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1 SITUACIÓ INICIAL: EL PERQUÈ DE L’INVENTARI 

 

El present document és la memòria de l‟inventari de tot el sistema de 

clavegueram de Cabrils. En ell es detallen tot els treballs realitzats per tal 

d‟identificar, classificar i ordenar tots els elements que composen el complex 

entramat característic de qualsevol xarxa de clavegueram d‟una població de la 

mida de Cabrils.  

 

Per l‟elaboració de l‟inventari del Pla Director s‟ha utilitzat, fonamentalment, les 

dades obtingudes amb el treball de camp realitzat al municipi. Aquestes s‟han 

complementat amb la informació facilitada per l‟Ajuntament de Cabrils d‟alguns 

sectors de  la xarxa. Totes les dades s‟han ordenat, contrastat i homogeneïtzat, 

seguint els criteris de la Diputació. 

 

L‟inventari de la xarxa de sanejament té un doble objecte: d‟una banda 

caracteritzar amb precisió tots els elements que la conformen i per altra, és la 

informació bàsica per a poder elaborar el Pla Director del sanejament 

municipal. 

El primer objectiu busca obtenir el màxim coneixement de la xarxa, per tal de 

facilitar, no només l‟execució del Pla Director amb la precisió necessària, sinó 

que resulti una eina útil pels gestors de la xarxa, en quant a facilitar tasques 

quotidianes de manteniment, d‟inspecció, reforma, adequació o qualsevol altre 

activitat relacionada amb la gestió de la xarxa.  

Un bon coneixement de la xarxa permet optimitzar totes les tasques 

relacionades amb el seu dia a dia, i un inventari rigorós és una bona manera de 

disposar de forma ordenada, clara i fàcil de tota aquella informació relacionada 

amb la definició de la xarxa. 

El segon objectiu consisteix en aconseguir totes les dades necessàries per tal 

de realitzar una correcta diagnosi, definint tots els elements per tal de realitzar 

una simulació del funcionament de la xarxa el més precisa possible, tant en la 

situació actual, com en la de futur, i en diferents situacions i règims de 

funcionament. A més, a partir de l‟inventari s‟han pogut identificar i analitzar tots 

aquells punts singulars, que podien presentar algun tipus de problemàtica, tant 
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pel que fa al correcte funcionament de la xarxa, com a problemes 

mediambientals o de molèsties a tercers provocats pel sistema. 

 

En definitiva, l‟inventari de la xarxa de sanejament constitueix la base a partir 

de la qual es poden atendre adequadament tots els treballs relacionats amb la 

gestió del sanejament, tant pel que fa al seu manteniment com pel que fa a la 

seva explotació. 

En aquesta memòria es recullen els treballs d‟inventari de la xarxa de 

sanejament del municipi de Cabrils, executats segons els requeriments 

establerts conjuntament amb la Diputació de Barcelona i el propi Ajuntament de 

Cabrils. 

 

La memòria de l‟inventari inclou diferents plànols, que ajuden a la millor 

interpretació del seu contingut.  

Dividits per temàtiques, hi ha un plànol on és mostra la xarxa en funció de la 

seva tipologia, ja sigui, per exemple, xarxa de clavegueram separativa o 

unitària. Mostra també dos plànols més; un on s‟aprecien les dimensions dels 

tubs que composen la xarxa, i un altre amb els pendents dels diferents trams 

de canonada. 

Finalment, inclou una sèrie de plànols de detall on es mostren, amb diferents 

icones, tots els elements caracteritzats a l‟inventari, com pous, entroncs, 

claveguerons, embornals, cambres, tubs o abocaments al medi, a més d‟altres 

punts singulars.  

Tot els plànols mida DIN A1 i a escala 1:2500 i 1:5000, per a facilitar la seva 

visió, interpretació i la gestió de les dades. 
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1.1 Definició de la xarxa 

 

La xarxa de clavegueram és principalment de tipus unitària, orientada a la 

recollida de les aigües residuals. Posteriorment s‟han anat creant xarxes, 

inspeccionables o no, que recullen les aigües pluvials, a mesura que els barris 

s‟han anat urbanitzant en els darrers anys, o s‟han anat adaptant i canalitzant 

(mitjançant col·lectors, endegaments, etc) en barris on no hi havia xarxa 

pròpiament, sinó que s‟aprofitaven les conques dels diferents torrents i rieres, 

que travessen la població, amb les conseqüents molèsties i perills els dies de 

pluges intenses.  

Per tant, és una xarxa de clavegueram, plantejada per canalitzar i evacuar les 

aigües residuals, mentre que, les pluvials són recollides i canalitzades en 

menor mesura. 

També hi ha petits nuclis de xarxa unitària, on es barregen aigües pluvials i 

residuals com en la Urbanització del Llimoners. 

Cal fer esmena, que s‟ha considerat la urbanització del Montcabrer com de 

tipus unitari, ja que presenta gran quantitat de punts de captació d‟aigües 

pluvials (embornals i reixes), però no disposa d‟una xarxa de conductes. Per 

tant, es considera que aquesta aigua s‟incorpora a la xarxa de residuals 

present a la urbanització. Aquesta urbanització està pendent d‟un pla parcial 

d‟ordenació (UA9 POUM), que corregirà aquesta carència. 

 

La xarxa de clavegueram funciona bàsicament per gravetat, aprofitant els grans 

pendents, que presenten la majoria dels carrers del municipi. 

 

La xarxa en baixa es distribueix, fonamentalment, al llarg de la traça de les 

dues rieres principals (Riera de Cabrils i Torrent d‟en Roldós), que travessen el 

municipi nord-oest a sud-est (de muntanya a mar). Les aigües pluvials circulen 

en superfície, ja que són rieres endegades. Les residuals van amb els 

col·lectors principals soterrats. A aquests col·lectors van a desguassar totes les 

xarxes dels carrers del municipi, i connecten amb la xarxa de Vilassar de Mar.  

 

Especialment important,  la Riera de Cabrils, i el Torrent d‟en Roldós, amb les 

canalitzacions principals de recollida d‟aigües residuals. 
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El tractament de les aigües residuals de Cabrils es realitza a l‟Estació 

Depuradora d‟Aigües Residuals (EDAR), situada dins el terme municipal de 

Mataró. 

 

 

 

Fig 1. Vista general de la xarxa en baixa en funció del tipus de xarxa: residual, 

pluvial o unitària. 
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2 METODOLOGIA 

 

A l‟inici, l‟Ajuntament de Cabrils va lliurar tota la informació de la seva xarxa de 

sanejament. Aquesta informació estava formada principalment, per la 

cartografia del municipi, el traçat de la xarxa en baixa i col·lectors principals, 

sense incloure-hi informació referent a diàmetres ni cotes, formes, materials, 

etc. 

Aquesta informació va ser el punt de partida per a la realització de la feina 

encarregada, però posteriorment durant el període de realització dels treballs 

l‟Ajuntament ha col·laborat també a completar informació detallada a partir del 

coneixement que disposa de la xarxa de sanejament.  

L‟inventari realitzat a camp en diversos dies de juny, juliol, agost i setembre del 

2010 per tècnics qualificats, recull finalment un total de 986 pous inventariats, 

dels quals 954 són els pertanyents a la xarxa de clavegueram. Els 32 restants 

són registres de serveis o vàlvules,etc.  

L‟inventari a més d‟informació sobre els pous de registre, recull també 

informació relativa a tota la resta de nodes i canonades que conformen la xarxa 

de sanejament del municipi.  

