deteriorament de les lleres receptores amb erosió i sedimentació excesiva. 

• Augment de la càrrega contaminant en els sistemes naturals de drenatge. 
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Tots aquests efectes, al no ser considerats convenientment an la mateixa urbanització que els genera, produeixen 

problemes aigües avall. 

3.2 ALTERNATIVES TÈCNIQUES DE SOLUCIÓ. 

Al plantejar les alternatives de solució als problemes de les aigües de pluja en la urbanització, s’ha de tenir present 

els criteris generals de disseny proposats en aquesta guia, donar especial atenció al destí que es donarà als excesos 

de les aigües generades i considerar les opcions tècniques de solucions posibles. 

3.2.1 CRITERIS GENERALS DE DISSENY. 

El projectista ha de considerar alguns criteris bàsics que orientin les solucions de drenatge de la zona a urbanitzar. 

Els projectes han de complir almenys: 

• Respectar el sistema general de drenatge i la capacitat dels colectors ja planificats.. 

• Evitar la inundació dels carrers pels periodes de retorn preestablers en les condicions de disseny. 

• Evitar que per a pluges importants es generi un risc per a les persones o pèrdua de bens. 

• Si es tracta d’una urbanització nova de terrenys que no estiguin urbanitzats, la urbanització no ha de 

generar un cabal màxim mes gran que el que es produïa abans d’urbanitzar per a les pluges de disseny. 

• El criteri anterior també ha d’aplicarse a projectes de remodelació de zones urbanes extenses, o grans 

projectes industrials, comercials o institucionals en zones ja urbanitzades. 

• Respectar el sistema de drenatge natural de la zona. Si es factible, incorporar-ho a les àrees verdes per ser 

utilitzat com a drenatge del lloc, minimitzant  els impactes d’urbanització sobre el sistema natural de la 

conca aigües avall. 

• Abordar la solució dels problemes de qualitat de les aigües de pluja generades en la urbanització 

mitjançant la captació i tractament in situ d’una proporció important del volum d’escorrentia anual. 

3.2.2 DESTÍ DE LES AIGÜES. 

En el projecte d’un sistema de captació d’aigües pluvials, ha de quedar clarament identificat el destí final de les 

aigües captades per la xarxa. Es consideren aceptables les següents opcions: 

• Per una xarxa de col·lector secundaris ha de ser la xarxa de col·lectors primària, o bé, un col·lector 

dissenyat específicament per a rebre aquest volum d’aigua. 

• No es poden emplear canals com a receptors d’aigües de pluja de la xarxa secundària. 

• Per a descàrregues en sectors en els quals no s’hagi habilitat un col·lector primari o secundari destinat a 

rebre aquests aports, es procedirà a desenvolupar el projecte considerant els antecedents tècnics de la 

connexió futura e implementant un sistema alternatiu adequat d’infiltració. 

3.2.3 ALTERNATIVES TÈCNIQUES DE SOLUCIÓ. 

La selecció d’alternatives tècniques ha de ser el resultat d’un treball continu entre l’urbanitzador, el projectista del 

sistema de drenatge i els funcionaris locals. Les solucions al problema de les aigües de pluja es poden facilitar si a 

l’inici del projecte es planifica la xarxa secundaria en coordinació amb altres elements de la urtbanització.  

Per seleccionar les millors alternatives tècniques en cada projecte es recomana un procés per etapes, que abordi 

els següents aspectes. 
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Etapa 1: Disminuir l’escolament. 

El projectista ha de planificar l’urbanització amb l’objecte de minimitzar la generació d’escolament, menors 

caudals màxims i menor volumen  total. Aquest plantejament reduirà les problemes de contaminació i disminuirà 

els costos de les obres de drenatge. Per aixó, es proposa: 

• Reduïr les àrees impermeables. Disposar de carrers i vies de trànsit de la menor superfície aceptable 

mitjançant un disseny creatiu de la urbanització. Utilitzar al màxim i on sigui possible paviments 

permeables en voreres, estacionaments, passatges i sectors de poc trànsit. 

• Drenar les àrees impermeables, sostres d’edificis públics i paviments, cap a zones de vegetació on 

s’afavoreixi la infiltració i la retenció, evitant el drenatge ràpid. Afavorir d’aquesta manera, la desconnexió 

de les àrees impermeables, intercalant elements permeables. 

• Afavorir el drenatge de sostres i superfícies impermeables d’edificis privats cap elements propis com pous 

i rases d’infiltració, jardins drenants i similars, promocionant la solució cap a l’interior dels recintes i 

evitant que incrementin caudal cap aigües avall al sistema públic. 

• A les zones inicials de la xarxa de drenatge, en lloc de cunetes i conductes de ràpid escolament, emprar 

rases amb vegetació, així com depresions en àrees verdes per tal d’afavorir la retenció i la infiltració. 

Etapa 2: Afavorir la retenció. 

Estudiar geometries per a proveir de llocs de retenció abans que els excesos siguin conduïts cap a la xarxa de 

drenatge. Tractar de captar part de la pluja , preferentment la inicial, per afavorir el tractament d’aquestes en el 

lloc d’origen, mitjançant la retenció, sedimentació i/o infiltració. 

• Àrees verdes: Disposar les àrees verdes en les zones d’aigües avall, evitant les àrees verdes elevades i 

organitzarles de manera que poguin contribuir al drenatge, agrupant-les en àrees aprofitables e 

intercalant-les entre àrees impermeables, de manera que rebin aigües de pluja per gravetat i entreguin 

els excesos, també per gravetat, cap aigües avall, però una vegada hagin tingut l’oportunitat  

d’emmagatzemar-s’hi i infiltrar-s’hi. 

• Obres d’emmagatzemament i d’infiltració: Proveir un espai adequat per ubicar altres alternatives, com 

paviments porosos, depresions de les àrees verdes, estancs de retenció, estanys, i altres obres de 

tècniques alternatives especialment dissenyades per a la urbanització. 

Etapa 3: Emprar i mantindre la xarxa natural de drenatge. 

Disposar la xarxa de drenatge de manera que s’aprofiti el màxim el sistema natural, incloses petites depresions 

d’ús eventual, unificant les àrees verdes i no emprant les zones baixes per altres usos urbants, evitant l’ubicació 

dels vials i similars en terrenys que puguin inundar-s’hi. Promoure l’ús de lleres naturals. 

• Col·lectors superficials: Aprofitar al màxim la possibilitat d’emprar col·lectors oberts que funcionin com a 

canals urbans, protegits per l’erosió i amb un disseny adequat a les condicions urbanes. 

• Lleres naturals: Estabilitzar i protegir contra l’erosió les lleres naturals incorporant-les a les àrees verdes 

del lloc a urbanitzar. 

Etapa 4: Col·lectors soterrats. 

Disposar els col·lector soterrats per a conduïr per gravetat tot l’escolament que excedeixi la capacitat de les obres 

mencionades en les etapes anterior per a les condicions de disseny. Per això, les aigües de pluja es poden conduir 

inicialment per cunetes i esser captades mitjançant una quantitat suficient d’embornals correctament ubicats, fins 

la descàrrega a la xarxa principal. 
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3.3 CARACTERITZACIÓ HIDROLÒGICA. 

El sistema de drenatge i els seus elements es projecten i dimensionen de manera que operin amb els criteris 

assenyalats en aquesta guia per a la pluja de disseny, la qual es defineix per un període de retorn preestablert, 

amb una duració i precipitació total determinades.  Per qualsevol pluja  d’igual o menor precipitació, duració o 

periode de retorn, el sistema ha de treballar sense problemes.  

Les  característiques principals que defineixen la pluja de disseny son el periode de retorn, la duració i la intensitat. 

Altres característiques secundàries son la distribució temporal de la precipitació per intervals menors a la duració 

total i la distribució espaial en una zona de major tamany. La descripció i criteris per quantificar aquests 

paràmetres son: 

El periode de retorn es selecciona d’acord amb el risc de fallida que hom està disposat a assumir per al sistema o 

element a dimensionar. En projectes de drenatge urbà , s’han de considerar dos tipus de pluges: una de disseny, 

amb la qual es dimensionen les elements de sistema amb períodes de retorn de 10 anys, i una altra de verificació, 

amb la qual es comprova que per a situacions extremes no ocurrin problemes greus encara que s’aceptin fallides, 

aquesta correspon a períodes de retorn de 100 anys. Per elements de la xarxa secundària es suficient considera la 

pluja amb període de retorn de 10 anys. 

La duració total  està relacionada amb el temps de concentració de la conca que aporta de manera que generi el 

màxim escolament. Per al disseny d’elements de conducció la duració de la pluja ha de seleccionar-s’hi sempre 

major o igual al temps de concentració, recomanant una duració que no excedeixi el temps de concentració per 

més del doble. Per al dimensionament d’obres d’emmagatzematge, com estanys, s’han de considerar duracions 

llargues, típic de 24 hores per a elements de la xarxa secundària. 

La intensitat es una característica del clima que es pot obtenir de les relacions d’Intensitat, Duració i 

Freqüència:IDF.  

La distribució temporal de la precipitació durant la pluja és important. S’ha adoptar distribucions temporals de 

pluja realistes i que maximitzin l’escolament. Per aquest efectes es recomana dissenyar la xarxa amb pluges amb 

major intensitat a l’inici. 

La distribució temporal de les precipitacions per una mateixa pluja és de interés quan s’analitzen zones extenses. 

Per al disseny d’elements de la xarxa secundària es consideren pluges espacialment uniformes. 

3.3.1 RELACIÓ D’INTENSITAT, DURACIÓ I FREQÜENCIA: IDF. 

Aquestes relacions pemeten caracteritzar les pluges.  

Espoden adoptar la fòrmula proposada per  M. Carmen Casas Castillo  a la seva tesis “Análisis espacial y temporal 

de las lluvias extremas en Catalunya. Modelización y clasificación objetiva” per obtindre el títol de doctora en 

Ciencies Físiques.  ���,�� � 19
���  23�13  ���,��  

On  I intensidad de precipitación en mm/min, t  duració t en min, T periode de retorn en anys. 
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O be la fòrmula emprada per la empresa Clavegueram de Barcelona (Clab S.A.) ���,�� � �  �	�ln��  1���  � � �78,1590���,���	
 � � 9889,0068��  17,3611���,��� � � 0,0023�  0,3027 

On  I intensidad de precipitación en mm/hora, t  duració t en min, T periode de retorn en anys. 

 

Figura 22. Corva IDF proposada per ClabS.A. 

3.3.2 TEMPS DE CONCENTRACIÓ. 

El temps de concentració d’una conca, correspont al temps que ha de passar desde l’inici de la pluja per a que tota 

la superficie de la conca aporti a l’escolament de la sortida. Pot estimar-se com el temps que triga en arrivar a la 

sortida de la conca, la gota que surt del lloc hidràulicament mes allunyat de la la secció de sortida. 

El coneixement del temps de concentració té un interés pràctic ja que al seleccionar pluges de duracions mes grans 

al temps de concentració, s’assegura que la superfície que aporta es màxima. Per tant, si es considera la intensitat 

màxima de la pluja a l’inici, s’assegura l’obtenció del caudal màxim a la sortida, de manera que aquest caudal es 

rellevant per a dimensionar elements de conducció (transport). De totes maneres, aquest caudal no es tant 

important per al disseny d’elements de emmagatzematge. 

Per al cas de Barcelona, el temps de concentració no pot considerar-s’hi menor que 5 minuts per a conques 

típiques de xarxes secundàries. 

Recorregut de la gota de pluja. 
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Es pot analitzar el temps de concentració segons el camí que ha de recòrrer la gota de pluja desde la zona 

hidràulicament mes llunyana. Els primers elements poden ser plànols inclinats com sostres, patis, carrers. Després 

avança per lleres obertes com cunetes, per terminar en els elements de drenatge com col·lectors. Si hi ha n 

d’aquests elements en seria al llarg del recorregut, el temps de concentració s’estima com: �� �� �����  

On   	���					es el temps de “viatge” en min. de l’element i, estimat com: ��� � 
�60��  
On Li es la longitud del recorregut en m, ��     es la velocitat de gota en m/s.  

Aquesta velocitat espot estimar segons les següents relacions: 

• Elements plans, com patis  � � �����������   �! 

• Elemens de conducció, com lleres 	� � �����������  "� �� 

Conques no urbanes o previes a esser urbanitzades. 

Per conques no urbanes, amb un baix percentatge de superrficies impermeables, es recomanen les següents 

relacions: 

• Conques no urbanes, relativament planeres   �� � 0,0195 ��,����,�	
 

amb escolament preferentment superficial 

• Conques no urbanes amb escolament prefe-  �� � 0,0203 #���� $�,��	 
rentment concentrat 

Conques urbanes. 

En conques ja urbanitzades, amb un percentatge important de superfícies impermeables i escolament en plànols: 

• Conques urbanes relativament planeres,  �� � 7 ��,���,���,���,� 

formades per patis, estacionaments, parcs... 

• Per a cunetes, colectors..    �� � �	�% ��	������,
& 

En les relacions exposades, el significat dels termes i les unitats son les següents: ��	  es el temps de concentració, en minuts, l  es la longitud de l’escolament superficial, en metres, l1  es la longitud 

de la llera en metres, S   es el pendent en metres/metres, h   es el desnivell de la llera en metres, V   es la velocitat 

de la gotra en m/s, R  es el radi hidràulic en m, A   es l’àrea en m, b   es l’ample en metre,  
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n   es el coeficient de rugositat de Manning, segons la Taula següent 

Tipus de superficie Coeficient n 

Tubs de plàstic 0,011 

Tubs de formigó  0,012 

Carrers de formigò o aglomerat 0,015 

Sostres 0,018 

Jardins 0,025 

Superficies de terra 0,030 

Superficies amb vegetació 0,050 

Taula 1. Valors de "n" . 

3.3.3 PLUJA DE DISSENY. 

Per dimensionar els elements de les obres de drenatge d’una urbanització, es suposarà  que sobre la conca rep una 

pluja de disseny, de manera que totes les pluges iguals o inferiors a ella treballin adequadament. Per pluges majors 

s’aceptarà que els elements no suportin les seves capacitats de disseny però es verificarà que no provoquin 

problemes greus. 

• Per obres de conducció , que s’han de dimensionar per conduïr un cabal Q, la pluja de disseny es 

selecciona a partir de la curva IDF, amb un periode de retorn de diseny i una duració igual a 1 hora si 

l’àrea de la conca es inferior a 50 ha, i el temps de concentració de la conca es menor a 1 hora.  

La empresa Clavegueram de Barcelona (Clab S.A.) caracteritza la pluja de disseny per al periode de 

retornde  10anys com: 

 

 

Figura 23. Pluja de disseny proposada per ClabS.A. 
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Si tant, l’àrea de la conca o el seu temps de concetració es major al mencionat previament, s’ha d’emprar 

pluges de disseny de 24 hores.  

En qualsevol cas, el caudal màxim de disseny en una tuberia es determinarà amb la intensitat mitja 

produïda en el temps igual al temps de concetració de l’àrea de la conca. 

• Per obres d’emmagatzenament, o quan no es te la seguretat de la estimació del temps de concetració, es 

convenient seleccionar com a pluja de disseny, una de 24 hores de duració amb intensitats obtingudes de 

la corva IDF per al periode de retorn de disseny. 

3.3.4 COEFICIENTS D’ESCORRENTIU. 

El coeficient d’escolament indica la proporció de pluja total que participa directament en l’escolament. La resta de 

la precipitació queda retinguda en les depresions o mulla el terreny, o s’infiltra o s’evapora. 