 

 

 

Fig 2. Exemple de les dades de partida facilitades per l‟Ajuntament. 
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Per tal d‟assolir el correcte inventari de la xarxa ha calgut establir la consecució 

de dues tasques bàsiques: primerament la recollida directa d‟informació a camp 

i posteriorment la integració de totes les dades en un sistema d‟informació 

geogràfica, altrament anomenat SIG o també GIS en anglès. 

 

En definitiva es tracta d‟aconseguir un inventari exhaustiu del clavegueram, que 

permeti planificar futures intervencions amb l‟objectiu de poder solucionar els 

problemes que se‟n derivin.  

 

La identificació de tots i cadascun dels elements d‟aquesta xarxa s‟ha adaptat 

al model de dades de cartografia dels plans directors de clavegueram 

proposats per la Diputació de Barcelona. Aquest model permet incorporar les 

dades en un SIG i ser alhora integrada junt amb un aixecament topogràfic.  

 

Aquesta tasca d‟incloure la informació en un SIG, dóna lloc a una base de 

dades en la qual la informació és segura, robusta, clara i sobretot fàcilment 

consultable per qualsevol tipus d‟usuari. Tant és així que usuaris que no 

disposin pròpiament d‟un SIG com podria ser per exemple el propi ajuntament 

de Cabrils, podran finalment consultar les dades exportades des del SIG mateix 

en format Autocad, Access o Excel, per exemple.  

 

Tota la informació recollida a l‟inventari resulta totalment indispensable a l‟hora 

de realitzar propostes de millora de gestió de la xarxa de sanejament i per 

poder realitzar el propi Pla Director. 
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2.1 Inspecció del clavegueram a camp 

 

Per tal d‟optimitzar al màxim el procés de recollida d‟informació, es va realitzar 

una campanya d‟inspecció directa a camp durant els mesos de juny, juliol, 

agost i setembre de 2010. 

Durant aquesta campanya es van recollir – alhora que es situaven sobre plànol 

– les característiques topològiques, estructurals, hidràuliques i d‟estat de 

conservació dels elements que conformen la xarxa de clavegueram. 

 

Cal destacar que, tot i que aparentment, l‟objectiu d‟aquesta part de l‟estudi 

sembli obtenir un simple inventari d‟elements del clavegueram, en realitat 

aquesta tasca – a la qual també se l‟anomena sovint com a aixecament 

cartogràfic – requereix de coneixements i experiència en clavegueram de tot 

tipus. Per tal de simplificar i no caure en possibles confusions, com que 

l‟objectiu d‟aquesta part de l‟estudi és realment obtenir un inventari, es parlarà 

d‟ara en endavant d‟inventari d‟elements que conformen la xarxa de 

clavegueram o simplement inventari de clavegueram. 

 

En els casos en que la xarxa és visitable, la millor metodologia resulta la 

inspecció directa des de dins del clavegueram, fet que suposa extremar tot 

tipus de precaucions pel que fa als EPIs (Elements de Protecció Individual: 

detector de gasos, roba adequada,...etc).  

 

Sovint però, l‟alt grau de complexitat impedeix recollir totes les dades i obtenir 

un inventari correcte i suficient de clavegueram. En aquest aspecte, a Cabrils 

existeix relativament molt poca xarxa físicament visitable respecte al total, és a 

dir, xarxa a la qual es pugui tenir accés al seu interior des del punt de vista de 

l‟ergonomia (amplada major a 60 cm i alçada major a 1 m). 

 

Així doncs, la mesura de les sondes del fons dels pous i dels extrems dels 

trams que hi connecten s‟ha realitzat amb distanciòmetre làser des de la 

superfície exterior, és a dir, des del carrer. En els casos on s‟ha observat 

presència de sediments, s‟ha fet servir un jaló topogràfic per tal de poder 
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distingir i mesurar la diferència entre la superfície pròpia dels sediments i el 

mateix fons de solera del pou o del tub. 

 

Normalment, en tota xarxa de clavegueram, existeixen alguns casos on és molt 

dificultós seguir la trajectòria de les aigües dins de les canonades o dels pous. 

Quan per exemple no existeixen registres propers, o quan la xarxa transcorre 

per l‟interior de parcel·les privades, o quan l‟elevat percentatge de sediments 

obstaculitza el moviment de l‟aigua, o quan hi ha suposats entroncaments de 

canonades en zones no visibles, resulta molt difícil deduir per on circula l‟aigua 

i cap a on es dirigeix.  

 

Llavors és quan cal recorre al mètode de transmissió del so, pel qual picant una 

tapa o un embornal per exemple i escoltant el so en un altre punt del 

clavegueram, podem estar segurs que la connexió existeix. Però quan aquest 

mètode no funciona  i sempre que el cabal d‟aigua sigui suficient, es pot recorre 

a un altre recurs, basat en abocar petites quantitats de colorant totalment 

innocu a l‟aigua. Al ser un producte sempre visible a simple vista, facilita 

enormement seguir la trajectòria de l‟aigua del clavegueram i per tant deduir-ne 

i marcar-ne les trajectòries. 

 

Com a elements que conformen la xarxa de clavegueram, a Cabrils s‟han 

identificat a més de pous de registre i canonades, entroncaments, inicis de 

claveguera, descàrregues del sistema al medi, canvis de secció, embornals, 

escomeses i diverses estructures o punts que presentaven singularitats 

destacables. 

 

Aquesta metodologia de treball és òptima per tal d‟acomplir amb els requisits 

del model de dades cartogràfic, que la Diputació de Barcelona proposa per tal 

de realitzar Plans Directors de clavegueram. 

 

Al mateix temps es van prendre un bon nombre de fotografies referents a tots 

aquests elements, fet que sovint ajuda a aclarir, no només possibles dubtes 

sobre les trajectòries de l‟aigua, sinó també a tenir un coneixement íntegre de 
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l‟estat de conservació de la claveguera. Aquestes fotografies es poden 

consultar en l‟annex fotogràfic adjunt en el present document. 

 

Posteriorment, tècnics de l‟Ajuntament han col·laborat també a corroborar i 

completar informació referent a aquest inventari elaborat sobre el terreny, per la 

qual cosa es pot afirmar que es tracta d‟un inventari força complet. 

 

 

2.2 Introducció i validació de dades en un SIG 

 

Tal i com s‟ha esmentat abans, la segona tasca de l‟inventari cartogràfic 

correspon a la introducció de totes les dades en un sig. Concretament s‟ha 

utilitzat la versió Arcgis 9.0 d‟Esri i s‟ha seguit la nomenclatura del model de 

dades cartogràfic proposat per la Diputació de Barcelona. 

 

De fet, el més important no és només introduir les dades amb una simple 

digitalització, sinó que cal fer que per exemple la xarxa sigui topològicament 

correcta (que l‟element que hagi de representar un node, ho sigui també a la 

realitat), que existeixi una connectivitat total (no poden representar-se zones 

totalment aïllades de la resta a no ser que realment ho siguin), que no 

apareguin contrapendents (a no ser que existeixin de debò a la realitat), etc. En 

definitiva es tracta de realitzar un autèntic control de qualitat de les dades per 

tal de donar a la informació una estructura robusta, segura, clara i sobretot 

fàcilment consultable per a qualsevol tipus d‟usuari.  

 

La potència real d‟un sistema d‟informació geogràfica és aconseguir que 

l‟usuari ja sigui avançat o no, pugui realitzar interrogacions complexes (tant des 

del punt de vista tècnic - hidràulic com del seu manteniment), però de forma 

senzilla. 

 

En el cas que l‟usuari no disposi d‟un SIG, les dades es poden exportar a 

diversos software que permetin la consulta de forma no combinada de les 

dades. Així l‟usuari podrà realitzar la consulta de dades alfanumèriques 

mitjançant base de dades tipus Access o Excel, o bé podrà consultar fitxers 
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amb dades geogràfiques a partir de programes tipus Autocad o Microstation  

per exemple. 