Com a primera aproximació es pot emprar la taula següent: 

Tipus de zona Coeficient 

  Mínim Mig Màxim 

Vials no urbanitzats, carrers de terra 0,25 0,32 0,4 

Cases aïllades 0,3 0,4 0,5 

Edificis compactes, vials urbanitzats 0,7 0,8 0,9 

Parcs, places i jardins 0,1 0,17 0,25 

En general es recomana utilitzar els valors mitjans de cada categoria. Si es vol considerar condicions de seguretat 

es poden utilitzar els valors màxims indicats. 

El rang de valors indicats en les taules es per a pluges típiques amb períodes de retorn baixos (2 a 10 anys). Per 

pluges majors es recomana emprar el valor mes gran dintre de cada rang, o inclús valors majors si s’estima 

convenientment. 

Per al càlcul definitiu, però, s’ha d’emprar les directrius de la norma 5.2-IC: 

El coeficient d'escorrentiu depèn de la raó entre la precipitació diària Pd i del llindar d'escorrentiu, Po, a partir del 

qual s'inicia aquesta. El seu valor es pot obtenir de la fórmula: 

c
Pd Po Pd Po

Pd Po
=

− ⋅ +

+

(( / ) ) (( / ) )

(( / ) )

1 23

11 2

  

El llindar d'escorrentiu es determina d'acord amb la Taula 2.1 de la norma 5.2-IC, multiplicant després per un 

coeficient corrector que reflexa la variació regional de la humitat habitual al sòl al començament d'aiguats 

significatius (Figura 2-5, 5.2-IC). 

El llindar d'escorrentiu mig s’obté segons l'expressió: 

Po
Po A

A

i i

i

=
⋅∑

∑   
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3.3.5 PROPIETATS DELS SÒLS. 

En el cas de solucions que es fonamentin en la capacitat d’infiltració del sòl, es necessari estudiar els següents 

aspectes: 

• Realitzar assaigs de capacitat d’infiltració. 

• Estudiar el comportament estructural del sòl per evitar subsidències. 

• Estudiar com es produirà la colmatació i com evitar-la o endarrerir-la. En aquest apartat s’inclou la 

necessitat d’elaborar d’un manual de manteniment pers als diferents gestors d’explotació. 

• Comprovar que la profunditat del nivell freàtic respecte la màxima alçada estacional sigui d’un metre per 

tal d’assegurar un fluxe mínim. En general, el pla de Barcelona, s’ajusta a aquest requeriment tot i que el 

Districte de Sant Martí és el que pot presentar alguna limitació en l’execució de pous d’infiltració per 

aquest condicionant. 

• Respecte els pous d’infiltració, s’ha de tenir en compte que les infiltracions localitzades poden requerir un 

permís de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

3.3.6 ESTIMACIÓ DE CAUDALS. 

Per calcular els caudals que generin en una conca urbana quan rep una precipitació, es possible emprar diferents 

procediments. Per a conques petites, es recomana el Mètode Racional o el Métode Racional Modificat. El 

projectista podrà emprar altres mètodes més complexes com l’aplicació de programes especialment preparats per 

al drenatge d’aigües de pluja en conques urbanes, degudament justificat. 

Mètode Racional. 

Vàlid per a conques inferiors a 50 ha de característiques homogènees, amb superfície impermeable sense obres 

d’emmagatzemament, amb un temps de concentració inferior a 1 hora. Es pot usar per al dimensionament 

d’elements de conducció.  

Es tracta d'un model de precipitació-escorrentiu segons el qual el cabal s'estima mitjançant la fórmula: 

Q
c I A

K=
⋅ ⋅

3 6.    

on  Q  és el cabal de càlcul, en m3/s,  c és el coeficient d’escorrentiu, I  és la intensitat mitjana de precipitació, en 

mm/h, corresponent al període de retorn considerat i a un interval de durada igual al temps de concentració,  A és 

l'àrea de la conca, en Km2. 

K és un coeficient d'uniformitat que el CEDEX ha estimat experimentalment en: 

14
1

25.1

25.1

+
+=
tc

tc
K    

on  tc és el temps de concentració en hores 

Mètode Racional Modificat. 

Es aplicable en les mateixes condicions que el Métode Racional, excepte que pot emprar en conques amb 

elements de regulaciócom estanys o llacunes. Aquest mètode permet obtenir l’hidrograma de crescuda, així doncs, 

pot ser emprat per al dimensionament d’obres de regulació i de conducció. 



 

47 
3 Guia de disseny per a l’elaboració de projectes d’urbanització amb execució de nova xarxa secundària de 

clavegueram a Barcelona 

Si la duració de la pluja es igual al temps de concetració, es genera un hidrograma triangular, amb un caudal màxim 

igual al que dòna l’expresió del Mètode Racional, un temps d’ascens i un de descens igual al temps de 

concentració. 

Per pluges de durada inferior al temps de concentració es genera un hidrograma triangular amb un temps d’ascens 

igual a la durada de la tempesta, un temps de descens igual al temps de concentració de la conca i un caudal 

màxim menor al que dóna l’expressió del Mètode Racional, donat per: 

Q
t

d
Q

c

=max  

On  Q es el valor que dóna el Mètode Racional, d la durada i tc el temps de concentració. 

Per a pluges de durada superior al temps de concentració es genera un hidrograma en forma de trapeci amb un 

caudal màxim igual al Mètode Racional, però que roman constant des de t=tc fins a t=D, a partir del qual cau a 0 en 

un interval tc. 

Les figures mostren gràficament aquests hidrogrames: 

 

Figura1. Hidrograma del Mètode Racional Modificatr per plujes de durada igual al tc. 

 

 

 

 

Figura2. Hidrograma del Mètode Racional Modificatr per plujes de durada <  al tc. 

 

 

 

 

 

Figura3. Hidrograma del Mètode Racional Modificat  per plujes de durada >  al tc. 

 

 

En qualsevol cas, el caudal màxim en un tub, es produeix  temporalment en el temps de concentració de la conca 

respectiva.  
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3.4 TÈCNIQUES DE GESTIÓ D’ESCOLAMENT URBÀ. 

El projectista ha de considerar en la solució de les aigües de pluja l’ús de tècniques de gestió d’escolament urbà, 

també conegudes com a SUDS, per evitar les externalitats negatives aigües avall generades pel procés 

d’urbanització. L’ús d’aquestes tècniques requereix estudiar el projecte de les aigües de pluja en la etapa de 

planificació i disseny preliminar de la reurbanització. 

Les SUDS utilitzen l’espai disponible en les urbanitzacions com places i parcs, parterres centrals en carrers i 

avingudes, patis i estacionaments per recuperar la capacitat d’infiltració i retenció de la conca que ha estat 

disminuïda per la urbanització. Son utilitzades per controlar el caudal màxim, reduïr el volum generat per la pluja, 

prevenir la contaminació per arrossegament i la erosió, conduïr el fluxe, amb això es poden complir els criteris 

generals de disseny de 2.1. 

Per una clasificació i explicació de cadascuna d’elles es pot consultar el capítol II d’aquest treball. El projectista 

podrà considerar per a la selecció de les obres lo proposat en la següent figura: 

        

       

Rases drenants, filtres de sorra, calçades poroses      X 

Franja de Pasto     X X 

Paviments filtrants, Estanys d’infiltració     X  

Rases d’infiltració i cunetes filtrants, pous d’infiltració   X  X  

Pavimentos     Permeables     con     Detención    X   

Estanys i llacunes de retenció, aiguamolls X    X   

Estanys i llacunes de detenció   X  X   

Dipòsits de retenció   X     

 Àrea aportant             

> 0,5 ha 

Aigua disponible 

per un volum 

permanent 

Àrea aportant     > 

5 ha 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO Sols tipus A o B 

amb el nivell 

freàtic > 3m 

Sols tipus A o B 

amb el nivell 

freàtic > 3m 
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Els sols tipus A son aquells amb bones característiques d’infiltració (graves i arenes netes). Els sols tipus B 

presenten tases d’infiltració petites, son sols amb presència de fins. 

3.4.1 DISSENY DE SUDS. 

El disseny d’una SUD, depèn de llur mètode de treball, es a dir si treballa per emmagatzematge o per infiltració. 

Per les tècniques d’emmagatzematge l’ACA ha elaborat la guia “Aprofitament d’aigua de pluja a Catalunya” que  

hom la pot utilitzar. 

Per les técniques d’infiltració , apareixen altres paràmetres com és el cas de la tasa d’infiltració, si l’àrea 

d’infiltració varia cal resoldre mitjançant una EDO elproblema que ens ocupa. Pel cas particulard’un pou 

d’infiltració , l’equació que governa el sistema és: ���� � '� � '�� � '� � �(!")"  (!#)#�*��   

on  '�	����
	+′�,�-�+�	./.��0�	��
�1
��	2�
	0è��+�	-��/�,�
, (!"	���4/�/�,�	+�	.��1-����	+�	
�	��.�,	 (!#	���4/�/�,�	+�	.��1-����	+�
.	!�.�/�
., )"	À-��	+�	
�	��.�	, )#	À-��	+�
.	!�.�/�
.,		 *�� 	��.�	+′/,4/
�-��/ó, ,	2�-�./��� 
Si encarem la solució veiem que: ,7-� +!+� � '� � (%�7-�*��& � (%'27-!*��& ,+!+� � '�,7-2 � (!"*�� � (!#2*�� - 	! � ) � 8! ,+!) � 8! � +� � ,8 ln�) � 8!� � �  ( �) � 8!� � ()��*�+							; � � 0					! � 0					 ≫ 	() � ) �) � 8!� � )��*�+						 ! � )8 �1� ��*�+�									 
Aquesta, seria l’alçada d’acumulació ja que la volum d’entrada al sistema es superior a la de sortida. Per cada 

periode de retorn podem trobar la durada de pluja pèsima. Amb aquesta alçada, una vegada acabada lapluja 

podem calcular quin és el temps de buidat. 

Encara no hi ha consens de quin es el temps reonable de buidat però en cap cas pot superar les 36 hores. 

Per altres geometries el sistema de deducció es molt semblant . 
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3.5 TRANSPORT EN CARRERS I EMBORNALS. 

Els carrers i altres elements emprats per al trànsit de persones o vehicles reben part important de les pluges i en 

molts casos es consideren com a elements inicials del sistema de drenatge. Donat que la seva principal tasca no es 

treballar com a “llera”, s’ha de tindre una especial precaució per evitar disfuncionalitats que impedeixin el trànsit, 

considerant de manera especial les capacitats de conducció de l’aigua i la manera de portar-la cap als sistemes 

propiament  de drenatge. 

Els embornals son els elements encarregats de captar l’aigua i ficar-la en el sistema. Les seves característiques son 

fonamentals per tal de calcular la seva capacitat. A l’Ajuntament de Barcelona és un element estandaritzat del que 

parlarem a l’apartat de característiques .... 

3.5.1 DENSITAT D’ EMBORNALS. 

Per tal d’asegurar un correcte escolament sense produïr disfuncionalitats, la empresa Clavegueram de Barcelona 

(Clab S.A.) dòna un criteri de densificació d’embornals per carrers de secció segregada, es a dir, vorera i calçada a 

diferent nivell amb un cantell de vorera de 15 cm i per un periode de retorn de 10 anys. 

Cal destacar que aquest estudi, es per reixes sense bústia i per tant, les reixes amb bústia donat que tenen una 

capacitat més gran també compleixen els requisits de funcionalitat. 

La densitat d’embornals a col·locar s’expresa en termes d’àrea (m2) tributària per cada unitat d’embornal, i es 

determina en funció del pendent longitudinal del tipus de reixa segons la següent taula. 
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3.5.2 DISSENY D’INTERSECCIONS. 

Es poden seguir els següents criteris: 

• Per al disseny d’interseccions de carrers s’han d’evitar que el fluxe de qualsevol de les cunetes creui 

transversalment l’altre carrer. 

• En cap cas, el fluxe del carrer de menor importància ha de creuar el carrer principal. 

• Si es necessari que el fluxe del carrer principal creui el carrer secundari s’ha de dotar d’un badén. 

• S’ha d’evitar la formació de punts baixos, facilitant el drenatge cap aigües avall. 

 

Figura 24. Embornals en cruïlla de carrers de la mateixa importància. Les fletxes indiquen ladirecció de l'aigua i elpendent. 

 

 

Figura 25.  Embornals en cruïlla de carres de distinta importància. Les fletxes indiquen la direcció de l'aigua i el pendent. 

 

  

  

 

    Carrer principal 
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3.6 COL·LECTORS. 

La xarxa secundària d’un sistema pluvial esà formada per diversos elements per la captació, retenció, 

emmagatzemament i conducció. 

Els col·lectors són els elements per transportar l’aigüa i normalment es troben soterrats.  

3.6.1 DISSENY DE COL·LECTORS. 

Per les condicions de disseny, els col·lectors secundaris funcionen en llàmina lliure. En Barcelona, els col·lectors de 

la xarxa secundària son molt variats però per a xarxa nova, son bé de secció circular o bé la secció anomenada T-

130  (de secció 130 dm2 i perímetre 454 dm). 

 

Figura 26. Secció T-130. 

A l’hora de dissenyar, però les seccions no circulars es tractaran mitjançant un diàmetre equivalent (en el cas del T-

130 , aquest equival a un tubular 1200 mm aproximadament. 

Definits els cabals de pluvials, el pendent en cada tram de la xarxa i definits uns límits de velocitat es procedeix a 

un estudi de les seccions mitjançant la fórmula de Manning : 

Q S v k S R ih= × = ⋅ ⋅ ⋅

2

3

1

2
    

on  Q  =    cabal en m3/ seg,  S  =    secció mullada en m2,  V  =    velocitat en m/ seg,  R =    radi hidràulic,     

i   =    pendent hidràulica en tant per u (tangent Trigonomètrica) 

 K =    Coeficient que val 1/n.   
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3.7 CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DE DRENATGE ESPECÍFIQUES PER A 

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA  

Tot seguit es detalla les característiques que han de tenir els elements de drenatge per a l’Ajuntament de 

Barcelona. La major part son requeriments geomètrics que es justifiquen per minimitzar el cost del manteniment i 

que no entren en conflicte amb la guia que redacta el CEDEX i que s’indica a la Bibliografia. 

En alguns dels elements es troba referent un plànol de detall. Aquests detalls es poden trobar a l’annex 2 

d’aquesta treball. 

3.7.1 COL·LECTORS 

S’anomena col•lector al conducte d’aigües residuals i pluvials construït o acceptat per l’Ajuntament per al servei 

general de la població, essent el seu manteniment i conservació realitzats per ell mateix. Usualment discorre 

col•lineal amb l’eix de la calçada i s’hi connecten els claveguerons. 

Criteris en la construcció i/o modificació de col•lectors a la ciutat de Barcelona:  

a) El pendent de les clavegueres projectades no poden ser superiors al 10% ni inferiors al 1%, per tal que no 

es superin les velocitats de l’aigua entre 1 m/s i 10 m/s  i perquè els col•lectors desguassin correctament.  

b) Per pendents superiors al 5% o inferiors al 1% no s’admetrà l’utilització de cubetes de formigó havent 

d’utilitzar altres materials que minimitzin l’erosió o augmentin la velocitat de l’aigua segons el cas. 

c) La diferència de pendents entre la rasant del carrer i la claveguera es salvarà mitjançant la construcció de 

salts en pous de registre o ràpids (s’inclou detall a l’apartat d’elements singulars de la xarxa) 

d) Les clavegueres construïdes amb peces prefabricades de tipus T130 o similars es col•locaran al fons de la 

rasa sobre un llit de formigó HM-20 de 20 cm de gruix, i els costers i la volta aniran embolcallats amb un 

recobriment de formigó HM-20 de 10 cm de gruix. 

e) Les clavegueres tipus tubular, es construiran amb tubs autoportants i, s’anivellaran sobre recolzament 

col•locats als fons de la rasa, i embolcallats amb un recobriment de formigó HM-20 de 10 cm de gruix per 

evitar les possibles agressions durant  l’execució d’obres a la via pública.  