 

El model de dades cartogràfic proposat per la Diputació de Barcelona per a la 

realització dels plans directors de clavegueram es basa, tal i com caldria 

esperar, en sistemes de serveis com el clavegueram, representats per un típic 

model de nodes i conductes.  

Els nodes equivalen a punts que tant poden ser pous de registre com qualsevol 

estructura a partir de la qual la claveguera canvia. Aquest canvi pot esdevenir-

se des d‟un punt de vista hidràulic, estructural o topogràfic: un salt, un envà, un 

sobreeixidor, un canvi de secció, un canvi de circulació de les aigües, un 

entroncament, un inici, una descàrrega al medi o un bombament, per exemple. 

 

El canvi també pot produir-se per l‟estat de conservació (una esquerda grossa 

a la solera d‟un pou esdevé un punt singular que representa una infiltració 

important d‟aigua al subsòl per exemple). Tant les escomeses com els 

embornals interiors o longitudinals (representació de les connexions dels 

embornals a claveguera), així com les connexions procedents d‟habitatges 

(també anomenades claveguerons) són també representades com a nodes 

perquè poden aportar molta aigua en diverses ocasions. 

 

Els grans col·lectors, els tubs de dimensions mitjanes, les petites canonades i 

les canalitzacions a cel obert, són representats amb línies, altrament 

anomenades trams. 

 

Pel que fa a les cambres humides, les cambres seques, els dipòsits i els 

elements de captació de pluvials (reixes i embornals) es representen mitjançant 

nodes (punts). 

 

La informació de caire topogràfic, hidràulic, estructural o d‟estat de conservació 

corresponent a cada element de la xarxa, està introduïda com a camp associat 

a la taula de cada element. A cada taula, els registres són únics, de manera 

que no hi existeix duplicitat de dades i per tant no hi ha variació en el SIG 

alhora de ser interrogat per fer una consulta.  
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El model de dades dels elements que conformen la xarxa de clavegueram del 

municipi de Cabrils, el conformen doncs els següents „shapes‟ o capes del SIG 

que combinen la informació alfanumèrica amb la geogràfica: 

 

Topologia Shape (nomenclatura Diba) Element representat 

Línies XS111E1M08305L Tram 

Punts 

XS121E1M08305P Pou 

XS122E1M08305P  
(Nodes) 

Canvi de secció 

Entronc 

Inici tram 

Canvi de sentit de circulació 

Descàrrega del sistema 

XS123E1M08305P (Escomeses) 
Embornal interior 

Clavegueró 

XS124E1M08305P  
(Estructures Puntuals) 

Sobreeixidor 

Edar 

XS125E1M08305P  

(Equips Hidràulics i Electromecànics) 

Bombament 

Comporta manual 

Punts 

XS141E1M08305P 
(Elements Captació Pluvials) 

Embornal 

Reixa 

XS142E1M08305P Cambra 

 

Taula 1. Classificació dels elements que inclouen cada „shape‟, segons el 

model de dades de la Diputació 
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3 LA XARXA DE CLAVEGUERAM: ESTAT ACTUAL 

 
3.1 Llistat d’elements i classificació de la xarxa 

 

En aquest apartat es presenta a més d‟un llistat dels elements que conformen 

la xarxa de  clavegueram, una classificació de la xarxa segons varis paràmetres 

com la funció, el material, els diàmetres o l‟estat de conservació, per exemple. 

Cal recordar que les dades fan referència sempre a l‟estat de la xarxa de 

clavegueram en el moment de la inspecció a camp. 

 

A cadascuna d‟aquestes classificacions esmentades, li correspon el seu plànol 

temàtic associat i que es pot consultar en aquest mateix apartat.  

 

Llistat d‟elements de la xarxa de clavegueram:  

 

Topologia Shape (nomenclatura Diba) Element representat Número d’elements 

Línies XS111E1M08305L Tram 1220 

Punts 

XS121E1M08305P Pou 954 

XS122E1M08305P  
(Nodes) 

Canvi de secció 4 

Entronc 84 

Inici tram 149 

Canvi de sentit de circulació 0 

Descàrrega del sistema 42 

XS123E1M08305P 
(Escomeses) 

Embornal interior 64 

Clavegueró 186 

XS124E1M08305P 
(Estructures Puntuals) 

Salt 38 

Altres 3 

XS125E1M08305P  

(Equips Hidràulics i 
Electromecànics) 

Bombament 1 

Comporta manual 0 

Punts 

XS141E1M08305P 
(Elements Captació Pluvials) 

Embornal 437 

Reixa 243 

XS142E1M08305P Dipòsit 1 

 

Taula 2: Número d‟elements que formen l‟inventari de Cabrils classificats 

segons el model de dades de la Diputació 
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3.2 Funcionament general 

 

La xarxa de clavegueram de Cabrils està formada per tots els barris que 

integren l‟entramat urbà de la vila. La seva configuració es distribueix seguint 

les dues rieres principals (a les que desemboquen la majoria de les xarxes 

secundàries de clavegueram) i tot l‟entramat de carrers (alguns d‟ells amb un 

fort pendent), que discorren pels vessants de les conques dels diferents 

torrents.  És una xarxa que ha anat creixent i modificant-se, a mesura que ha 

anat creixent i urbanitzant-se el municipi.  La distribució és com si cada xarxa 

pertanyent a cada urbanització s‟hagués fet de forma independent, només 

tenint en compte la pròpia urbanització i després s‟haguessin integrat o 

connectat totes aquestes xarxes entre elles, per formar la xarxa general, que 

conforma el municipi. És per això que, hi ha urbanitzacions no recepcionades 

per l‟Ajuntament i pendents dels Plans d‟Ordenació Urbanística particulars. 

 

 

 

Fig 3. Planta general de la xarxa de clavegueram: residual, pluvial o unitària. 

 

Tota la xarxa en baixa treballa per gravetat i presenta una elevada connectivitat 

entre ella, tot i que, donades les grans diferències de pendents i cotes, que hi 
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ha entre molts punts fa que hi hagin zones amb dificultats per evacuar l‟aigua i, 

fins i tot, punts o trams de la xarxa amb contrapendent. 

De totes maneres, la xarxa en baixa té un funcionament suficientment bo, per 

assegurar que l‟aigua residual arribi a la depuradora (EDAR) de Mataró, en 

temps sec i condicions de funcionament normals. 

 

En quant al tipus de clavegueram, els barris de can Tosca, Ca l‟Estrany, can 

Mas, can Blanch, can Però i el Polígon industrial La Baileta can Xinxa 

presenten xarxa separativa. També en alguns carrers de les urbanitzacions can 

Rabassa, Sant Crist Vell, Sant Crist, Mas Maria, Vall de Neu i alguns carrers 

del nucli urbà, com els de Domènech Carles, Emilia Carles, Torrent Roig, 

Quatre Camins, ca l‟Abrilet i el Passeig de Cabrils tenen xarxa separativa. (Són 

barris de nova construcció, o que s‟han anat urbanitzant i modernitzant, a 

mesura que les necessitats de la població ho requerien). 

Les urbanitzacions de can Tolrà, La Llobera i en menor mesura can Bergai 

presenten xarxa unitària, pensada bàsicament per recollir les aigües residuals. 

Les aigües pluvials no conformen una xarxa, però s‟han construït calaixos o 

petites xarxes puntuals, per canalitzar-les i conduir-les. 

Les urbanitzacions que no presenten xarxa de pluvials és perquè aprofiten els 

pendents i conques naturals dels torrents i rieres i només s‟han construït petites 

canalitzacions per endegar-les o dirigir-les. En aquestes urbanitzacions és on hi 

ha el risc més elevat de riuades, en períodes de pluges intenses. La 

urbanització del Montcabrer té xarxa per les aigües residuals, mentre que per 

les pluvials té pendent un pla parcial d‟ordenació urbana. 

La urbanització dels Llimoners té xarxa unitària. Agrupa les aigües pluvials dels 

embornals amb residuals de les cases. Aquesta urbanització aboca les seves 

aigües al col·lector de l‟Avinguda de la Llobatera. També està pendent de ser 

repcionada per l‟Ajuntament i pendent de futures actuacions, per definir i 

millorar la seva xarxa de clavegueram. 

Tota la xarxa de clavegueram disposa de gran quantitat d‟embornals a la 

majoria dels carrers, connectats tots ells a la mateixa xarxa que recull les 

aigües residuals en els casos on la xarxa és unitària i connectats a les 

canonades de pluvials en els barris on la xarxa és separativa. 
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A continuació es fa un breu resum de cada zona, definint les característiques 

principals de la xarxa: 

Com ja s‟ha dit, la xarxa de clavegueram de Cabrils es vertebra principalment, 

al voltant i seguint les conques de les dues rieres principals que travessen el 

municipi de nord-oest a sud-est; la Riera de Cabrils i el Torrent Roldós.  

La resta de la xarxa es desenvolupa al voltant de les conques de les rieres i 

torrents menors, que van a desguassar a aquestes dues rieres principals.  

 

 

 

Fig  4. Les sis zones en que es divideix la xarxa 

 

Zona 1” Riera de Cabrils” 

Aquesta zona és la més important.  Engloba tot el curs de la Riera de Cabrils, 

per on circula la canalització principal, soterrada, de recollida d‟aigües 

residuals. Recull l‟aigua residual de tot el nucli urbà (zona 6) i de la majoria de 

conques més petites (zones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2 i 3). A més, al ser una riera 

endegada, rep i canalitza les aigües pluvials d‟aquestes mateixes subconques. 

Al tram final de la riera (C/ dels Eucaliptus), les aigües residuals d‟aquesta 

canalització són conduïdes cap a la xarxa del Torrent Roldós (zona 4), per ser 

evacuades del terme municipal i tractades a la depuradora de Mataró, mentre 
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que, les aigües pluvials continuen per l‟endegament de la riera, en direcció al 

terme de Vilassar de Mar, per ser abocades directament al mar. 

  

La canonada d‟aigües residuals que transcorre al llarg de la Riera de Cabrils és 

de diàmetre 400mm i de formigó.  

Les aigües pluvials circulen en superfície per l‟endegament de la Riera. 

El principal problema que presenta aquest eix és que, en episodis de pluges 

molt intenses, la canalització rep un volum molt important i a una gran velocitat, 

donats els forts pendents de la resta de subconques i les tapes del pous 

acaben saltant. Per evitar que siguin arrossegades per les aigües que circulen 

en superfície per la riera, s‟han ancorat amb una sèrie de cargols. 

 

 

 

Fig 5. Vista de la Riera de Cabrils, endegada, amb la canalització de residuals 

a la vista 

 

Zona 1.1 “can Tosca - Peretons” 

Correspon a les urbanitzacions de can Tosca, can Blanch, Peretons i Sant 

Sebastià.  

Morfològicament la urbanització de can Tosca és de nova construcció i 

presenta xarxa separativa. La d‟aigües residuals transcorren per canonades de  

400 mm, normalment de pead, amb bons pendents i de forma força fluida. 
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La d‟aigües pluvials transcorre per canonades d‟entre 400 a 600 mm i van a 

desembocar a un col·lector de formigó, de diàmetre 1800 mm, que les aboca 

directament a la Riera de Cabrils. Tant els pous com les canonades presenten 

un estat de conservació bo donat que es tracta d‟una urbanització de nova 

construcció. 

 

 

 

Fig 6. Sortida a la Riera de Cabrils, del col·lector d‟aigües pluvials de la 

Urbanització can Tosca. 

 

La urbanització de can Blanch i la zona de les escoles també tenen xarxa 

separativa. Les aigües residuals són conduïdes, amb canonades de diàmetre 

entre 400 mm, de formigó cap a la canonada principal de la Riera de Cabrils. 

La xarxa de pluvials va en canonades de diàmetres 400 a 600 mm i recull les 

aigües dels embornals per abocar-les a l‟endegament de la Riera de Cabrils  
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.  

 

Fig 7. Xarxa separativa al C/ can Blanch 

 

La urbanització dels Peretons és més antiga i presenta xarxa unitària per les 

residuals amb diàmetres de 300 a 355 mm, de formigó i pead (els d‟aquest 

material són trams que s‟han renovat) i aboca les aigües a la xarxa separativa 

de la zona de les escoles, al C/ Concepció Camí. Les aigües pluvials escorren 

en superfície, pels carrers, fins els embornals del C/ Concepció Camí (zona de 

les escoles), on són recollides i incorporades a la xarxa de pluvials, per acabar 

desaiguant a la Riera de Cabrlis. 

 

 

 

Fig 8. Confluència dels C/ Concepció Camí i Ptge. dels Peretons, on s‟ajunten 

les xarxes de les urbanitzacions 
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La urbanització de Sant Sebastià també és de configuració més antiga i només 

disposa de xarxa unitària de residuals. Recull les aigües de les cases 

construïdes al llarg del carrer, amb canalitzacions de formigó i diàmetre 200 

mm. A la cruïlla amb el C/ can Blanch, s‟incorporen a la xarxa separativa de 

residuals (diàmetre 400 mm) fins desaiguar a la canalització principal de la 

Riera de Cabrils. 

Les aigües pluvials escorren per la superfície del carrer aprofitant el gran 

pendent existent, fins ser interceptades per una gran reixa, que travessa tot el 

carrer i incorporades a la xarxa de pluvials a la cruïlla dels C/ Sant Sebastià i C/ 

can Blanch. Un cop canalitzades (diàmetres 400 - 600 mm) desguassen a la 

Riera de Cabrils. 

 

 

 

Fig 9. Xarxa residual del C/ Sant Sebastià. Als fons cruïlla amb el C/ can 

Blanch, on s‟ajunten les xarxes de les urbanitzacions 

 

Zona 1.2 “Vall de Neu - La Gleva” 

Engloba les urbanitzacions de Vall de Neu, Mas Maria, Sant Jordi i La Gleva. 

La urbanització Vall de Neu té xarxa unitària, pensada per recollir, 

fonamentalment, les aigües residuals. Els trams segueixen les disposicions del 

carrers, amb diàmetres de 250 a 400 mm, de formigó. L‟aigua circula per 

gravetat i acaba recollida a la canonada principal de la Riera de Cabrils.  
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Les aigües pluvials corren, principalment, per la superfície dels carrers 

aprofitant el grans pendents, però per evitar possibles riscos i problemes en 

períodes de pluges intenses, s‟ha creat una petita xarxa de reixes 

interceptores, connectades entre elles (diàmetres 500 mm) i que canalitzen 

l‟aigua cap a la riera natural, que discorre paral·lela a la Plaça dels Països 

Catalans (que s‟ha aprofitat per endegar a cel obert amb parets de formigó) i 

desguassar-la directament a la Riera de Cabrils. 

 

 

 

Fig 10. Pou (P890) de la xarxa de residuals i reixa interceptora (R645) de la 

urbanització Vall de Neu 

 

La urbanització Mas Maria té xarxa unitària que recull les aigües residuals. 