Els recolzaments son separadors conformats per materials resistents a la alcalinitat del formigó i han de 

ser almenys, tan impermeables a l’aigua com el formigó. Hauràn de ser de formigó d’una qualitat 

comparable a l’emprat per embolcallar el tub, plàstic rígid o material similar. Es prohibeix l’ús d’elements 

de fusta  

f) La profunditat mínima de la xarxa des de la clau de la claveguera municipal fins a la rasant de calçada 

haurà de ser igual o superiors a 1.5 m. 

g) La separació mínima de la xarxa de clavegueram municipal respecta a altres serveis serà la recomanada a 

la taula següent: 

Taula 1. Segons "Guía Técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano" pag 313 

 

Serveis Separació en planta (cm) Separació en alçat (cm) 

Abastament 100 100 

Gas 50 50 

Electricitat-alta 30 30 

Electricitat-baixa 20 20 

comunicacions 30 30 
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h) Els criteris per  la construcció i col•locació del pous de la xarxa de clavegueram es troben a l’apartat de 

pous de registres. 

i) No s’admetran soleres amb pendents transversals planes. El disseny serà tal que es concentrin les aigües 

ordinàries. 

j) Qualsevol secció visitable haurà de disposar de banqueta amb un pendent transversal del 1% en direcció a 

la cubeta. 

k) El diàmetre de la nova xarxa de clavegueram ha d’ésser com a mínim de 500mm 

Es poden consultar els plànols DC0901 i DC0902  

3.7.2  POUS DE REGISTRE 

Els pous de registre son elements de construcció d’obra de fàbrica o de formigó prefabricat de manera 

paral•lelepipèdica, oberta pel damunt i encastada a terra, amb tapa amb la llegenda que correspongui. 

Criteris en la construcció i/o modificació de pous de registre a la ciutat de Barcelona: 

a) En seccions visitables es situaran pous de registre com a màxim cada 50 m.  

b) En seccions no visitables es situaran pous de registre com a màxim cada 40 m. de distància, a més a més, 

en els canvis d’alineació, canvis de secció, canvis de rasant, unions de ramals, i en les connexions 

d’embornals amb la claveguera. 

c) El pous de registre seran de secció quadrada excepte en els casos que pel procediment constructiu sigui 

aconsellable la utilització de sistemes de perforació del tipus de   pilotatge, en aquests casos seran de 

secció circular. 

d) Les dimensions interiors dels pous de registre en clavegueres visitables seran de 70x70 cm. En cas que 

siguin de secció circular seran de diàmetre interior de 70 cm. 

e) Les dimensions interiors dels pous de registre en clavegueres no visitables seran: 

o Si la solera o part inferior de la claveguera està a una profunditat inferior o igual a 1 m la secció del 

pou de registre serà de 70x70 cm. 

o Si la solera o part inferior de la claveguera està a una profunditat superior a 1 m i inferior o igual a 2 

m la secció del pou de registre serà de 120x120 cm. 

o Si la solera o part inferior de la claveguera està a una profunditat superior a 2 m la secció del pou de 

registre serà de 120x120 cm en la part inferior del pou amb una alçada lliure de 2 m i reducció a 

secció quadrada de 70x70 cm fins a la superfície. 

f) En el cas de clavegueres no visitables amb secció d’amplada igual o superior a 120 cm i fins a una amplada 

de 160 cm, s’ajustarà a aquesta dimensió l’ample del pou de registre. En seccions d’ampla superior, la 

tipologia del pou de registre es correspondrà com en secció visitable. 

g) El pou sorrer es considera com element singular i les seves especificacions estan contemplades en el 

coresponent apartat. Els pous de registre no provocaran discontinuïtat en la cubeta, en el cas de seccions 

visitables, i en el cas de seccions tubulars s’executarà amb el tub passant i en cap cas amb coincidència 

amb una junta elàstica d’estanqueïtat del tubular. 

h) En seccions tubulars el pou de registre serà tangencial al tub i en seccions visitables tindrà continuïtat 

amb el coster de la secció. 

i) Els pous de registre i pous de caiguda per a embornals podran ser prefabricats de formigó o executats en 

obra amb maó massis o de tres forats. 

j) Els graons per a pous de registre seran de polipropilè amb ànima d’acer col•locats a una equidistància de 

35 cm des de la cota superior de la tapa de registre, alineats verticalment  i sense discontinüitat fins a la 

base del pou.  

Es pot consultar el plànol DC0104 

k) Com a norma general es col•locaran tapes amb marc no aparent. S’aceptaran tapes amb marc aparent en 

voreres.  



 

55 
3 Guia de disseny per a l’elaboració de projectes d’urbanització amb execució de nova xarxa secundària de 

clavegueram a Barcelona 

Es poden consultar els plànols DC010102a, DC010102b, DC010202 

l) Les tapes de registre no han de dispossar de cap tancament de seguretat. En casos particulars i amb 

acceptació de la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aiguat, es poden requerir tapes estanques (a la presió de 

l’aigua (1 bar en presió o depresió), a les olors, als gasos, etc.), amb dispositius de tancament clavats. El 

tipus de clavat dependrà de cada situació específica, essent el sistema de cargols el mes utilizat. 

m) El pou de salt es considera com element singular i les seves especificacions estan contemplades en el 

corresponent apartat. 

n) Els pous de registre han de ser construïts donant continuïtat a la tangent interior de la secció del 

clavegueram i en el cas de pous en calçada, aquests hauran de quedar centrats en el carril de circul•lació. 

o) Els pous de registre del clavegueram i drenatge es trobaran sempre sota superfícies pavimentades que 

permetin l’accés de vehicles de neteja fins a la seva vertical. 

Es poden consultar els plànols DC0801, DC0802, DC0803, DC0804, DC0805, DC0806 

3.7.3  EMBORNALS 

Instal•lació en la via pública destinada a la captació de les aigües pluvials, composta per un element de captació en 

superfície i conductes o dispositius complementaris subterranis que condueixen l’aigua captada a la claveguera 

IMPLANTACIÓ D’EMBORNALS 

a) Criteris en la implantació d’embornals:  

b) Els embornals s’ubicaran als punts baixos o en els aiguafons  de les superfícies d’escorrentiu, d’aquesta 

manera es pretén la recollida de flux concentrat evitant la recollida de flux difús. 

c) No s’accepten girs en planta als tubs de connexió entre els embornals i la claveguera. 

d) Si l’embornal està associat a una canal de tipus vorada més rigola a diferent nivell, anirà acompanyat 

d’una bústia lateral de pas lliure de 8 cm integrada a la vorada.  

e) Els embornals s’instal•laran de forma individual. En cas que sigui tècnicament inviable s’admet la 

instal•lació de reixes continues amb una pendent a la solera de la caixa de la reixa igual o superior del 3%. 

f) Les cunetes de drenatge i els tubs dren es connectaran a la xarxa de clavegueram. 

g) No s’accepta com a element de drenatge el “caz - col•lector”. 

h) La densitat d’embornals a col•locar a la Ciutat de Barcelona s’expressa en termes de l’àrea tributària (en 

m2) per cada unitat d’embornal, i es determina en funció del pendent longitudinal del tipus de reixa 

segons la taula del’apartat 3.5.1  

EXECUCIÓ DE NOUS EMBORNALS 

Es considera nou embornal aquell que implica un nou entroncament a la xarxa de sanejament. Es realitzarà un nou 

entroncament a la xarxa de sanejament quan la xarxa sigui nova, o quan existint aquesta s’instal•len nous 

embornals a una distància superior a 12 metres de qualsevol embornal existent. Quan aquesta distància sigui 

inferior o igual a 12 metres es podrà aprofitar la galeria i entroncament de l’embornal ja existent. 

a) Criteris en l’execució de nous d’embornals: 

b) La caixa de l’embornal ha de tenir les dimensions en planta necessàries per tal que el marc de la reixa 

recolzi en tota la seva superfície. La fondària mínima de la caixa d’embornal ha de ser de 1,5m. La caixa es 

pot construir amb peces prefabricades o amb maons massissos o de 3 forats. 

c) El DN (Diàmetre nominal) del tub d’embornals a la claveguera, sigui visitable o no visitable, ha de ser de 

DN mínim 400 mm. Es permetrà DN mínim 300 mm en el cas que les dimensions de la paret de la caixa de 

l’embornal on es connecta el tub no permetin la instal•lació d’un tub de DN 400 mm. 

d) Excepte en la casuística de l’apartat e d’aquesta mateixa secció, la connexió del tub d’embornal amb una 

claveguera visitable no es realitzarà a pou. Es recomana, però, que la connexió es faci el més a prop 
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possible dels pous però no pas directament en ells. La connexió es realitzarà aproximadament a 20 cm per 

sobre de la banqueta i en cas que no existeixi banqueta, a 20 cm per sobre de la cota del cabal punta del 

règim ordinari.    

e) La connexió del tub d’embornals amb una claveguera no visitable es realitzarà a pou. La connexió es 

realitzarà per sobre de la meitat de l’alçada mitja de la secció, excepte en la casuística de l’apartat e 

d’aquesta mateixa secció. 

f) En el cas d’instal•lació d’embornals nous en calçades de plataforma única on la projecció en planta de 

l’embornal coincideixi amb el traçat del col•lector, es permetrà la connexió a pou per sobre de la cota 

superior de la secció del col•lector. 

g) Si la densitat d’embornals que s’hagin de col•locar és elevada, per minimitzar el nombre de connexions 

amb la claveguera, es podran connectar els embornals entre ells per parelles, sempre i quan la distància 

de separació entre ells sigui igual o inferior a 12 m. 

h) El pendent del tub de connexió ha de ser igual o superior al 5% en tots els casos. 

i) L’angle del tub de connexió amb l’eix de la claveguera on es connecta ha d’anar perpendicular o bé 

inclinat en el sentit favorable a les aigües del col•lector. 

j) No s’instal•laran embornals sifònics. En aquells casos on estigui degudament justificada la seva necessitat 

es permetrà la instal•lació d’embornals sifònics realitzats mitjançant tubs i colzes de PVC DN 250; Si no es 

possible aquesta solució es pot contemplar l’ús de clapetes o sifons de paret. 

Es poden consultar els plànols DC0301, DC0302, DC0304, DC0401, DC0402, DC0403, DC0404, DC0407a, DC0407b  

TRASLLAT D’EMBORNALS CONNECTATS A GALERIA SEMIVISITABLE 

Es defineix com trasllat d’embornal el desplaçament en planta, a una distància inferior o igual a 12 m del punt de 

captació existent de les aigües d’escorrentiu. Si es supera aquesta distància s’ha de considerar com un nou 

embornal d’acord amb els criteris de col•locació i connexió d’embornals. 

Criteris en el trasllat d’embornals connectats a galeria semivisitable: 

a) Quan un embornal s’ha de traslladar perquè les voreres s’eixamplen o s’estreten, el nou pou de caiguda 

es construirà sobre la galeria semivisitable existent, fins a la base d’aquesta en el cas que s’intercepti. En 

el cas que la projecció en planta del nou embornal no coincideixi amb la galeria, es connectarà el nou tub 

a la part baixa de la galeria semivisitable, sense girs i amb pendent uniforme igual o superior al 5%. 

b) Si aquesta solució és tècnicament inviable es podrà connectar el tub del nou embornal al pou de caiguda 

existent si el pendent del nou tub és igual o superior al 200%. Si no es pogués aconseguir el pendent del 

tub, es podrà admetre la connexió al pou de caiguda existent, éssent preceptiu mantenir-lo registrable, 

permetent-se un pendent del nou tub igual o superior al 5%. 

c) En tots els casos es demolirà (o bé s’anul•larà) el pou de caiguda antic i el tram de galeria semivisitable 

que quedi fora de servei. 

TRASLLATS D’EMBORNALS CONNECTATS A TUBULARS  

Es defineix com trasllat d’embornal el desplaçament en planta, a una distància inferior o igual a 12 m del punt de 

captació existent de les aigües d’escorrentiu. Si es supera aquesta distància s’ha de considerar com un nou 

embornal d’acord amb els criteris de col•locació i connexió d’embornals. 

Criteris en el trasllat d’embornals connectats a tubulars: 

a) Quan un embornal s’ha de traslladar perquè les voreres s’eixamplen o s’estreten, el nou pou de caiguda 

es construirà sobre el tub de connexió de l’embornal existent fins a la base del tub en el cas que 

s’intercepti. En el cas que el nou embornal quedi més enllà de l’existent, el trasllat de l’embornal es 
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realitzarà perllongant el tub de connexió existent mantenint la cota inicial, direcció, pendent i la secció 

d’aquest fins al nou pou de caiguda situat a la nova alineació. 

b) Si aquesta solució és tècnicament inviable es podrà connectar el tub del nou embornal al pou de caiguda 

existent a una profunditat màxima a la part baixa del tub de connexió de  2,00 metres, essent preceptiu 

mantenir-lo registrable, amb un pendent del nou tub igual o superior al 5%. 

c) En tots els casos es demolirà (o bé s’anul•larà) el pou de caiguda antic i el tram de galeria semivisitable 

que quedi fora de servei 

ANUL•LACIÓ D’EMBORNALS 

En general, quan s’anul•li un embornal caldrà tapiar la connexió amb la claveguera, omplir el tram que quedi fora 

de servei de terres o formigó i finalment anul•lar la reixa i la caixa de l’embornal en superfície. Es verificarà que no 

hi hagi cap connexió a l’embornal a anular (per exemple, algun clavegueró particular, tub de dren o connexió de 

serveis). En cas que n’hi hagi, caldrà preveure la ubicació de la nova connexió. 

3.7.4  ELEMENTS SINGULARS 

SALTS 

Son elements que permeten salvar discontinuïtats superiors a 1 m en la rasant dels col•lectors mitjançant una 

discontinuïtat en el traçat. 

Criteris en els salts: 

a) Un salt consisteix en un pou de registre on les aigües afluents es connecten a una alçada variable del pou i 

les aigües efluents surten per la part baixa. Per tal de possibilitar les tasques de manteniment e inspecció 

les aigües afluents es deriven per un tubular vertical que es connectarà a la part baixa del pou mitjançant 

dos colzes de 45º. 

b) El tub de derivació vertical s’ha de calcular per tal de recollir el cabal de règim ordinari. 

c) El pou on s’ubica el salt seguirà les especificacions pròpies dels pous de registre a excepció de la solera, 

que en aquest cas serà de granet. 

Es poden consultar els plànols DC070302, DC070303 

RÀPIDS 

Son elements que permeten salvar discontinuïtats superiors a 1 m en la rasant dels col•lectors mitjançant una 

transició hidràulica  

Criteris en els ràpids:  

a) Aquest element singular consisteix en una transició hidràulica dissenyada per tal salvar la diferència de 

cota entre els dos trams de claveguera. 

b) En el cas de seccions visitables i per tal de mantenir la visitabilitat es disposen d’escales, baranes i barres 

de seguretat per al personal de manteniment. 

Es poden consultar els plànols DC0701, DC0702, DC0703  
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POU SORRER 

Criteris en els pous sorrers:  

a) La xarxa de recollida d’aigües pluvials de parcs i de zones on l’aigua de pluja pugui arrossegar sauló 

disposarà de pous sorrers situats abans de la seva connexió a la xarxa de clavegueram unitària. El número 

de pous sorrers a col•locar estarà degudament justificat amb la finalitat de minimitzar el nombre 

d’aquests i en els parcs es prioritzarà la seva construcció a l’interior del parc sempre que es compleixin els 

criteris necessaris per l’accés dels vehicles de manteniment del servei de neteja del clavegueram 

municipal (longitud 8.140 m, amplada 2.500 m, alçada 3.950 m i radi de gir extrem part anterior cabina 

7.052 m). 

b) Es desestima la col•locació de sorrers en els pous de caiguda dels embornals o reixes de captació. 

c) Es prohibeix la col•locació de pous sorrers en els trams de claveguera municipal on circuli aigua residual. 

Es pot consultar el plànol DC0905 

3.7.5 CLAVEGUERONS PARTICULAR 

Conducte de secció petita, en general de diàmetre menor o igual a 250 mm., destinat a la conducció fins a la 

claveguera pública de les aigües pluvials i residuals procedents de les finques. 

Es poden consultar els plànols DC0405, DC0406  

CONSTRUCCIÓ DE NOUS CLAVEGUERONS 

a) Els nous claveguerons seran del material i diàmetre que designin els Serveis Tècnics Municipals. Essent el 

diàmetre mínim de 25 cm, i un pendent entre el 1 i 3 per 100,  llevat dels casos en que tècnicament sigui 

inviable 

b) La connexió a la claveguera es realitzarà a cota de banqueta o fins 20 cm per sobre. En cas de no existir 

banqueta la referència serà la làmina d’aigua. La connexió a seccions tubulars s’efectuarà amb peça tipus 

clip o similars. 

Es pot consultar el plànol DC0601 

c) Per la construcció del clavegueró serà necessari presentar un certificat, signat per un tècnic municipal 

competent, de l’existència de vent il•lació on s’estableixi que: 

o Entre el sifó general i la façana de l’edifici, es disposarà obligatòriament d’una canonada de 

ventilació sense sifó ni tancament que sobrepassi de dos metres l'últim pla accessible de l'edifici i 

que haurà de situar-se com a mínim a 2 m. de distància dels predis veïns. Per l’esmentada 

canonada podran conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure ventilació, els 

punts laterals de recollida estiguin degudament protegits per sifons o reixes que impedeixin el 

pas de múrids. El no compliment d'aquesta prescripció impedirà la concessió de la llicència del 

clavegueró. 

o Els baixants de l'edifici podran servir per a ventilació aèria, substituint la canonada destinada a 

aquest fi, en el qual cas hauran de complir les condicions que s'exigeixen en l'apartat anterior. 

o En els edificis ja construïts, les conduccions d'aigües pluvials podran ser utilitzades com a 

xemeneies de ventilació quan siguin susceptibles d'adaptar-se a les condicions assenyalades en 

els epígrafs anteriors i sempre que desguassin directament al clavegueró. 

Es pot consultar el plànol DC0602 

d) En els nous claveguerons és obligatòria la construcció d'un pou de registre a vorera per tal de facilitar la 

conservació d’aquest. En els casos de construcció de claveguerons que connectin a la claveguera 
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municipal i que per la distribució de serveis faci inviable la construcció d’aquest pou a la vorera la 

propietat haurà de preveure una arqueta a l’interior de la finca per a poder realitzar les tasques de 

manteniment d’aquest clavegueró.  

e) Només en els casos de connexions de claveguerons a claveguerons longitudinals particulars es permetrà 

la construcció d’un pou de registre a calçada,  en funció del que es dictamini des del Serveis Tècnics 

Municipals Competents.   

f) L’entroncament del claveguerons amb claveguera visitable i no visitable, no  es realitzarà al pou. Es 

recomana, però, que la connexió es faci el més a prop possible dels pous però no pas directament en ells 

g) En els nous claveguerons on els Serveis Tècnics Municipals Competents prevegin problemes de retorn de 

l'aigua de la claveguera, es recomana la instal•lació d'una vàlvula de clapeta antiretorn en el pou de 

registre del clavegueró. 

Es poden consultar els plànolsDC0603, DC0604, DC0605 

h) No s’aprofitaran els claveguerons de formigó o d’obra en les noves obres d’habitatges ls o rehabilitacions 

integrals d’edificis. 

i) Quan una empresa o particular sol•liciti l’aprofitament d’un clavegueró, els serveis tècnics municipals 

competents establiran les proves a realitzar per dictaminar la viabilitat d’aquest aprofitament . Les proves 

seran realitzades pel sol•licitant i es presentaran els resultats als Serveis Tècnics Municipals Competents 

per la resolució de la sol•licitud.  

j) Quan no existeixi claveguera pública davant de la finca, però sí a una distància inferior als 100 metres, el 

propietari haurà de conduir les aigües a l’esmentada claveguera mitjançant la construcció d’un clavegueró 

longitudinal 

k) Les finques existents la distància de les quals, mesurada d’acord amb el que estableix l’apartat 3, de 

l’article 112 de l’Ordenança General del Medi ambient Urbà, sigui superior als 100 metres no estaran 

autoritzades a connectar-se amb claveguerons longitudinals particulars ja existents. 

l) Quan la distància des de l’aresta a la claveguera, mesurada d’acord amb el que estableix el paràgraf 3, de 

l’article 112 de l’Ordenança l’Ordenança General del Medi ambient Urbà, sigui superior als 100 metres, no 

s’autoritzarà l’edificació del solar, llevat que el propietari al mateix temps o prèviament a la sol•licitud de 

llicència d’edificació presenti el projecte de desguàs, el qual haurà d’ésser aprovat per l’Ajuntament, i es 

comprometi a realitzar-lo dins el termini que s’estableixi. 

REPARACIÓ I NETEGES DELS NOUS CLAVEGUERONS 

S’entén com a reparació qualsevol actuació puntual sobre el clavegueró en el  tram comprès entre la façana i fins a 

1 metre de la connexió amb la claveguera municipal. 

a) En el cas que els serveis tècnics competents determinin la necessitat de reparació d’un clavegueró en el 

últim metre abans de la connexió, aquesta serà realitzada per l’Ajuntament a càrrec del propietari o 

s’autoritzarà que aquesta sigui realitzada pel sol•licitant.  

b) Qualsevol mètode de reparació que impliqui la reparació de tot el tub, o com a mínim el 35%, haurà de 

ser autoritzada pel Serveis Tècnics de l’Ajuntament.  No es permet la col•locació d’un tubular per 

l’interior del clavegueró a reparar sigui de qualsevol tipus .  

c) La neteja i reparació dels claveguerons han de fer-les els seus propietaris, amb obtenció prèvia de 

l’oportuna llicència municipal en el cas de la reparació. 

3.8 CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES PER A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA  

Les característiques dels elements de la xarxa de sanejament (material, unions...) així com el disseny mecànic 

d’aquests, s’ajustaran a les prescripcions que estableix la “Guía Técnica sobre redes de saneamiento y drenaje 

urbano” editada pel CEDEX.  A l’annex 1 , s’adjunta com a guia , un plec de prescripcions referent a elements de 

clavegueram emprat per l’Ajuntament de Barcelona.  
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4 MANTENIMENT I REHABILITACIÓ  

4.1 INTRODUCCIÓ  

Aquest capítol té per objecte, l’establiment d’unes pautes bàsiques sobre les operacions de manteniment que han 

de realitzar-se una vegada es fica en servei la xarxa de sanejament. 

També s’analitzen els posibles procediments per rehabilitar la xarxa conforme es perdin les seves característiques, 

com a técnica alternativa o complementària a la substitució de la mateixa. 

4.1.1 EL DETERIORAMENT DE LA XARXA DE SANEJAMENT  

Amb el pas del temps, la xarxa va paulatinament deteriorant-se, això fa que sigui necessari establir una estrategia 

per al manteniment I rehabilitació de las mateixes que contraresti aquest envelliment. 

Entre els deterioraments mes habituals en les conduccions de sanejament, són la pérdua generalitzada de la 

resistència mecànica de la conducció, la pèrdua de les funcionalitats de sanejament, el desgast de les unions, la 

penetració d’arrels, les esquedes… Aquestes conseqüencies del pas del temps, fa que la qualitat del servei vagi 

davallant, apareixent efectes no desitjats com la disminució de la capacitat hidràulica dels tubs, infiltracions, 

exfiltracions. 

Per tal d’augmentar la vida útil de la xarxa, és necessaria les tasques de manteniment. Aquestes son tasques 

habituals tals com la inspecció i la neteja que tenen com a objectiu la detecció de patologies i el mantenir unes 

bones condicions funcionals respectivament. Amb la inspecció s’activen tasques de manteniment preventiu que 

tenen com a característica el seu abast limitat i focalitzat. 

La rehabilitació, però, fa referencia a tècniques de reacondicionament de les conduccions, que aprofitant la 

infraestructura existent, millora les seves característiques mecàniques i/o hidràuliques fins al’estat inicial ocom a 

mínim millorant el nivell de servei. 

4.2 MANTENIMENT PREVENTIU DE LA XARXA 

4.2.1 INSPECCIÓ 

La primera operació de manteniment d’una conducció es la inspecció periòdica de la mateixa amb l’objectiu de 

detectar patologies. El sistema més emprat es la inspecció visual mitjançant operadors de camp o càmeres de T.V. 

La inspecció visual es pot realitzar mitjançant un operari (si la secció de la infraestructura a inspeccionar es gran, 

d’altura superior a 1,5m i amplada major de 0,6m). En el cas de seccions mes petites, els operaris baixen als pous 

de registre i desde ells observen els conductes que hi arriven. Presenten un rendiment superiors al 1 km/dia 

L’altre possibilitat es mitjançant un càmera robotitzada de T.V. i teledirigida mitjançant un operador-càmera. 

Presenta el desavantatge de menors rendiments (de l’ordre de 300 o 500 m dia) i el seu major cost, a més que es 

necessari que la instalació es trobi mínimament neta. 

En tots dos casos, cal sistematitzar la presa de dades i s’han de complimentar unes fitxes de treball on s’especifica 

tota la informació que han de recollir els operaris. 

Tot seguit es proposa una plantilla d’inspecció de patologies i una visualització d’aquestes. 



 

61 4 Manteniment i rehabilitació 

Informe d’inspecció de patologies 

Districte...................................... 

Carrer.........................................(Entre.....................................i.........................................) 

Data .......................................... .... 

Inspecció en el sentit de les aigües (Si/No) 

Nº finca/ 

Nº croquis 

Vista carrer/ 

Red/Pou/ 

Albelló Dreta/ 

Albelló Esquerra 

Embornal Dreta/ 

Embornal Esq/ 

Secció Patologia Comentari 

      

Amunt 

Abaix 

      

Amunt 

Abaix 

      

Amunt 

Abaix 

      

Amunt 

Abaix 

      

Amunt 

Abaix 

      

Amunt 

Abaix 

       

Amunt 

Abaix 

CODIS DE PATOLOGIES

Patologies de caràcter químic (corrosió) 

� 11 Atac i degradació de la solera per aigües corrosives 

� 12 Atac i degradació de la volta per sulfhídric  

� 13 Atac i degradació de les armadures 

Patologies de caràcter erosiu. 

� 21 Desgast de solera i/o part baixa de la secció 

Patologies de caràcter estructural 

� 30 Fissures o esquerdes 

� 31 Fractures 

� 32 Enfonsaments de l’estructura (totals o parcials) 

� 33 Deformacions o desplaçaments del propi conducte (es sol evidenciar mitjançant la 

formació de punts baixos) 

� 34 Punxonaments puntuals i/o perdua d’integritat per afecció de tercers 

Filtracions (lligades a altres patologies: fissures, juntes obertes, escomeses mal conectades) 

� 41 Infiltracions des de l’exterior 

� 42 Infiltracions cap a l’exterior 

Patologies d’acabat interior 

� 51 Esvorell del enfoscat (“desconchado”) 

� 52 Escantell de les banquetes (“descarnado”) 

Incidències lligades a una execució defectuosa del clavegueram i/o claveguerons 

� 61 Escomesa mal executada i/o excesivament curta i/o excesivament penetrant 

� 62 Juntes i unions defectuoses 

� 63 Coqueres en recobriment de formigó 

� 64 Pèrdua de la secció circular per mala compactació o rebliment 

� 65 Clavegueró connectat a embornal  

Incidències en elements auxiliars de la red (reixes, tapes, pates, embornals, pous, etc)  

� 70 Tapa/reixa fora de norma 

� 71 Tapa/reica trencada i/o enfonsada 

� 72 Tapa/reixa mal rasantejada i/o soroll en tapa/reixa 

� 73 Pates mal encorats i/o distància entre ells inadequada 

� 74 Pates degradats 

� 75 Mancança de pates 

� 76 Reixa en pas de vianants 

Incidències per invasions d’origen extern 

� 81 Creuaments de serveis que envaeixin la secció 

� 82 Presencia d’arrels i altres elements estranys  

� 83 Abocament de formigó o bentonita o producte industrial (olis, benzina..) 

� 84 Runa d’obra  

Incidències d’origen intern 

� 91 Sedimentació 

� 92 Presència d’animals  en grau dispers 

� 93 Plaga d’animals 
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Patologies de carácter químic: 

• Atac i degradació de la solera per aigües corrosives. 

• Atac i degradació de la volta per sulfhídric. 

• Atac i degradació de lles armadures. 

  

Exemples d’atac i degradació de la volta per sulfhídric. 

  

Exemples d’oxidació de les armadures. 

Patologies de carácter erosiu: 

• Desgast de la solera i/o part baixa de la secció. 

  

Exemples de desgast de la solera i/o part baixa de la secció. 
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Patologies de carácter estructural: 

• Fissures o esquerdes. 

• Fractures 

• Enfonsaments de l’estructura (totals o parcials) 

• Deformacions o desplaçaments del propi conducte (es sol evidenciar mitjançant la formació de 

punts baixos) 

• Punxonamentspuntuals i/o perdua d’integritat per afecció de tercers. 

  

Exemple d’esquerdes.    Exemple de fractures. 

  

Exemples d’enfonsament. 

 

Exemple de punxonamentspuntuals i/o perdua d’integritat per afecció de tercers. 
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Filtracions (lligades a altres patologies: fissures, juntes obertes, escomeses mal conectades) 

• Infiltracions des de l’exterior. 

• Infiltracions cap a l’exterior. 

  

Exemple d’infiltracions des de l’exterior.   Exemple d’infiltracions des de l’interior. 

Patologies d’acabat interior. 

• Esvorell de l’enfoscat (“desconchado”). 

• Escantell de les banquetes (“descarnado”). 

  

Exemple d’esvorell de l’enfoscat.   Exemple d’escantell de les banquetes. 
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Inciències lligades a una execució defectuosa del clavegueram i/o claveguerons. 

• Escomesa mal executada i/o excesivament curta i/o excesivament penetrant. 

• Juntes i unions defectuoses. 

• Coqueres en el recobriment de formigó. 

• Pèrdua de la secció circular per mala compactació o rebliment. 

• Clavegueró connectat a embornal. 

 

  

 

Exemples d’escomeses mal executades. 

 

Exemple de junta defectuosa. 



 

 

 

66 4 Manteniment i rehabilitació 

Inciències en elements de la xarxa 

• Tapa/reixa forna de norma. 

• Tapa/reixa trencada i/o enfonsada. 

• Tapa/reixa mal rasantejada i/o soroll en tapa/reixa. 

• Pates mal encorats i/o distància entre ells inadequada. 

• Pates degradats 

• Mancança de pates. 

• Reixa en pas de vianants. 

  

Exemple de tapa/reixa fora de norma. 

  
Exemple de tapa/reixa trencada.   Exemple de tapa/reixa enfonsada 

 

  
Exemple de tapa/reixa mal rasantejada.   Exemple de pates degradats. 
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Exemple de mancança de pates.   Exemple de reixa en pas de vianants. 

Inciències per invasions d’origen extern 

• Creuaments de serveis que envaeixin la secció. 

• Presència d’arrels i altres elements estranys. 

• Abocament de formigó o bentonita o producte industrial (olis, benzina, pintura…) 

• Runa d’obra. 

  

Exemple de creuaments de serveis que envaeixen la secció. 

  

Exemple de presència d’arrels.   Exemple d’abocament de formigó. 
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Exemple d’abocament de bentonita.   Exemple d’abocament de productes industrials. 