Recull les aigües dels habitatges dels carrers Josep Pla i Mas Maria, amb 

diàmetres de 300 a 400 mm, i els trams són de formigó. La xarxa baixa pe la 

Carretera de Vilassar fins evacuar a la canonada principal de la Riera de 

Cabrils. 

Les aigües pluvials tenen xarxa pròpia només en un tram del C/ Josep Pla, que 

continua per un tram del C/ Mas Maria i són dirigides cap el C/ can Campins 

fins abocar a la Riera de Cabrils, on desguassen directament del propi 

col·lector. Aquesta xarxa té diàmetres 300 i 600 mm i els trams són de formigó. 
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Fig 11. P917 obert (residuals) i P918 tancat (pluvials) al tram del C/ Josep Pla 

on hi ha xarxes separades 

 

A la urbanització de Sant Jordi la xarxa unitària només recull les aigües 

residuals que transcorren, per gravetat, aprofitant els pendents del carrers de 

Bellesguard i La Galvanya , per acabar connectant, seguint el tram del C/ can 

Campins, amb la canonada principal a la Riera de Cabrils. Cal notar que els 

trams són de 355 mm de diàmetre i de pead de material, ja que s`han canviat i 

renovat  recentment, aprofitant els treballs de reasfaltat dels carrers de la 

urbanització. 

Les aigües pluvials circulen per la superfície dels carrers, donats els forts 

pendents, per acabar interceptades i recollides amb una sèrie de reixes, a la 

cruïlla dels carrers can Campins i Mas Maria. A parir d‟aquestes reixes, passen 

a anar soterrades amb una canonada de formigó i diàmetre 600 mm, per 

acabar abocades a la Riera de Cabrils directament de del propi col·lector. 
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Fig 12.    P737. Pou de residuals, renovat. 

 

La urbanització de la Gleva és de les més antigues del nucli. Per tant la seva 

xarxa de clavegueram és unitària i recull les aigües residuals, amb canonades 

de diàmetres 300 mm i de formigó. Transcorre pel mig dels carrers de la 

urbanització i funciona per gravetat. Donat que és una zona força plana, l‟aigua 

circula amb dificultat, en direcció a la canonada principal de la Riera de Cabrils. 

Les aigües pluvials són interceptades per una sèrie de reixes (cadascuna amb 

la seva pròpia canonada) i abocades directament a l‟endegament de la Riera 

de Cabrils. 

 

 

 

Fig 13. Pou (P949) de la xarxa de residuals i reixa interceptora (R667) de la 

urbanització la Gleva. 
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Zona 1.3 “can Bergai” 

Correspon a la urbanització can Bergai.  

La xarxa de clavegueram és separativa, recollint les aigües residuals, 

mitjançant canonades de formigó, amb diàmetres de 300 a 400 mm i les 

canonades segueixen la disposició dels carrers. L‟aigua circula per gravetat 

sense massa dificultat, ja que és una urbanització  on els carrers presenten un 

fort pendent i van dirigides a desguassar a la canonada principal de la Riera de 

Cabrils.  

Pel que fa a les aigües pluvials, aquestes són recollides per una sèrie 

d‟embornals i reixes, conformant una xarxa no inspeccionable, ja que no 

existeixen pous de registre. L‟únic tram de xarxa de pluvials amb pous de 

registre és la que circula pel C/ de Catalunya, recollint les aigües dels 

embornals i d‟una OD (obra de drenatge), situada al punt més alt del carrer, 

que recull l‟aigua de la conca situada muntanya amunt. Les canonades són de 

formigó i de 1000 mm de diàmetre i  seguint la traça del carrer van a 

desguassar directament a la Riera de Cabrils. 

 

 

 

Fig 14. Pou (P711) de la xarxa de residuals i embornal (R460) de la 

urbanització can Bergai, on s‟aprecia el fort pendent dels carrers. 
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Zona 1.4 “ca l’Estrany” 

Correspon a la urbanització de Ca l‟Estrany. És una urbanització de nova 

construcció i té xarxes separatives d‟aigües residuals i pluvials.  

La xarxa de residuals segueix la traça dels carrers i les canonades són de 

formigó i 400 mm de diàmetre. La circulació, per gravetat, és força fluida, ja 

que, tant el C/ del Coll del Port, com el de ca l‟Estrany tenen un fort pendent i 

van a desguassar a la canonada principal de la Riera de Cabrils. 

La xarxa de pluvials també segueix la traça dels carrers, paral·lela a la de 

residuals. Les canonades tenen 500 mm de diàmetre i són de formigó. Aquesta 

xarxa aboca directament a la Riera de Cabrils, funcionant per gravetat i 

aprofitant els forts pendents dels carrers. 

 

 

 

Fig 15. Cruïlla dels C/ Col del Port i Ca l‟Estrany amb els pous de les xarxes 

separades ((P522) xarxa de residuals, (P523) xarxa de pluvials) de la 

urbanització de Ca l‟Estrany. 

 

Zona 2 can Valls - Polígon industrial - Llimoners” 

Aquesta zona inclou les urbanitzacions de can Valls, el Polígon industrial La 

Baileta can Xinxa, can Però, can Cabot, els Llimoners i una part de La Llobera,  

ja que totes van a desguassar cap a les conques dels torrents  de can Xinxa i 

can Mestruc, que acaben abocant a la Riera de Cabrils. 
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La urbanització de can Valls és de tipus residencial unifamiliar de força nova 

construcció, però només té xarxa unitària, per aigües residuals, amb 

canonades de polietilè d‟alta densitat (pead) de 450 mm de diàmetre. La xarxa 

transcorre per la traça dels carrers i, aprofitant el pendent natural del Torrent de 

can Xinxa, funciona per gravetat per anar a desguassar a la canonada principal 

de la Riera de Cabrils. 

Les aigües pluvials són recollides per una sèrie de reixes i embornals, que les 

aboquen directament a la conca del torrent de can Xinxa, o bé a la canalització 

de pluvials del C/ can Valls, seguint el curs del torrent de can Batalló, per 

ajuntar-se al tram de l‟Avinguda de la Llobatera i d‟aquí, endegades per acabar 

desguassant a la Riera de Cabrils 

 

 

 

Fig 16. Baixada del C/ can Valls amb la xarxa de residuals (P425). Al fons reixa 

interceptora d‟aigües pluvials i al costat esquerre, el canal de pluvials 

del Torrent de can Batalló. 

 

El polígon industrial  La Baileta can Xinxa presenta xarxa separativa. A la zona 

dels carrers A i B, les aigües residuals circulen per gravetat a través de las 

canonades de formigó i diàmetre 400 mm. Les aigües residuals provinents del 

carrer C, a través de canonades de formigó i diàmetres de 300 a 400 mm, 

s‟ajunten amb les anteriors per acabar incorporant-se a la xarxa de la 
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urbanització can Valls, a la cruïlla dels carrers Trujol i can Valls, per 

posteriorment ser abocades a la canonada principal de la Riera de Cabrils. 

 

Les aigües pluvials circulen en xarxa separada als carrers A i B. Les canonades 

tenen diàmetres de 400 mm i són de formigó. Recullen les aigües dels 

embornals del carrers i circulen per gravetat, sense massa problemes, fins a 

desguassar en una OD (obra de drenatge), que és un calaix de formigó que 

creua el C/ B, seguint el curs del Torrent de can Xinxa. Seguint l‟endegament a 

cel obert del torrent, per l‟Avinguda de la Llobatera, desguassen a la Riera de 

Cabrils. 