 

 

Exemple d’abocament de runa d’obra. 

Inciències d’origen intern 

• Sedimentació 

• Presència d’animals en grau dispers. 

• Plaga d’animals. 

  

Exemple de presència d’animals en grau dispers. Exemple de plaga d’animals. 
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4.2.2 NETEJA 

La neteja de tuberies es programa tradicionalment per prevenir la disminució de la secció útil i posibles 

obstruccions. 

Segons la seva causa, les obstruccions poden ser de tipus físic o hidràulic. Una obstrucció de tipus físic és 

causa per l’acumulació de grases, detergents o qualsevol altre tipus de sòlid arrosegat per les aigues 

residuals o pluvials, que queda retingut per arrels, un calvegueró que sobresurt, per punts baixos ocasionats 

per deformacions excesives o per que el sòlid es massa pesat per ser desplaçat. 

Una obstrucció hidràulica pot ser el resultat d’un disseny ineficient, on el nivell d’energia d’un fluxe 

secundari en entrar en contacte amb el fluxe principal sigui menor i provoqui pèrdues de velocitat i 

sedimentació. 

En qualsevol cas, el propi servei de la claveguera, produeix una serie de deposicions que poden arrivar a 

disminuir la capacitat de desguàs d’una secció i per tant, la neteja es imprescindible per prevenir. 

El mètode de neteja a emprar especialment recomanat el el de neteja d’aigua a presió. Existeixen diferents 

tipologies d’equips en funció del tamany i capacitat de la cisterna i les característiques de la cuba. 

• Equip d’impulsió (Jet). Només disposen d’equip d’impulsió d’aigua a presió. Els fangs no s’extreuen 

de la claveguera sino que s’envien aigues avall. 

• Equip combinat d’aspiració-impulsió. El compartiment d’aigua neta i el de fangs son independents 

de manera que el vehicle ha de recarregar el compartiment d’aigua neta varies vegades al llarg del 

dia. 

• Equip combinat d’aspiració-impulsió amb recirculació. És la tecnologia mes moderna i eficaç, ja que 

le camió es capaç d’extreure els fangs, filtrar-los per recuperar l’aigua i emprar aquesta per 

impulsar-la a presió. D’aquesta manera, l’aigua es recircula i millora els rendiments del treball. 

 

Figura 27. Esquema de funcionament d'un equip combinat amb recirculació. 
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4.3 REHABILITACIÓ DE LA XARXA 

 Com ja s’ha comentat, la rehabilitació fa esment a aqueslles tècniques que, aprofitant las infraestructures 

existents, milloren les característiques mecàniques e hidràuliques retornant, en la mesura de lo posible, a 

l’estat inicial o al menys, millorant el nivell de servei. 

Es tracta d’actuacions mes costoses i menys freqüents que les de manteniment ordinari i que es realitzen 

per reparar unes patologies preexistents. 

4.3.1 DEFINICIONS I CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ DE TÈCNIQUES DE REHABILITACIÓ 

D’acord amb la normativa europea vigent (UNE-EN 752-5), s’enten per rehabilitació totes les obres i 

tècniques emprades per restaurar o millorar les prestacions d’una xarxa de clavegeran preexistent. Dintre 

d’aquest concepte general, la norma concreta tres categories. 

• Reparació. Quan es realitza una rectificació de danys locals sobre la claveguera existent, amb 

l’objectiu de restaurar o millorar lleugerament la funcionalitat i prollongar la vida útil. 

• Renovació. Quan s’aprofita parcial o totalment la claveguera existent, millorant les seves 

prestacions actuals. 

• Substitució. Quan una nova claveguera incorpora la funcionalitat d’una preexistent, pel mateix o 

diferent traçat, sense aprofitar la infraestructura preexistent. 

Per una altra banda, també es poden clasificar aquestes tècniques en funció de que la seva actuació es 

produeixi mitjançant tècniques en rasa o imitjançant tècniques sense rasa. D’aquesta manera, hi surten 

diferents combinacions: 

• Tècniques en rasa. 

o Exteriors. Preferentment serveixen per efectuar reparacions puntuals. En el cas de que 

s’utilitzi per efectuar reparacions globals preferentment es pe efectuar substitucions i es 

pot considerar obra nova a tots els efectes. 

• Tècniques sense rasa. 

o Interiors. Per exemple entubats, encamisats, renovació del revestiment intern.... Amb 

aquestes tècniques es poden arribar a efectuar reparacions i renovacions. 

o Exteriors. Per exemple, hinca, perforació dirigida. Aquestes tècniques serveixen 

principalment per efectuar substitucions. Es poden considerar obra nova a tots els efectes. 

Existeixen altres criteris de clasificació. Es pot distingir si la rehabilitació es global o parcial segons l’abast de 

l’actuació. Dintre de la rehabilitació global, aquesta pot ser “no estructural” quan l’objectiu es la millora de 

la resistència mecànica de la secció (degradació de les superficies internes) o “estructural” quan s’ha perdut 

total o parcialment la capacitat mecànica de la conducciói sigui precís reforçar-la. 

A l’Ajuntament de Barcelona, majoritariament s’empren, per rehabilitar, les tècniques sense rasa degut a 

l’alt grau de densificació de la ciutat. D’aquestes tècniques hi han dos que prenen especial rellevància, la 

tècnica sense rasa interior no estructural per renovar el revestiment interior i la tècnica sense rasa interior 

estructural mitjançant l’encamisat que tot seguit s’expliquen. 
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4.3.2 REHABILITACIÓ GLOBAL NO ESTRUCTURAL 

Consisteix en millorar les superficies interiors de la secció sense l’apertura d’una rasa, normalment es tracta 

de rehabilitar la cubeta i banqueta de la secció. Evidentment, per això cal que la secció sigui visitable. 

En qualsevol cas, la rehabilitació d’un conducte mitjançant aquesta tècnica suposa les següents accions: 

• En primer lloc, es procedirà primer a la instal·lació elèctrica seguint la normativa de BT en ambients 

humits, i al desviament de les aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel lateral del 

col·lector i grapat al tester. 

• Un cop tenim la solera en sec, es procedirà al sanejament de la mateixa fent la demolició de la 

solera existent, en trams de longitud moderada per no provocar perill en l’estructura. 

• Es regularitzarà el pendent i s’encofrarà una cubeta de gres semicircular de diàmetre 300 mm, 

procedint posteriorment al formigonat de tota la solera, on quedarà la cubeta com a encofrat 

perdut i s’aixecarà el nivell del formigó fins a la coronació de la part alta de la cubeta, per deixar 

d’aquesta manera ja construïdes també les banquetes, que tindran un 5 % de pendent cap a la 

cubeta. 

• La unió entre cubetes de gres es farà amb ciment especial per a rejuntat de peces de gres, resistent 

tant als atacs físics com als químics particulars dels interiors dels col·lectors. 

 

 

 

 

Figura 28. Instal·lació d'enllumenat de B.T. i desviament de les aigues. 
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Figura 29. Sanejament de la solera. 

 

 

 

 

Figura 30. Regularització de la pendent. 
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Figura 31. Detall dels "toques"per regularitzar". 

 

 

 

 

Figura 32. Formigonades les banquetes. 
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4.3.3 ENCAMISAT (CURED IN PLACE) 

Consisteix en una rehabilitació global estructural sense l’apertura d’una rasa per a tubs i seccions en ovoide. 

És una tècnica que consisteix en introduïr en la conducció a rehabilitar una mànega flexible e impermeable 

impregnada en una resina líquida amb propietats tèrmiques. Mitjançant presió es manté en contacte la 

mànega i el tub a rehabilitar. Al mateix temps es provoca la polimerització de la resina. D’aquesta manera es 

crea un nou tub perfectament adaptat al’antiga secció encara que una mica més petita. 

La mànega sol ser un material mixte. La cara interior és una camisa llisa de polietilé impermeable i la cara 

exterior és un folre de poliester i fa la funció de servir de suportper la impregnació d’una resina que, una 

vegada endurida, dona resistencia estructural. Entre les resines més frequentment utilitzades es troben el 

poliester no saturat, l’èster de vinil i la resina epoxídica. 

Es pot emplear per la rehabilitació de tuberies fins diàmetre 2800 mm i donat que el material abans de 

polimeritzar no és rígid es pot adaptar a qualsevol tipus de secció. 

Aquest tipus de mànegues es col·loquen per reversió, es a dir, al començar l’operació la cara llisa de polietilé 

es troba fora i el folre de polièster és a dintre. Durant la col·locació de la mànega és dòna la volta (com un 

mitjò quan es dòna la volta) a fi i efecte que una vegada col·locada la cara llisa queda per dintre i el folre de 

resina endurida queda per fòra pegat a l’antic conducte. 

En qualsevol cas, la rehabilitació d’un conducte mitjançant aquesta tècnica suposa les següents accions: 

• En primer lloc, es col·loca una peça o estructura adosada al pou de registre (denominada tuberia 

d’inversió) que recreix provisionalment el pou, i  a través de la qual s’introdueix la mànega. L’alçada 

del recreixement és en funció de la tamany de la secció a instalari de la longitud del tram, i pot 

requerir alguns metres. 

També es precís, si la secció supera el diàmetre de 800 mm, eixamplar el pou. Després d’aquest pas 

previ, un dels extrems de la mànega s’adhereix firmement a la tuberia d’inversió. 

 

• A continuació la tuberia d’inversió s’omple d’aigua, de manera que el pes de l’aigua presiona la 

mànega contra la pared de la tuberia a rehabilitar i permet que es desplegui la mànega al llarg de 

l’antiga tuberia a reparar. Gràcies a aixó, el costat de la mànega impregnat amb resina s’adhereix 

perfectament a la pared del’antiga conducció. També es pot aconseguir el desplegament 

mitjnaçant presió d’aire. 

 

• Una vegada la mànega es troba invertida al llarg de la tuberia existent fins la distància desitjada, 

l’aigua es fa circular per una caldera. L’aigua calenta fa que la resina endureixi en poques hores. La 

nova tuberia no té unions i, en general, és més rígida quye la tuberia antiga. L’aport de calor es pot 

fer també mitjançant altres procediments com la circulació d’aire calent o emisió de raigs UV. 

 

 

• Per últim, es trallen els extrems de la mànega i es procedeix a retirar tant la tuberia d’inversió com 

l’estructura auxiliar necesària per fer la rehabilitació. 



 

 

 

75 4 Manteniment i rehabilitació 

 

• També és necessari, una vegada la mànega hagi polimeritzat, reobrir les escomeses i ficar en servei 

el conducte rehabilitat. 

 

 

 

Figura 33. Estructura auxiliar. 
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Figura 34. Fixació d'un dels extrems. 

 

 

Figura 35. Aplicació d'aire a pressió. 
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Figura 36. Desplegament de la mànega. 
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Figura 37. Equip per a l'escalfament de l'aire. 
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5 PRESENTACIÓ DE PROJECTES A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA  

5.1 INTRODUCCIÓ  

Aquest capítol té per objecte, l’establiment d’unes pautes bàsiques sobre els requeriments formals que un 

projecte constructiu ha d’incloure per tal de presentar-ho a l’Ajuntament de Barcelona per a la seva 

aprobació. 

5.2 QUESTIONARIS DE VERIFICACIÓ  

En la pàgina següent es presenta el questionari de verificació, el qual han d’incorporar tots els projectes de 

diseny de xarxes secundàries per a ser presentats per a la seva aprobació. Això servirà per verificar les 

condicions del projecte i el seu compliment amb criteris i aspectes específics d’aquesta guia. Té per objecte, 

a més, orientar al projectista (i al revisor) en la busqueda de solucions al problema de les aigues pluvials en 

la urbanització.  

5.2 DOCUMENTS DEL PROJECTE 

El projecte ha d’incloure: 

• Memòria amb annexe hidrològic e hidràulic  i annexe d’estructures si s’escau. 

• Plec de prescripcions tècniques 

• Plànols 

• Pressupost. 

• Questionari de verificació. 

Respecte als plànols es prescriptiu  que incloguin, al menys: 

a) Plànol d’ubicació. Emplaçament de les obres i la seva relació ambn el sistema general de drenatge, 

amb indicació clara del destí de les aigues recolectades. 

b) Plànol de planta. Ubicació dels principals elements, en relació als carrers, d’embornals,  pous, xarxa 

de colectors…. 

c) Plànol de perfils longitudinals. Segons el recorregut de les aigües. 

d) Detalls d’elements importants i obres complementaries. Càmeres i elements especials. 

e) Pavimentació 
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Questionari de verificació 

Criteri  Pregunta SI NO 
No 

procedeix 

C
ri

te
ri

s 
ge

n
e

ra
ls

 d
e

 d
is

se
n

y 

S'està informat sobre les indicacions del Pla Integral de Clavegueram 

(PICBA) ?       

Es considera en el projecte les solucions que indica el PICBA i s'adapta a 

elles?       

Es verifica que els caudals màxims que produeix el projecte no siguin mes 

grans que els que es produïan abans de l'urbanització?       

S'identifica en el projecte el sistema de drenatge natural?       

Es respecta i manté de manera substancial el sistema de drenatge natural 

de la zona?       

S'identifiquen els punts baixos amb alt risc d'inundació i s'asopten les 

mesures per evitar que es produeixin problemes en ells?       

Es verifica que no es reben aports d'aigues pluvials desde fonts externes a 

la zona a urbanitzar?       

Si es reben aports externs, ja sigui superficialment o mitjançant la xarxa de 

drenatge, es consideren en el sistema de drenatge de la urbanització i se'ls 

hi dona una solució adequada?       

D
es

tí
 d

e 
le

s 
ai

gu
e

s Descarreguen les aigues pluvials a un col·lector primari o a un col·lector 

secundari especialment dissenyat per rebre aquest aport?       

Es verifica que el sistema receptor té capacitat per rebre i evacuar sense 

problemes les noves càrregues projectades?       

Si les aigues pluvials descarreguen a una llera natural: Tenen l'autorizació 

de l'Agència Catalana de l'Aigua?       

Tè
cn

iq
u

e
s 

al
te

rn
at

iv
e

s 
d

e
 

so
lu

ci
ó

 

El disseny de la urbanització: Afavoreix la disminució de l'escorrentiu 

superficial?       

El disseny de la urbanització: Incorpora les àrees verdes al sistema de 

drenatge?       

S'integren les arees verdes amb elements d'emmagatzenament, infiltració 

o transport de les aigues pluvials?       

S'utilitza i es promou l'ús de la xarxa natural de drenatge de la conca com a 

via important per al drenatge i evacuació de les aigues pluvials?       
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Criteri  Pregunta SI NO 
No 

procedeix 

H
id

ro
lo

gi
a

 

S'indica el tamany de les distintes arees segons els usos projectats del sòl?       

Es calculen e indiquen els coeficients d'escolament de cada sector amb 

valors raonables?       

Es calculen els temps de concentració de la conca i subconques a seccions 

d'interés segons procediments adequats?       

S'estima l'aport de la conca en condicions previes a la urbanització segons 

procediments i dades adequades?       

Es consideren pluges de disseny amb distribució temporal e intensitats 

segons lo proposat per aquesta guia?       

S'indica informació empírica sobre les característiques d'infiltració del sòl?       

S'indica la profunditat del nivell freàtic en el sector amb dades fiables?       

Es calcula e indica l'hidrograma de crescuda del sector en condicions 

posteriors a la urbanització?       

S'utilitza una metodologia adequada per estimar caudals màxims en les 

seccions d'interés?       

S'utilitzen hidrogrames d'entrada als elements d'infiltració proposats que 

son adequats a les condicions de disseny?       

S'utilitzen hidrogrames d'entrada als elements d'emmagatzenament que 

son adequats a les condicions de disseny?       

S'utlilitzen hidrogrames d'entrada als elements de transport o conducció 

que son adeqauats a les condicions de disseny?       