 

 

 

Fig 17. Pous de les xarxes pluvials (P389) i residuals (P388) separades a la 

cruïlla dels carrers A i B. 

 

can Però és una urbanització, principalment, de cases unifamiliars adossades, 

relativament nova i presenta xarxa separativa. Les dues xarxes segueixen els 

traçats dels carrers i funcionen per gravetat aprofitant els forts pendents que 

presenta la orografia. 

Tant la xarxa de residuals com la de pluvials estan formades per canonades de 

formigó i 400 mm de diàmetre. Segueixen traçats paral·lels tot al llarg de la 

urbanització, baixant pel C/ can Però, fins arribar a la Riera de Cabrils, on la 

xarxa de residuals aboca a l‟interceptor principal de la riera, mentre que, la 
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xarxa de pluvials aboca directament a l‟endegament de la riera, desguassant 

des del propi col·lector. 

 

 

 

Fig 18. Pous de les xarxes pluvials i residuals separades (P431 residuals i 

P430 pluvials) a la cruïlla dels C/ can Però i Av. de la Llobetera. 

 

La urbanització del Llimoners presenta una xarxa, aparentment, unitària, ja que 

agrupa les aigües pluvials dels embornals dels carrers i les residuals de les 

escomeses de les cases i les aboca a la xarxa residual de l‟Avinguda de la 

Llobatera. Les canonades que provenen dels embornals són de diàmetres 100 

mm, de formigó, mentre que, les que recullen les aigües residuals són de 

diàmetres 400 mm, de formigó. La unió d‟ambdues xarxes es produeix al pou 

P469, situat al C/ dels Llimoners. 
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Fig 19. Pou P469 de la xarxa unitària de la urbanització del Llimoners. 

 

La urbanització de can Cabot només disposa de xarxa unitària, encara que 

recull principalment les residuals. Les canonades són de 250 mm de diàmetre, 

de formigó i l‟aigua circula per gravetat, aprofitant els pendents dels carrers, 

fins entroncar amb la xarxa del C/ Jacint Verdaguer. Aquesta xarxa és més 

antiga i les canonades són de 200 mm de diàmetre, de formigó i a les zones on 

el pendent no es prou pronunciat presenten alguna obstrucció, deguda a la 

acumulació de residus. Aquesta xarxa va a desguassar a la canonada principal 

de la Riera de Cabrils. 

 

 

Fig 20. Pou de residuals (P461) de la xarxa antiga del C/ Mossèn Jacint 

Verdaguer. 
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Per últim, els carrers de la urbanització de La Llobera que desguassen les 

seves aigües al torrent de can Batalló (en comptes de desguassar al Torrent 

Roig, com fa la major part de la xarxa)  i  el C/ de Quatre Camins. 

Els carrers del cau d‟en Pi,  de La Plana, les Albes, el Oms i del Fondo de 

L‟Abril presenten xarxa unitària de residuals amb canonades de formigó i 

diàmetres de 200 i 300 mm. La xarxa segueix la traça dels carrers, evacuant 

les aigües per gravetat de forma força fluïda, donats els forts pendents. 

Aquestes aigües van a desguassar a la xarxa de can Valls, per després ser 

abocades a la canonada principal de la Riera de Cabrils. 

 

Les aigües pluvials circulen en superfície pels carrers i són interceptades per 

una sèrie de reixes, conformant una xarxa de pluvials al C/ de les Albes. Les 

canonades són de formigó i 300 mm de diàmetre i van a desguassar al canal 

pluvial a cel obert, que canalitza el Torrent de can Batalló, per després ser 

abocades a la Riera de Cabrils. 

 

 

 

Fig 21. Baixada de la xarxa de residuals (P317) cap a la xarxa de can Valls. Al 

fons del carrer, la reixa interceptora (R227) abans de desguassar al 

Torrent de can Batalló. 

 

El C/ de Quatre Camins presenta xarxa separativa. Ambdues xarxes circulen 

paral·leles, al llarg de la línia del carrer. Les aigües circulen per gravetat 
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fluidament, donat el bon pendent.  La xarxa de residuals té canonades de de 

350 i 400 mm de diàmetre de pvc i acaba entroncant amb la canonada principal 

de la Riera de Cabrils. 

La xarxa de pluvials recull les aigües dels embornals del C/ ca l‟Abrilet amb 

canonades de pvc i 355 mm de diàmetre i les incorpora a les captades tot al 

llarg del carrer. Les canonades tenen diàmetre 400 mm i són de pvc. Totes les 

aigües pluvials acaben abocades a la Riera de Cabrils. 

 

 

 

Fig 22. Cruïlla del C/ Quatre Camins amb ca l‟Abrilet. Xarxa separativa: P372 

(pluvials) i P373 (residuals). 

 

Zona 3 “La Llobera” 

Aquesta zona inclou la urbanització de La Llobera.  

Queda enclotada entre les dues conques que forma el Torrent Roig i aprofita el 

traçat del propi torrent per dirigir les aigües (les residuals mitjançant canonades 

i les pluvials mitjançant calaixos i a cel obert) cap a la llera principal de la Riera 

de Cabrils. 

 

La urbanització de la Llobera té, principalment, xarxa unitària, que recull 

fonamentalment les residuals. Les canonades són de diversos materials 

(formigó, pvc, etc) i diàmetres variables entre 200 i 355 mm, en funció de 

l‟antiguitat de la seva construcció o posteriors modificacions. Les canonades 
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segueixen la disposició dels carrers i les aigües circulen per gravetat i força 

fluidament, donats els forts pendents dels carrers. 

Les aigües pluvials circulen en superfície amb força velocitat, pels forts 

desnivells dels carrers, interceptades per una sèrie d‟embornals i reixes que les 

desguassen directament a les conques del torrent, mitjançant els propis 

sobreeixidors. Només hi ha un calaix de pluvials de formigó de 2x2 m, tot al 

llarg del C/ dels Pollancres, que endega el gruix de les aigües i les aboca a la 

llera del Torrent Roig per que circulin a cel obert. 

Tant les aigües residuals com pluvials segueixen el curs del Torrent Roig, 

muntanya avall (canalitzades o a cel obert), fins a entroncar el amb les xarxes 

separades (canonades i calaix de pluvials) del C/ del Torrent Roig, que 

travessa el nucli urbà. Per acabar, les residuals abocades a la canonada 

principal de la Riera de Cabrils, i les pluvials al propi endegament de la Riera. 

 

 

 

Fig 23. Baixada del C/ dels Pollancres amb el pou del calaix de pluvials (P338) i 

la xarxa de residuals al marge esquerre. 

 

Zona 4 can Tolrà - can Mas - can Rabassa” 

Aquesta zona engloba les urbanitzacions de can Tolrà, can Mas, Les 

Esparregueres, can Rabassa i La Resclosa. 

La característica principal és que aquesta xarxa aboca les seves aigües al 

Torrent Roldós, en comptes de la Riera de Cabrils. 
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La urbanització de can Tolrà presenta xarxa unitària, que recull principalment 

les aigües residuals. Les canonades són de formigó i de diàmetres d‟ entre 250 

i 600 mm. La xarxa es desplega seguint el traçat dels carrers i l‟aigua circula, 

majoritàriament, sense grans dificultats donats els forts pendents que 

presenten els carrers. Tota la xarxa va a desguassar a la canonada principal 

que circula al llarg del Torrent d‟en Roldós. 

L‟aigua pluvial circula en superfície, interceptada per reixes i embornals que 

l‟aboquen directament des dels propis col·lectors, a les conques i subconques 

que acaben desguassant a la llera del Torrent Roldós.  

Les úniques zones amb xarxa de pluvials són els trams que creuen 

perpendicularment (seguint la traça d‟un tram d‟escales) els carrers Romaní, 

Av. Carles Tolrà, Mimoses i Roures, recollint l‟aigua dels embornals i reixes 

amb canonades de formigó i 400 mm  de diàmetre. L‟altre tram creua 

perpendicularment els carrers Av. Carles Tolrà, Pins, Mimoses i continua aigua 

avall, seguint l‟eix de l‟avinguda de Carles Tolrà, amb canonades de diàmetres 

400 i 800 mm, de formigó. Les dues xarxes de pluvials desguassen directament 

a l‟endegament del Torrent Roldós, per on continuaran fins arribar al mar. 

 

 

 

Fig 24. Pou (P251) de la xarxa de residuals al C/ de les Mimoses i reixes 

interceptores (R185 i R186) de la xarxa de pluvials. 
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La urbanització de can Mas és l‟única d‟aquesta zona que presenta xarxa 

dissenyada com separativa, pròpiament dita. Es pot considerar com una 

urbanització nova, al voltant de la zona del nucli urbà (zona 6), d‟urbanització 

més antiga, però que desguassa les seves aigües al Torrent d‟en Roldós, en 

comptes de a la Riera de Cabrils. Les aigües, d‟ambdues xarxes, circulen per 

gravetat i amb fluïdesa, donats els bons pendents dels carrers i a ser 

canonades noves i prou dimensionades. 

La xarxa de residuals està formada per canonades de pead i pvc, de 355 i 400 

mm de diàmetre, respectivament. La disposició segueix la traça dels carrers. 

Recullen les aigües de les escomeses dels habitatges i les aboquen a la 

canonada principal del Torrent d‟en Roldós. 

La xarxa de pluvials va paral·lela a la de residuals, al llarg dels carrers recollint 

les aigües a través d‟embornals i reixes. Té canonades de 355 mm de pead i 

400 mm de pvc. Un cop s‟ajunten totes les aigües pluvials de la urbanització al 

pou del C/ de les Palmeres (P561), aquestes circulen per canonades de 500 

mm de diàmetre, fins a ser desguassades a la llera del Torrent d‟en Roldós. 

 

 

 

Fig 25. Cruïlla del C/ can Mas i C/ de les Palmeres amb les xarxes separades. 

Pou (P561) de la xarxa de pluvials, a tocar de la reixa R387 i pou 

(P562) de la xarxa de residuals. 
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La urbanització de les Esparregueres  només té xarxa de residuals, unitària. 

Les canonades són de formigó i de 300 i 400 mm de diàmetre. Connecten 

directament a la canonada principal del Torrent de Roldós. 

Les aigües pluvials desguassen ràpidament al Torrent de Roldós, que passa 

pel costat de la urbanització. 

 

La urbanització de can Rabassa ha estat reurbanitzada (condicionament de les 

xarxes d‟aigües i reasfaltat de carrers) recentment i s‟ha construït xarxa 

separativa. La xarxa de residuals segueix la traça dels carrers amb canonades 

de diàmetres entre 355 i 400 mm i varis materials, com el formigó, el pvc i el 

pead. Recollides en el tram del Camí de Mataró, desguassen a la canonada del 

Torrent de Roldós per acabar tractades a la EDAR de Mataró. 

La xarxa de pluvials va paral·lela a la residual, seguint els carrers, recollint les 

aigües del embornals i reixes. Les canonades són de formigó i pvc i diàmetres 

de 200, 355 i 400 mm. El tram final del Camí de Mataró desguassa directament 

a l‟endegament del Torrent de Roldós. 

Les aigües circulen per gravetat, sense massa dificultats, donats els pendents 

del carrers i que les xarxes són de nova construcció. 

 

 

 

Fig 26. Cruïlla del C/ dels Eucaliptus amb C/ Josep Maria Folch i Torres, amb 

els pous de les xarxes separades. Pou (P206) de residuals i pou (P205) 

de pluvials, obert. 
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La urbanització de La Resclosa, queda una mica apart del pla general de 

clavegueram, amb una xarxa d‟ús exclusiu de la urbanització. Només té una 

xarxa per les aigües residuals, amb canonades de 250 mm de pvc i 400 mm de 

formigó. Recull les aigües de les escomeses de les cases, seguint el C/ Torrent 

d‟en Roldós, que voreja la urbanització i les aboca, per gravetat, a la canonada 

principal del Torrent. 

No té xarxa pròpia d‟aigües pluvials. Una sèrie de reixes recullen les aigües 

que circulen pels carrers i les aboquen directament, mitjançant els propis 

col·lectors,  que evacuen l‟aigua de les reixes, a la llera del Torrent de Roldós. 

 

 

 

Fig 27. Pou (P259) de la xarxa de residuals i reixa interceptora (R195) que 

aboca directament al Torrent d‟en Roldós. 

 

Zona 5 “Montcaber - Sant Crist” 

Inclou les urbanitzacions de Montcabrer, Sant Crist i Sant Crist Vell, la Vinya. 

La característica principal d‟aquesta zona és que les aigües residuals són 

dirigides cap a la canalització del Torrent d‟en Roldós i el sot de can Amat i 

d‟aquí cap a la EDAR de Mataró. Mentre que les aigües pluvials són dirigides i 

abocades al torrent del Sot de can Amat, per desguassar, després de travessar 

el terme de Vilassar de Mar, al mar. 
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La urbanització de Montcabrer té xarxa unitària, que recull tant les aigües 

residuals com les pluvials. Les canonades es disposen seguint la traça dels 

carrers i també transversalment, unint els trams dels carrers que discorren pels 

vessants de la muntanya. Les aigües circulen per gravetat i amb velocitat 

donats els forts pendents dels carrers. Les canonades són de 200 i 250 mm de 

diàmetre i de formigó a les zones més altes de la urbanització i augmenten els 

seus diàmetres fins els 300 a 400 mm a les zones de menor cota, on 

necessiten majors dimensions, per recollir les aigües de tota la urbanització.  

La xarxa unitària de Montcabrer aboca les seves aigües a la canonada del C/ 

Camí del Sant Crist de la urbanització del Sant Crist, a la canonada del C/ 

Camí de Cabrera de la urbanització de can Tolrà, per acabar incorporades a la 

canonada principal del Torrent d‟en Roldós i també desguassen pel C/ Mare de 

Déu de Montserrat, per finalment, acabar tractades a la EDAR de Mataró. 

Hi ha una petita xarxa d‟aigües pluvials que canalitza les aigües recollides per 

reixes i embornals. Des del capdamunt de la urbanització, el tram més 

important és el del C/ Camí de la Muntanya, amb diàmetres de 250, 300 i 400 

mm, de pvc i formigó. Les canonades segueixen la traça dels carrers, on l‟aigua 

circula per gravetat i força velocitat, donats els forts pendents de la zona. Un 

cop han entrat a la urbanització del Sant Crist, les aigües són canalitzades i 

abocades al torrent del Sot de can Amat. 

Aquesta urbanització està pendent de reurbanització amb un pla parcial 

d‟ordenació (Unitat d‟Actuació, UA9), a on es dissenyaran i construiran xarxes 

separades per les aigües residuals i pluvials, que donin servei a tota la 

urbanització, i no com fins ara, només a una part de la mateixa. 
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Fig 28. Cruïlla dels C/ Camí de la Muntanya i C/ de Vendrell, amb els pous de 

les xarxes separades. Pou (P127) de residuals, obert i pou (P128) de 

pluvials. 

 

Les urbanitzacions del Sant Crist i Sant Crist Vell, a l‟igual que l‟anterior, tenen 

fonamentalment, unitària per recollir les aigües residuals.  