Tè
cn

iq
u

e
s 

d
e

 g
e

st
ió

 i 
e

sc
o

la
m

e
n

t 

u
rb

a
n

s 

Es dissenyen parterres centrals de manera que poden rebre les aigues 

pluvials?       

Es consideren paviments porosos o permeables en llocs d'escàs trànsit com 

estacionaments o similars?       

Si el tipus de sòl i profunditat del nivell freàtic o permeten: Es consideren 

rases, pous o estanys d'infiltració per a petites arees?       

Es dissenyen obres d'emmagatzemament lo suficientment eficaces com per 

a que la urbanització no generi un major caudal màxim que el que es 

generaba previ a ella?       
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Criteri  Pregunta SI NO 
No 

procedeix 

Transport en 

carrers  i 

embornals 

 

Els embornals d'aigues pluvials considerats en el projecte: son suficients i 

estàn correctament ubicats?       

Es verifica que en les interseccions dels carrers no existeixen punts baixos 

ni que el fluxe atravesi el carrer principal?       

Col·lectors 

Es disposen de cunetes en quantitat i dimensions, de manera que 

condueixin les aigues pluvials sense excedir la seva capacitat?       

Els colectors subterranis, compleixen les velocitats, diàmetres i calat màxim 

d'aigua exigides per a una xarxa secundària?       

Es disposen de pous de registtre en els llocs on hi corresponen?       

Les lleres naturals del projecte; Compleixen amb els requisits referents al 

control de l'erosió?       
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6 CONCLUSIÓ  

Barcelona es troba molt densificada. Aquesta forta impermeabilització suposa una augment dels cabals 

d’escolament i dels cabals punta. 

A més la topografia Mar-Munanya de Barcelona és concava i el fet que el pendent es suavitzi aribant al mar , 

i potenciat per l’existència d’obstacles naturals com Montjuïc, provoca grans acumulacions d’aigua a les 

zones situades sota l’alineació del carrer Aragó. 

És evident que l’home a modificat l’equilibri natural i és hora de que les solucions tècniques facin l’intent de 

respectar el temps de concentració natural. Aquestes técniques s’anomenen SUDS (Sustainable Urban 

Drainage) i bàsicament treballen de dues maneres, emmagatzement i/o filtren. 

Des d’aquest punt de vista s’ha elaborat un guia de disseny que intenta des de la primera fase del projecte, 

la més conceptual, inclogui de soca-rel aquest esperit. 

Evidentment no és feina d’un dia, però aml menys, aquest concepte es ot aplicar futurs drenatges d’àrees 

verdes, parcs, jardins que encara no es troben “humanitzats”. 

La guia també inclou la manera tradicional de drenar, i aquest treball incorpora les bones pràctiques que els 

tècnics de l’Ajuntament de Barcelona acumulen en base a la seva experiència en el manteniment. 

I és en el capítol 4rt que aquest treball fa un petit incís en les tasques de manteniment i rehabilitació més 

comunes i descriu el procediment constructiu de dues de les tècniques més emprades: La rehabilitació 

global no estructural i l’encamisat. 

Per últim, el capítol 5é es nomenen els documents que s’han d’incloure en un projecte de disseny de xarxes 

secundàries i es detalla una planilla de verificació que intenta ser una guia pel projectista. 
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ANNEX 1 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 

 

CONDICIONS A SATISFER PELS MATERIALS I EQUIPS 

S’especifiquen a continuació les condicions a satisfer pels materials i equips industrials a emprar en 

l’execució de les obres. 

Cal destacar que les expressions entre parèntesis que acompanyen molts dels títols dels apartats, correspon 

a la codificació emprada per l’ITEC. Aquesta codificació apareix a la seva publicació “Condicions Tècniques 

d’Edificació, Urbanització i Enginyeria Civil” (1995), en la que s’ha basat el present capítol. 

TUBS DE PVC (BD7F) 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIO: 

Tubs de PVC per a l'execució d'obres de drenatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub de PVC injectat per a unió encolada 

- Tub de PVC injectat per a unió elàstica amb anella elastomèrica 

- Tub de PVC de formació helicoïdal per anar formigonament i per a unió elàstica amb massilla 

- Tub de PVC de formació helicoïdal autoportant per a unió elàstica amb massilla 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

TUB DE PVC INJECTAT: 

Tub rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat. 

Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53-332. 
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Han de superar els assajos de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a la UNE 53-

112. 

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Designació comercial 

- Sigles PVC 

- Diàmetre nominal en mm 

- UNE 53-332 

Gruix de la paret: 

----------------------------------- 

|Diàmetre nominal |Gruix nominal  | 

|      (mm)       |    (mm)       | 

|-----------------|---------------| 

|       110       |    3,0        | 

|       125       |    3,1        | 

|       160       |    4,0        | 

|       200       |    4,9        | 

|       250       |    6,1        | 

|       315       |    7,7        | 

|       400       |    9,8        | 

|       500       |   12,2        | 

|       630       |   15,4        | 

|       710       |   17,4        | 

|       800       |   19,6        | 

----------------------------------- 

 

Densitat >= 1350 kg/m3 
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  <= 1460 kg/m3 

Temperatura de reblaniment VICAT >= 79°C 

Comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) < 5% 

Allargament fins el trencament >= 80% 

Resistència a la tracció >= 45 MPa 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior mig: 

 - 110 mm <= DN <= 250 mm + 0,3% DN mm 

 - 315 mm <= DN <= 800 mm + 1 mm 

- Gruix de la paret: 

----------------------------------------- 

|Gruix nominal |Tolerància en el gruix  | 

|    (mm)      |         (mm)           | 

|--------------|------------------------| 

|     3,0      |   + 0,5   |   - 0,0    | 

|     3,1      |   + 0,5   |   - 0,0    | 

|     3,9      |   + 0,6   |   - 0,0    | 

|     4,9      |   + 0,7   |   - 0,0    | 

|     6,1      |   + 0,9   |   - 0,0    | 

|     7,7      |   + 1,0   |   - 0,0    | 

|     9,8      |   + 1,2   |   - 0,0    | 

|    12,2      |   + 1,5   |   - 0,0    | 

|    15,4      |   + 1,8   |   - 0,0    | 

|    17,4      |   + 2,0   |   - 0,0    | 

|    19,6      |   + 2,2   |   - 0,0    | 
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----------------------------------------- 

 

 - Llargària + 10 mm 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-332. 

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO ENCOLADA: 

Diàmetre interior de l'embocadura (tubs per a unió elàstica): 

 

------------------------------------------------- 

| DN  |Diàmetre interior mig |Llargària mínima  | 

|(mm) |       (mm)           |     (mm)         | 

|     |----------------------|------------------| 

|     |  mínim   |  màxim    |                  | 

|-----|----------|-----------|------------------| 

| 110 |  110,0   |  111,2    |      48          | 

| 125 |  125,0   |  126,2    |      51          | 

| 160 |  160,1   |  161,4    |      58          | 

| 200 |  200,3   |  201,4    |      66          | 

| 250 |  250,3   |  251,4    |      74          | 

| 315 |  315,3   |  316,4    |      82          | 

------------------------------------------------- 

 

 

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO AMB ANELLA ELASTOMERICA: 

A l'interior de l'embocadura hi ha d'haver un junt de goma 

(DN = diàmetre nominal en mm ) 
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Llargària mínima de l'embocadura, sense contar l'allotjament de l'anella elastomèrica: 

 

------------------------------------------------------ 

|Diàmetre nominal |Llargària mínima de l'embocadura  | 

|      (mm)       |             (mm)                 | 

|-----------------|----------------------------------| 

|      110        |              46                  | 

|      125        |              50                  | 

|      160        |              59                  | 

|      200        |              70                  | 

|      250        |              86                  | 

|      315        |             101                  | 

|      400        |             122                  | 

|      500        |             146                  | 

|      630        |             178                  | 

|      710        |             199                  | 

|      800        |             222                  | 

------------------------------------------------------ 

TUB DE FORMACIO HELICOIDAL: 

Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar 

soldada químicament. 

La cara interior del tub ha de ser llisa. 

La cara exterior del tub ha de ser nervada. 

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà 

quan estigui en servei. 
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Característiques de la banda de PVC: 

 - Densitat >= 1350 kg/m3 

   <= 1460 kg/m3 

 - Coeficient de dilatació lineal a 0°C >= 60 milionèsimes/°C 

   <= 80 milionèsimes/°C 

 - Temperatura de reblaniment Vicat >= 79°C 

 - Resistència a la tracció simple 500 kp/cm2 

 - Allargament a la rotura >= 80% 

 - Absorció d'aigua <= 1 mg/cm2 

 - Opacitat 0,2% 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Els tubs es designaran i marcaran de forma que com a mínim cada 3 metres s’indiqui: 

- Designació comercial 

- Sigles PVC 

- Un número que indica el diàmetre nominal en milímetres 

- Un número que indica el gruix nominal en milímetres 

- Referència a la norma UNE 53-332 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé 

situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 

m. 

UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO AMB ANELLA ELASTOMERICA O PER A UNIO ENCOLADA DE DN <= 315 

MM: 

* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones 

subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de 

ensayo." 

TUB DE FORMACIO HELICOIDAL O TUB INJECTAT PER A UNIO ENCOLADA DE DN > 315 MM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

POUS DE REGISTRE PREFABRICATS 

Definició: 

Pous de registre circulars de formigó en massa, armat o amb fibra d’acer i amb juntes elàstiques pel seu us 

en instal·lacions de conduccions de drenatge o sanejament sense pressió. 

- Materials 

Ciment 

Complirà els requisits establerts a la Norma UNE 80 301 i els establerts a la Norma UNE 80 303 quan 

s’emprin ciments amb característiques especials. 

Àrids 

S’empraran àrids procedents de riu, mina o pedra matxucada. 

Complirà l’establert en la reglamentació vigent. 

La granulometria dels àrids que s’utilitzin serà estudiada pel fabricant de manera que el producte acabat 

compleixi les característiques assenyalades en aquesta norma. 

Aigua 

S’acomplirà l’establert en la reglamentació vigent. 

Additius 

S’acomplirà l’establert en la reglamentació vigent. 

Armadures 

S’acomplirà l’establert en la reglamentació vigent. 
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Fibres d’acer 

S’acomplirà l’establert per a elles en la Norma UNE 83 500-1. 

Juntes de goma 

Les juntes de goma seran d’estructura massissa i compliran la Norma UNE 53 571. 

Seran subministrades pel fabricant del pou i aniran marcades de forma adequada. 

Per a la unió entre elements verticals es podran utilitzar altres materials i sistemes d’unió, havent de complir 

les condicions de muntatge i estanqueïtat exigides, prèviament demostrades pel fabricant d’acord als 

assaigs estipulats. 

El fabricant haurà de dissenyar tant el tipus de junta com el perfil de recolzament. 

Formigó 

General 

Els formigons i els seus components elementals, compliran les condicions establertes en la reglamentació 

vigent. 

El formigó dels elements, inclòs els perfils de juntes, haurà de ser compacte i homogeni. 

Qualitat del formigó 

Composió 

El formigó haurà de tenir una composició tal, que la relació aigua/ciment no ha de ser major que 0,50 i el 

contingut mínim de ciment no ha de ser menor de 200 kg/m
3
 per a mòduls de formigó en massa o 280 kg/m

3
 

per a mòduls de formigó armat o amb fibra d’acer. 

Absorció d’aigua i resistència a compressió 

Assajat segons l’apartat 6.4 l’absorció d’aigua del formigó no excedirà el 6% de la massa i assaig segons 

l’apartat 6.6 (si les dimensions ho permeten) la resistència a compressió del formigó, sense armadures, no 

serà menor de 40 Mpa. 

Permeabilitat a l’oxigen 

La permeabilitat del formigó a l’oxigen, assajat d’acord a l’apartat 6.5, no serà major de 4 x 10
-6

 m
2
. 

Contingut d’ió clor 
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El contingut d’ió clor del formigó determinat per càlcul, o podrà ser superior als valors de la taula 2 

expressat en % de la quantitat de ciment. 

Màxim contingut d’ió clor en el formigó 

Elements de formigó en massa < 1,0% 

Elements de formigó armat < 0,4% 

Elements de formigó en fibra d’acer < 0,4% 

Taula 2 

Mòduls 

Quan es comproven amb els mètodes d’assaig del capítol 6, els mòduls compliran les següents condicions. 

Acabat 

La superfície dels mòduls no presentarà danys que poguessin influir negativament en el seu comportament 

estructural, estanqueïtat i durabilitat. 

Es poden admetre bombolles o oquedats amb unes dimensions que no superin els 15 mm de diàmetre i 6 

mm de profunditat. 

Les seccions extremes dels mòduls que constitueixen la junta no han de tenir irregularitats que afectin 

negativament a l’estanqueïtat. 

S’admetran fissures de retracció o tèrmiques amb una amplada màxima de 0,15 mm, així com elements de 

formigó armat sotmesos a proves de fissuració remanents de fins 0,15 mm d’amplada, sempre i quan es 

comprovi que no afecten a la resistència o estanqueïtat del mòdul. Abans de mesurar les fissures es podrà 

humitejar l’element durant 24 h. 

Les reparacions i repassos seran admissibles, sempre que el producte final compleixi tots els requisits exigits 

en aquest norma. 

Característiques geomètriques 

Els diàmetres interiors, espessors de paret, longitud i geometria del perfil de la unió hauran d’estar definits 

en la documentació del fabricant. 

Dimensions 

Els elements hauran de complir amb les dimensions fixades pels documents del fabricant. 

Dimensions interiors 
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Les dimensions nominals per a mòduls circulars es defineixen a la Taula 3. 

Diàmetre 

nominal 

DN 

Toleràncies (mm) 

Dimensió interior 
Ortogonalitat 

d’extrems 

Regularitat plana 

d’extrems 

800 +10 +10 +10 

1 000 +12 +10 +10 

1 200 +14 +12 +12 

1 500 +15 +15 +15 

1 800 +15 +18 +18 

Taula 3 

Gruixos mínims (mm) 

Diàmetre 

nominal 

DN 

Mòduls base 

Alçat, cònics o 

d’ajust 

Tancament o 

transició Alçat Solera 

800 120 120 120 150 

1 000 120 120 120 150 

1 200 160 160 160 150 

1 500 160 200 160 200 

1 800 200 200 200 200 

Taula 4 

El disseny del mòdul base i els seus gruixos estarà directament relacionat amb el sistema de col·locació de 

junta entre mòduls i tub, de forma que es garanteixi una correcta posició geomètrica. 

Alçades 

Les alçades útils dels diferents tipus de mòduls hauran d’estar compreses entre els següents valors: 

Alçada útil (mm) 

 

Diàmetre 

nominal 

DN 

Mòduls base 
Mòduls de 

recrescut 
Mòduls cònics Mòduls d’ajust 

Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. Mín. 



 

 

 

95 Condicions a satisfer pels materials i equips 

8 00 1 000 8 00 1 000 250 1 000 600 250 120 

1 000 1 100 9 00 1 000 250 1 000 700 250 150 

1 200 1 400 1 000 1 200 300 1 200 800 250 150 

1 500 2 000 1 200 1 200 300 1 500 800 300 200 

1 800 2 400 1 200 1 200 300 1 500 1 000 300 200 

Taula 5 

El fabricant haurà d’especificar les dimensions dels diferents mòduls en el seu document de fabricació. 

Connexió. Tubs curts 

En els mòduls base on s’incorpori firmement  empotrat trams de tub per a la seva connexió amb els tubs de 

la xarxa, la longitud d’aquests tubs curts de connexió serà com a màxim igual al gruix de la paret de la base 

més la meitat del diàmetre nominal del tub amb un màxim de 500 mm mesurat des de la paret exterior del 

pou; en el cas dels tubs mascle es podrà incrementar la longitud de dit extrem mascle. 

Cubetes hidràuliques 

Si el mòduls base és subministrat amb les cubetes hidràuliques incorporades el pendent superior de les 

mateixes cap a l’acanaladura haurà de ser com a mínim del 5%, i d’acord a l’estipulat en els documents de 

fabricació. L’alçada de les cubetes des del fons de l’acanaladura serà: 

- Tipus A. El menor valor del diàmetre nominal del tub de sortida o 400 mm. 

- Tipus B. La meitat del diàmetre nominal del tub de major diàmetre que incideixi en el pou. 

Relació de diàmetres entre mòduls base i tubs incidents 

S’estableix la següent relació de diàmetres màxims dels tubs incidents en funció del diàmetre nominal del 

mòdul base, de forma que es garanteixi un mínim de 250 mm d’amplada en les cunetes hidràuliques. 

Relació de diàmetres entre mòdul base i tubs incidents 

Diàmetre nominal del 

mòdul base 

Diàmetre nominal màxim 

dels tubs incidents DN màx. 

800 300 
1 000 500 
1 200 600 
1 500 1 000 
1 800 1 200 

Taula 6 

Aquests diàmetres màxims de tubs incidents hauran de reduir-se en el cas de que així ho exigeixi la 

disposició geomètrica adequada de la junta d’unió entre tub i pou. 
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Per a diàmetres de tub incidents superiors a DN 1 200 haurà recorre’s a solucions de bases in situ o bases 

inserides en tubs segons disseny del fabricant. 

Toleràncies dimensionals 

Toleràncies en dimensions internes 

La tolerància de la dimensió interna (DN) dels mòduls haurà de ser: 

+ (2 + 0,01 DN) mm amb un límit de +15 mm d’acord el recollit a la taula 3. 

Cap mesura individual realitzada segons l’apartat 6.1.1 haurà d’estar fora d’aquestes toleràncies. 

Toleràncies en gruix de paret 

Cap gruix de paret serà inferior al 95% de les dimensions establertes en els documents de fabricació que a 

l’hora hauran de complir amb els gruixos mínims establerts a la taula 4. 

Cap mesura individual haurà d’ultrapassar aquesta tolerància. 

Toleràncies en alçada útil. 

La tolerància en relació a l’alçada útil (vegeu figura 1) en les mesures individuals preses segons l’apartat 

6.1.3. hauran de ser el major dels següents valors: 

- + 1,5% del valor establert en els documents de fabricació. 

- + 10 mm. 

Cap mitja individual realitzada segons l’apartat 6.1.3 haurà d’ultrapassar aquesta tolerància. 

Toleràncies en els perfils de junta 

Cada perfil de junta i les seves toleràncies haurà de subjectar-se a les dimensions establertes en els 

documents de fabricació. 

Rectitud de generatrius 

Les generatrius interiors dels mòduls no presentaran una desviació superior al major dels següents valors: 

- 1,0% de l’alçada útil; 

- 10 mm. 

L’amidament de la desviació de les generatrius es farà segons el recollit a l’apartat 6.1.5. 
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Ortogonalitat dels extrems 

La desviació màxima admissible per a l’ortogonalitat dels extrems dels mòduls base o mòduls de recrescut 

no serà major de 10 mm per a mòduls fins a DN 1 000 inclòs, o el menor valor de 20 mm o 0,01 DN mm per a 

mòduls superiors a DN 1000. 

L’amidament es farà segons el recollit a l’apartat 6.1.6. 

Manca de pla en els extrems 

La desviació màxima admissible de manca de pla en els extrems de mòduls de recrescut no serà major de 10 

mm per a mòduls fins a DN 1 000 inclòs, o el menor valor de 20 mm o 0,01 DN mm per a mòduls superiors a 

DN 1 000. 

Connexions. Tubs curts 

Les toleràncies de desviació angular dels tubs curts de connexió seran de +3° horitzontalment. 

Les toleràncies de nivell seran de + 10 mm, no admetent-se un desnivell desfavorable entre el tub d’entrada 

i el de sortida. 

La distància mínima entre la cara exterior de dos tubs curts de connexió serà igual al menor valor 

corresponent al gruix de paret del mòdul base o 100 mm. 

Càrrega de trencament 

Mòduls circulars. Recrescuts i bases 

Quan es provin aquestes elements, segons el mètode de l’apartat 6.2, hauran de suportar una càrrega 

equivalent a 30 kN/m
2
 o 60 kN/m

2
 segons la seva sèrie resistent sense que es produeixi el trencament. 

Els elements armats, hauran de suportar una càrrega equivalent al 67% de l’anterior, sense que es 

produeixin fissures de 0,3 mm d’ample en una longitud superior a 300 mm. 

A la taula 7 es recullen les càrregues mínimes d’assaig que haurà de suportar cada element segons la seva 

sèrie resistent. 

Càrregues d’assaig 

Diàmetre 

nominal 

DN 

Sèrie normal Sèrie reforçada 

Càrrega de 

fissuració
(1)

 kN/m 

Càrrega de 

trencament 

kN/m 

Càrrega de 

fissuració
(1)

 kN/m 

Càrrega de 

trencament 

kN/m 

800 16 24 32 48 
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1 000 20 30 40 60 

1 200 24 36 48 72 

1 500 30 15 60 90 

1 800 36 54 72 108 

Taula 7 

(1) En mòduls de formigó en massa no es considerarà la càrrega de fissuració. 

El valor de la càrrega de trencament haurà de corregir-se d’acord a l’establert en la normativa quan s’assaja 

els mòduls en posició horitzontal. 

Lloses i mòduls cònics 

Les lloses de tancament o transició de diàmetre igual o inferior a DN 1 200 i els mòduls cònics que paret que 

inclinada tingui una alçada vertical inferior a DNmàx - DNmín. (vegeu figura 1), es sotmetran a una càrrega de 

300 kN, segons el recollit a la normativa, sense que es produeixi el trencament. 

Pates instal·lats 

Els pates instal·lats pel fabricant en els diferents mòduls hauran de superar el següents requisits: 

- Resistir una càrrega vertical de 2 kN, segons es mostra a la figura 6, sense presentar una deformació 

superior a 10 mm sota càrrega, ni de 2 mm remanent. 

- Resistir una càrrega de tracció horitzontal de 3,5 kN. 

Estanqueïtat 

Els següents requisits s’exigiran tant si els mòduls disposen de pates com si no. 

Estanqueïtat del mòdul base 

estanqueïtat del mòdul base s’assajarà d’acord a el recollit en l’apartat 6.3.2. 

La pressió de prova mesurada respecte del nivell de la junta de connexió més baixa serà de 50 kPa (0,5 atm o 

5 m de columna d’aigua aproximadament). 

Els mòduls es provaran en aquestes condicions durant 15 min. admetent-se una pèrdua d’aigua de 0,08 l/m2 

amb lleugera exudació o degoteig localitzat, que haurà de ser reparat. En cas de que la base es fabriqui amb 

els orificis de connexió mitjançant moldeig, hauran d’adoptar-se els sistemes necessaris per a portar a terme 

aquesta prova mitjançant el tancament estanc de dits orificis. 

Estanqueïtat de mòduls ensamblats 
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La prova de mòduls ensamblats es realitzarà durant 15 min. sotmesos a una pressió hidrostàtica de 50 kPa 

(0,5 atm o 5 m de columna d’aigua aproximadament). 

Si s’assaja amb els mòduls situats en vertical, la pressió de prova s’amidarà sobre la junta entre els mòduls. 

Si s’assaja amb els mòduls en horitzontal, la pressió de prova s’aplicarà en l’eix dels mòduls. 

Al realitzar aquesta prova d’acord a l’apartat 6.3.3. el conjunt de mòduls no haurà de tenir pèrdua d’aigua; la 

humitat adherida a la paret no es considera pèrdua d’aigua. 

Estanqueïtat en la unió entre pou i tub 

La junta entre un mòdul i un tub assajats d’acord als apartat 6.3.4. i 6.3.5. haurà de ser estanca al ser 

sotmesa a una deflexió angular i a una càrrega vertical en el tub, o a una combinació d’ambdues, d’acord a 

les condicions de pressió establertes per a la prova de bases fixat en l’apartat 4.3.4.1. i per a d’altres mòduls 

fixat en l’apartat 4.3.4.2. 

La deflexió angular serà d’acord a la següent taula: 

Deflexió angular en junta mòdul/tub 

 

Dimensió nominal DN Deflexió angular mm/m 

800 10 

1 000 10 

1 200 8 

1 500 7 

1 800 6 

Taula 8 

La càrrega vertical Fs serà igual a 0,3 x DN kN quant s’assagi de forma independent, o de 0,1 x DN kN quan 

s’assagi en combinació amb la deflexió angular (essent DN el diàmetre nominal del mòdul en mm). 

NOTA - La càrrega vertical tindrà en compte el pes propi del tub ple d’aigua. 

No hauran de notar-se efectes i pèrdues en la junta pou/tub duran aquesta prova. 

GRAONS 

Elements d'acer recobert per un copolímer de polipropilè a alta pressió que, situats convenientment a 

l'interior dels pous de registre, permeten l'accés als col·lectors. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
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Les dimensions dels graons són tres-cents seixanta-un per dos-cents setze mil·límetres (361 x 216 mm), 

segons s'observa als Plànols. Vénen preparats en una longitud de setanta-nou mil·límetres (79 mm) per 

col·locar-los a la paret dels pous de registre, que hauran de tenir els forats corresponents. 

Es col·locarà un graó cada vint-i-cinc centímetres (25 cm) estant l'últim a un mínim de trenta-cinc 

centímetres (35 cm) del fons de la cubeta. 

QUALITAT, INSTAL·LACIÓ I RECEPCIÓ 

Els graons s'ajustaran a la Norma ASTM C2146-82 Tipus 2 i Hostalen PPR-1042 i hauran de resistir càrregues 

puntuals de dos-cents seixanta quilograms (260 kg). 

Els graons es col·locaran únicament una vegada el formigó, si el pou es fa "in situ", s'hagi endurit, utilitzant 

una broca de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) de diàmetre per perforar fins a vuitanta mil·límetres (80 

mm), separant els forats dos-cents trenta mil·límetres (230 mm). 

El graó s'introduirà per percussió amb martell de fusta, repartint els cops successivament a dreta i esquerra, 

fins que només quedi vista la part quadrada del graó. 

No s'utilitzarà greix ni qualsevol altre producte per facilitar la penetració. 

Les unitats que no acompleixin les disposicions d'aquest apartat no s'admetran. 

UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a obra. 
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EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 

CLAVEGUERES   

CLAVEGUERES I COL.LECTORS AMB TUB DE PVC 

DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

DEFINICIO: 

Formació de claveguera o col.lector amb tubs de PVC col.locats soterrats. 

S'han considerat els tipus de tubs següents: 

o Tub de PVC alveolat amb unió amb anella elastomèrica 

o Tub de PVC injectat amb unió encolada 

o Tub de PVC injectat amb unió amb anella elastomèrica 

o Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 

o Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonament, amb unió amb massilla 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

o Comprovació del llit de recolzament dels tubs 

o Baixada dels tubs al fons de la rasa 

o Col.locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 

o Unió dels tubs 

o Realització de proves sobre la tuberia instal.lada 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.F. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent 

definit per a cada tram. 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 

l'especificat en la D.F. 

La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb 

l'interposició d'una anella de goma col.locada prèviament a l'allotjament adeqüat de l'extrem de diàmetre 

exterior més petit. 
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La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre, 

encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 

alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 

inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per 

un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Un cop instal.lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves 

de pressió interior i d'estanqueïtat en els trams que especifiqui la D.F. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu 

plec de condicions. 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

o En zones amb trànsit rodat >= 100 cm 

o En zones sense trànsit rodat >= 60 cm 

o Amplària de la rasa  >= diàmetre exterior + 50 cm 

o Pressió de la prova d'estanqueïtat <= 1 kg/cm2 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 

Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la 

rasa corresponen als especificats en la D.F. En cas contrari cal avisar la D.F. 

La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 

Durant el procés de col.locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la 

suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 

ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
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Si es formigona el tub, s'haurà de fer per capes, perquè no es deformi el tub. 

Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 

impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

En cas d'interrompre's la col.locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 

desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a 

l'interior dels tubs. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu 

pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 

descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 

pressió interior i d'estanqueïtat segons la normativa vigent. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanqueïtat, el contractista ha de corregir els defectes 

i procedir de nou a fer la prova. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 

UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.F., entre els eixos dels elements o dels 

punts per connectar. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal.lada. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones." 

5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje." 

5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 
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CLAVEGUERES I COL.LECTORS AMB TUBS DE POLIESTER AMB FIBRA DE VIDRE  

DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

DEFINICIO: 

Formació de claveguera o col.lector amb tubs de poliester i fibra de vidre centrifugats o laminats, col.locats 

al fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus de tubs i d'unions següents: 

o Tub centrifugat per a unió amb maniguet de poliester 

o Tub centrifugat per a unió amb maniguet de poliester apte per a tracció 

o Tub centrifugat per a unió amb maniguet de poliester amb anella elastomèrica i perfil llis 

o Tub laminat per a unió amb abraçadora i perfil d'estanqueïtat 

o Tub laminat per a unió amb làmines de fibra de vidre adherides amb resines 

o L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Comprovació del llit de recolzament dels tubs 

o Baixada dels tubs al fons de la rasa 

o Col.locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 

o Col.locació del maniguet o abraçadora 

o Unió dels tubs 

o Realització de proves sobre la tuberia instal.lada 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.F. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent 

definit per a cada tram. 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 

l'especificat en la D.F. 

En la unió amb maniguet de poliester apte per a tracció, el maniguet ha d'estar centrat a la unió, i les anelles 

elastomèriques han de penetrar completament a les ranures del tub. 

En la unió amb maniguet de poliester no apte per a tracció, el maniguet ha d'estar centrat a la unió i el tub 

ha de penetrar fins a tocar l'anella elastomèrica central. 

En la unió amb abraçadora i perfil d'estanqueïtat, l'abraçadora ha d'estar centrada en la unió i col.locada 

concèntricament a l'eix del tub. 
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En la unió amb làmines de fibra de vidre, l'anell de poliester i fibra de vidre ha d'estar centrat a la unió i fet 

concèntricament a l'eix del tub. 

El gruix de l'anell de fibra de vidre de la unió amb làmines de fibra de vidrer ha de ser més gran o igual al 

gruix del tub. 

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 

alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 

inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per 

un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Un cop instal.lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves 

de pressió interior i d'estanqueïtat en els trams que especifiqui la D.F. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu 

plec de condicions. 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

o En zones amb trànsit rodat >= 100 cm 

o En zones sense trànsit rodat >= 60 cm 

Deflecció angular entre dos tubs consecutius units amb maniguet de poliester: 

o 200 mm <= DN <= 500 mm <= 3° 

o 600 mm <= DN <= 1000 mm <= 2° 

o 1100 mm <= DN <= 2000 mm <= 1° 

Amplària de la rasa   >= diàmetre exterior + 50 cm 

Pressió de la prova d'estanqueïtat  <= 1 kg/cm2 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 

Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la 

rasa corresponen als especificats en la D.F. En cas contrari cal avisar la D.F. 
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La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 

Durant el procés de col.locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la 

suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 

ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 

impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

En cas d'interrompre's la col.locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 

desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a 

l'interior dels tubs. 

El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la D.F. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 

descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 

pressió interior i d'estanqueïtat segons la normativa vigent. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanqueïtat, el contractista ha de corregir els defectes 

i procedir de nou a fer la prova. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones." 

5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje." 

5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 
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SOLERES PER A POUS DE REGISTRE  

SOLERES AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ, PER A POUS DE REGISTRE  

DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

DEFINICIO: 

Soleres de formigó en massa, amb forma de mitja canya, per a pous de registre. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

o Comprovació de la superfície d'assentament 

o Col.locació del formigó de la solera i de la mitja canya 

o Cura del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista. 

Per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja canya entre les boques d'entrada i 

sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les 

banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 

disgregacions o buits a la massa. 

La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 

Amplària de la mitja canya Aproximadament igual al D del tub 

Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest) 

 >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

 - Dimensions + 2% 

   - 1% 

 - Gruix - 5% 

   + 0% 
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 - Nivell de la solera ± 20 mm 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que 

no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 

Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE-08 “ Instrucción de Hormigón Estructural” 

SOLERES DE LLABORDINS PER A RÀPIDS 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Soleres de llambordins, col.locats sobre un llit de formigó, per a pous de registre. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

o Comprovació de la superfície d'assentament 

o Col.locació del formigó de base 

o Cura del formigó 

o Col.locació dels llabordins de la solera 

o Col.locació de la beurada 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 

disgregacions o buits a la massa. 

La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 

Les peces han de quedar col.locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i 

encaixades horitzontament sobre el llit de formgió. 

Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment. 
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Gruix dels junts entre les peces   <=0,8 cm 

Resistència característica estimada 

del formigó al cap de 28 dies (Fest)   >=0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

o Dimensions      + 2% / -1% 

o Gruix del llit de formigó    -5% 

o Nivell de la solera    ±20mm 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5ºC i 40ºC. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que 

no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 

Les peces per col.locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre del 

formigó fresc. 

Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunade. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE-08 “ Instrucción de Hormigón Estructural. 

PARETS PER A POUS DE REGISTRE  

DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

DEFINICIO: 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars. 

S'han considerat els materials següents: 

Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 

Maons massissos als pous agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, 

esquerdejat exterior 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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o Comprovació de la superfície de recolzament 

o Col.locació de les peces agafades amb morter 

o Acabat de les parets, en el seu cas 

o Comprovació de l'estanqueïtat del pou 

CONDICIONS GENERALS: 

El pou ha de ser estable i resistent. 

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar 

reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 

La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 

Toleràncies d'execució: 

 - Secció interior del pou ± 50 mm 

 - Aplomat total ± 10 mm 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO: 

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre 

d'un element resistent. 

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 

PARET DE MAO: 

Els maons han d'estar col.locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i 

acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 



 

 

 

111 Execució i control de les obres 

Gruix dels junts <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i el lliscat <= 2 cm 

Toleràncies d'execució: 

 - Horitzontalitat de les filades ± 2 mm/m 

 - Gruix de l'arrebossat i el lliscat ± 2 mm 

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 

Gruix de l'esquerdejat <= 1,8 cm 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO: 

La col.locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

PARET DE MAO: 

Els maons per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 

El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

ELEMENTS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE  

DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

DEFINICIO: 
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Subministrament i col.locació d'elements complementaris de pous de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

o Bastiment i tapa 

o Graó d'acer galvanitzat 

o Graó de ferro colat 

o Graó d'acer recobert de polipropilè 

o Junt d'estanqueïtat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el bastiment i tapa: 

o Comprovació i preparació de la superfície de recolzament 

o Col.locació del bastiment amb morter 

o Col.locació de la tapa 

En el graó: 

o Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

o Col.locació dels graons amb morter 

En el junt d'estanqueïtat: 

o Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub 

o Col.locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió 

o Col.locació del tub dins de la peça del junt 

o Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior 

o Prova de l'estanqueïtat del junt col.locat 

BASTIMENT I TAPA: 

La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella no ha de 

provocar el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 

El bastiment col.locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades prèviament amb 

morter. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 

puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm  perimetral i mantenir el seu 

pendent. 

Toleràncies d'execució: 
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o Ajust lateral entre bastiment i tapa  ± 4 mm 

o Nivell entre tapa i paviment  ± 5 mm 

GRAO: 

El graó col.locat ha de quedar anivellat i paral.lel a la paret del pou. 

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 

Els graons s'han d'anar col.locant a mida que s'aixeca el pou. 

Llargària d'encastament    >= 10 cm 

Distància vertical entre graons consecutius  <= 35 cm 

Distància vertical entre la superfície i el primer graó 25 cm 

Distància vertical entre l'últim graó i la solera 50 cm 

Toleràncies d'execució: 

o Nivell    ± 10 mm 

o Horitzontalitat   ± 1 mm 

o Paral.lelisme amb la paret  ± 5 mm 

JUNT D'ESTANQUEÏTAT: 

El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada. 

La unió entre el tub i l'arqueta ha de ser estanca i flexible. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col.locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material. 

JUNT D'ESTANQUEÏTAT: 

No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col.locació dels connectors. 

El connector s'ha de fixar a la paret de l'arqueta per mitjà d'un mecanisme d'expansió. 

La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d'instal.lar el connector. 
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La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 

ANNEX 2 PLÀNOLS 
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ARXIU DESIGNACIÓ PLANOL Nº PLÀNOL ESCALA DATA REVISIÓ  ESTAT

CATEGORIA 01 PATES, TAPES I REIXES HOMOLOGADES

DC010101.DWG REGISTRE DE FOSA DÚCTIL ‐ MARC NO APARENT ‐ POUS DE D600 01.01.1  1/10 abr‐09 VALID
DC010102a.DWG REGISTRE DE FOSA DÚCTIL ‐ MARC NO APARENT ‐ POUS DE D700 01.01.2a   1/10 abr‐09 VALID
DC010102b.DWG REGISTRE DE FOSA DÚCTIL ‐ MARC NO APARENT ‐ POUS DE D700 01.01.2b  1/10 abr‐09 VALID
DC010201.DWG REGISTRE DE FOSA DÚCTIL ‐ MARC APARENT ‐ POUS DE D600 01.02.1   1/10 abr‐09 VALID
DC010202.DWG REGISTRE DE FOSA DÚCTIL ‐ MARC APARENT ‐ POUS DE D700 01.02.2   1/10 abr‐09 VALID
DC0103.DWG TAPA REIXA PER A VENTILACIÓ I CAPTACIÓ D'AIGUA  01.03  1/10 abr‐09 VALID
DC0104.DWG GRAÓ NORMALITZAT DE POLIPROPILÈ 01.04  1/10 abr‐09 VALID
DC0105a.DWG REIXA D'EMBORNAL DE BARRES INCLINADES ‐ BARCELONA 1  01.05a  1/10 abr‐09 VALID
DC0105b.DWG REIXA D'EMBORNAL DE BARRES INCLINADES ‐ BARCELONA 1  01.05b  1/10 abr‐09 VALID
DC0106.DWG MÒDUL DE REIXA INTERCEPTORA DE BARRES INCLINADES EN CALÇADA. Barcelona 7  01.06  1/10 abr‐09 VALID
DC01081.DWG TAPA TIPUS D'ACCES A CAMBRA DE MECANISMES  01.08.01  1/10 abr‐09 VALID
DC01082.DWG TAPA TIPUS D'ACCES A CAMBRA DE MECANISMES  01.08.02  1/10 abr‐09 VALID
DC0109.DWG REIXA D'EMBORNAL TIPUS MERIDIANA. Barcelona 2   01.09  1/10 abr‐09 VALID
DC0110.DWG MÒDUL DE REIXA CORREGUDA ENCADELLADA EN ZONES PEATONALS (Tipus Autolinea)   01.10  1/10 abr‐09 VALID
DC0111.DWG REIXES D'EMBORNAL TIPUS "CIVE 70" (Ciutat Vella). Barcelona 3 (sense tapa cega) i Barcelona 5  01.11  1/10 abr‐09 VALID
DC0112.DWG REIXES D'EMBORNAL TIPUS "CIVE 50" (Ciutat Vella). Barcelona 6 01.12  1/10 abr‐09 VALID
DC0113.DWG REIXES D'EMBORNAL TIPUS "BCN P7". Barcelona 7 01.13  1/10 feb‐10 VALID
DC0114.DWG REIXES D'EMBORNAL TIPUS "BCN P5". Barcelona 9 01.14  1/10 feb‐10 VALID
CATEGORIA 02 TAPES I REIXES NO HOMOLOGADES

DC0201.DWG MÒDUL DE REIXA INTERCEPTORA EN CALÇADA (Tipus cuadradillo)  02.01  1/10 abr‐09 NO HOMOLO
DC0202.DWG REIXA D'EMBORNAL TIPUS I.M.P.U  02.02  1/10 abr‐09 NO HOMOLO
DC0203.DWG REIXA PER EMBORNAL TPUS EBRO ONDULADA   02.03  1/10 abr‐09 NO HOMOLO
DC0204.DWG DETALL EMBORNAL DE REIXA EN CALÇADA (Sense bústia) 02.04  1/25 abr‐09 NO HOMOLO
DC0205.DWG REGISTRE DE FOSA DÚCTIL‐MARC RODÓ NO APARENT POUS D700 02.05  1/10 abr‐09 NO HOMOLO
DC0206.DWG MÒDUO DE REIXA INTERCEPTORA EN CALÇADA 02.06  1/10 abr‐09 NO HOMOLO
CATEGORIA 03 DETALLS D'EMBORNALS

DC0301.DWG DETALL EMBORNAL MIXT EN CALÇADA (amb reixa de fosa dúctil i bústia) 03.01  1/25 abr‐09 VALID
DC0302.DWG DETALL EMBORNAL MIXT DOBLE EN CALÇADA (amb reixes de fosa dúctil i bústies) 03.02  1/25 abr‐09 VALID
DC0303.DWG DETALL EMBORNAL DE REIXA EN ZONA PEATONAL (Sense bústia) 03.03  1/25 abr‐09 VALID
CATEGORIA 04 CONNEXIONS D'EMBORNALS, REIXES I CLAVEGUERAM

DC0401.DWG DETALL DE CONNEXIÓ DE REIXA TRANSVERSAL A COL.LECTOR VISITABLE 04.01  1/30 abr‐09 VALID
DC0402.DWG DETALL DE CONNEXIÓ D'EMBORNAL A COL.LECTOR VISITABLE (Preferentment a pous de registre) 04.02  1/25 abr‐09 VALID
DC0403.DWG DETALL DE CONNEXIÓ D'EMBORNAL A COL.LECTOR NO VISITABLE (Sempre a pous de registre) 04.03  1/25 abr‐09 VALID
DC0404.DWG DETALL DE CONNEXIÓ D'EMBORNAL A COL.LECTOR NO VISITABLE (Sempre a pous de registre) 04.04  1/25 abr‐09 VALID
DC0405.DWG DETALL DE CONNEXIÓ DE CLAVEGUERÓ PARTICULAR A COL.LECTOR VISITABLE 04.05  1/30 abr‐09 VALID

DC0406.DWG
DETALL DE CONNEXIÓ DE CLAVEGUERÓ PARTICULAR A COL.LECTOR NO VISITABLE (Preferentment a pou 
de registre) 04.06  1/30 abr‐09 VALID

DC0407‐a.DWG DISPOSICIÓ EN "L" DE BATERIES DE REIXES 04.07.a  1/25 abr‐09 VALID
DC0407‐b.DWG DISPOSICIÓ EN "L" DE BATERIES DE REIXES 04.07.b  1/30 abr‐09 VALID
CATEGORIA 05 CONNEXIÓ D'EMBORNALS SIFÒNICS

DC0501.DWG
DETALL GENERAL DE CONNEXIÓ D'EMBORNAL SIFÒNIC A CLAVEGUERA ‐ Mitjançant tub de connexió 
lateral 05.01  1/20 abr‐09 VALID

DC0502.DWG
DETALL PARTICULAR DE CONNEXIÓ D'EMBORNAL SIFÒNIC A CLAVEGUERA ‐ Frontal i directe a pou. Amb 
fondària il.limitada. 05.02  1/20 abr‐09 VALID

DC0503.DWG
DETALL PARTICULAR DE CONNEXIÓ D'EMBORNAL SIFÒNIC A CLAVEGUERA ‐ Frontal i directe a pou. Amb 
fondària limitada. 05.03  1/20 abr‐09 VALID

CATEGORIA 06 CLAPETES, CLIPS I ALTRE

DC0601.DWG DETALL DE PEÇA TIPUS "CLIP" PER LA CONNEXIÓ DE CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC 06.01  S/E abr‐09 VALID
DC0602.DWG DETALL SIFÓ GENERAL D'ESCOMESA D'EDIFICACIÓ 06.02  1/20 abr‐09 VALID
DC0603.DWG DETALL CLAPETA ANTIRETORN CONNEXIÓ A POU DE REGISTRE 06.03  1/20 abr‐09 VALID
DC0604.DWG DETALL CLAPETA ANTIRETORN EQUILIBRADA 06.04  1/20 abr‐09 VALID
DC0605.DWG DETALL CLAPETA ANTIRETORN CONNEXIÓ DIRECTA A COL.LECTOR 06.05  1/20 abr‐09 VALID
CATEGORIA 07 SALTS I RÀPIDS

DC0701.DWG RÀPID EN SECCIONS VISITABLES 07.01  1/50 abr‐09 VALID
DC0702.DWG RÀPID EN SECCIONS TUBULARS (NO VISITABLES) DE DIÀMETRE SUPERIOR A 0.70 m 07.02  1/30 abr‐09 VALID
DC070301.DWG RÀPID EN SECCIONS TUBULARS (NO VISITABLES) DE DIÀMETRE INFERIOR A 0.70 m 07.03.1   1/30 abr‐09 VALID

DC070302.DWG
SALT DE CONNEXIÓ DE SECCIONS TUBULARS (NO VISITABLES) DE DIÀMETRE INFERIOR A 0.70 m A 
SECCIONS VISITABLES 07.03.2   1/30 abr‐09 VALID

DC070303.DWG
SALT CONEXIÓ DE SECCIONS TUBULARS (NO VISITABLES) DIÀMETRE INFERIOR A 0.70m A SECCIONS 
VISITABLES 07.03.3  1/30 abr‐09 VALID

CATEGORIA 08 DISPOSICIÓ DE POUS DE REGISTRE

DC0801.DWG POU DE REGISTRE PER COL.LECTORS VISITABLES AMB VOLTA PLANA 08.01  1/25 abr‐09 VALID
DC0802.DWG POU DE REGISTRE PER COL.LECTORS VISITABLES AMB VOLTA CORBA 08.02  1/25 abr‐09 VALID
DC0803.DWG POU DE REGISTRE IN SITU PER TUBULARS H > 2.5 m 08.03  1/25 abr‐09 VALID
DC0804.DWG POU DE REGISTRE IN SITU PER TUBULARS H < 2.5 m 08.04  1/25 abr‐09 VALID
DC0805.DWG POU DE REGISTRE PREFABRICAT PER TUBULARS H > 2.5 m 08.05  1/25 abr‐09 VALID
DC0806.DWG POU DE REGISTRE PREFABRICAT PER TUBULARS H < 2.5 m 08.06  1/25 abr‐09 VALID
CATEGORIA 09 VARIS

DC0901.DWG SECCIÓ TIPUS T‐130 AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ 09.01  1/20 abr‐09 VALID
DC0902.DWG SECCIÓ TIPUS DE TUBULARS AMB RECOBRIMENT DE FORMIGÓ 09.02  1/25 abr‐09 VALID
DC0903.DWG CONFLUÈNCIA DE CLAVEGUERES VISITABLES 09.03  1/50 abr‐09 VALID
DC0904.DWG FOSSA D'ENTRADA AMB DESBAST 09.04  1/200 abr‐09 VALID
DC0905.DWG DETALL SORRER PER PARCS 09.05  1/40 abr‐09 VALID
DC0906.DWG PROCÉS DE RECREIXEMENT DE TAPES A VIALS RE‐PAVIMENTATS 09.06  1/25 abr‐09 VALID
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