Són canonades una mica més antigues i per això els seus diàmetres són més 

petits; de 150 a 300 mm, la majoria de formigó. L‟aigua circula per gravetat i la 

disposició de les canonades segueix el traçat dels carrers, en direcció als dos 

més importants dels C/ Mare de Déu de Montserrat i C/ del Sant Crist. A partir 

d‟aquests les aigües s‟evacuen cap a les conduccions de la zona 5, per acabar 

abocades a la canonada principal del Torrent d‟en Roldós. 

Les aigües pluvials són interceptades per un seguit de reixes i embornals i en la 

majoria dels casos desguassen directament a les conques i subconques 

internes del torrent del Sot de can Amat, mitjançant els propis col·lectors, que 

surten dels calaixos de les reixes.  

Les aigües residuals de la urbanització de La Vinya són recollides mitjançant 

una canonada de pvc i 160 de diàmetre, que va aèria, subjectada de les parets 

de les cases i desguassa a un dipòsit situat al C/ Salvador Espriu. Des d‟aquest 

dipòsit es bomba per incorporar les aigües a la xarxa de residuals, que baixa 

pel C/ de Burriac. Aquest dipòsit presenta, a vegades, problemes de colmatació 

i l‟aigua acumulada acaba sobreeixint al torrent del Sot de can Amat, fet que 
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comporta una descàrrega d‟aigües residuals al medi. Hi ha una actuació 

prevista al POUM de Cabrils per aquesta zona (UA6) i es proposarà una 

actuació per eliminar aquest dipòsit i una nova connexió a la xarxa general, a la 

memòria d‟aquest Pla Director. 

L‟única zona on hi ha una xarxa separada per les aigües pluvials és la 

conformada pels C/ de Burriac i C/ Mare de Déu de Montserrat. Aquesta zona 

és la canalització del propi torrent del Sot de can Amat. Les canonades són de 

formigó i pvc amb diàmetres de 300 a 400 mm. L‟aigua circula per gravetat i de 

forma fluida donat el pendent dels carrers i acaba abocada al medi, en el propi 

torrent del Sot de can Amat, al límit del terme municipal. 

 

 

 

Fig 29. Endegament a cel obert, amb salts per reduir la velocitat de l‟aigua, del 

torrent del Sot de can Amat. 

 

Zona 6 “Nucli urbà” 

Engloba el nucli urbà. 

El nucli urbà és la part més antiga del municipi, per això presenta xarxa 

unitària, que recull les aigües de les escomeses de les cases. Les canonades 

són de 200 mm de diàmetre i de formigó, encara que, en els trams que han 

estat renovats o arreglats, s‟han substituït per diàmetres 300 mm i pead 

(polietilè alta densitat, molt més modern). Les canonades segueixen la 

disposició dels carrers i les aigües circulen per gravetat. Donada l‟antiguitat, la 
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brutícia i la secció insuficient per absorbir l‟increment d‟ús, per l‟augment de la 

població, algunes estan mig colmatades o presenten problemes de circulació 

de les aigües.  

En els carrers que s‟han reurbanitzat o condicionat recentment, com són els C/ 

Domènec Carles, C/ Emilia Carles, C/ can Xurroia i el Passeig de Cabrils, s‟ha 

construït xarxa separativa. La xarxa residual té canonades de 355 i 400 mm de 

diàmetre i són de pead i formigó, respectivament. 

La xarxa de pluvials, donat que en la majoria del nucli urbà no existeix, s‟ha 

dimensionat per recollir i admetre gran part de l‟aigua de pluja, que escorre pels 

carrers i és recollida per embornals i reixes, de nova construcció. Les 

canonades són de 355, 400 i 500 mm de diàmetre, de materials pead i formigó. 

 

Menció apart mereix la reurbanització i recondicionament del C/ del Torrent 

Roig. És el carrer principal del nucli urbà i a més a més, recull i endega les 

aigües pluvials i residuals de les urbanitzacions de la zona 3 (Urb. La Llobera) i 

les aboca a la Riera de Cabrils.  

El C/ del Torrent Roig presenta xarxa separativa. Les canonades d‟aigües 

residuals són de 355 i 400 mm de diàmetres i de materials actuals com el pead 

i el pvc.  

L‟aigua pluvial és canalitzada en un col·lector de formigó de 2x2,5 m que 

transcorre tot al llarg del carrer, pensat per encabir el gran volum d‟aigua que 

rep en períodes de pluges intenses i a altes velocitats, donats els forts 

pendents dels carrers de les urbanitzacions que hi desguassen. 

Totes les aigües circulen per gravetat, les residuals cap a la canonada principal 

de la Riera de Cabrils i les pluvials abocades a l‟endegament, a cel obert, de la 

mateixa riera. 
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Fig 30. Baixada del C/ del Torrent Roig amb les xarxes separades. El pou 

(P638, obert) d‟accés al calaix de pluvials de 2x2,5m i la reixa 

interceptora R436. Més amunt el pou (P637, tancat) de la xarxa de 

residuals. 

 

 

4 CONCLUSIONS 

 
L‟inventari de la xarxa de sanejament de Cabrils s‟ha realitzat principalment 

amb les dades obtingudes del treball de camp realitzat. Aquesta informació ha 

estat contrastada amb les dades facilitades per l‟Ajuntament d‟alguns barris.  

 

La xarxa de Cabrils es caracteritza per ser, principalment, unitària, destinada a 

recollir i canalitzar les aigües residuals. 

Els trams es disposen, majoritàriament, seguint la disposició dels carrers 

formant una xarxa extensa i dispersa. El municipi presenta més del 90% de la 

trama urbana de tipus dispers, que es caracteritza per tenir un nucli urbà 

compacte i petit, envoltat d‟una enorme extensió d‟urbanitzacions, que ocupen 

els vessants de la serralada. Aquests trams acaben desguassant a les 

canonades principals de la Riera de Cabrils i del Torrent d‟en Roldós. 
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La major part de la xarxa de residuals està formada per tubs de 300 a 400 mm 

de diàmetre, amb menors diàmetres a les parts més altes o més antigues de 

les urbanitzacions, on no tenen tanta càrrega. 

Donat que Cabrils és un municipi amb tipologia de “dalt”, que a diferència dels 

municipis de mar, es situa a peu de la serralada fins el carener, amb una major 

extensió i baixa densitat de població amb diverses urbanitzacions que ocupen 

els vessants de la serralada, la xarxa de clavegueram té pendents força elevats 

en la majoria dels seus trams, excepte en les zones més pròximes a la Riera de 

Cabrils, com són el nucli urbà, la urbanització de La Gleva, etc. on els pendents 

es suavitzen una mica. 

Per causa d‟aquests forts pendents, l‟aigua circula amb força velocitat i en 

períodes de capacitat màxima (com són les de pluges intenses) hi ha pous que, 

de vegades, no poden absorbir tot el cabal i acaben desbordant, produint 

molèsties, males olors i fins i tot, petites inundacions en els habitatges dels 

voltants (ex. P561 i P562 al Psg. de les Palmeres). 

 

La xarxa clavegueram del municipi acaba desguassant als trams principals de 

la Riera de Cabrils i el Torrent d‟en Roldós; torrent on, en última instància, 

acaben totes les aigües residuals, per ser finalment conduïdes, per gravetat,  a 

la EDAR de Mataró. Aquí rebran tractament biològic i després de ser 

depurades, acabaran abocades al mar, a través d‟un emissari submarí. 

 

El municipi de Cabrils presenta una xarxa d‟aigües pluvials escassa. De fet, hi 

ha zones (urbanitzacions) que no tenen una xarxa pròpiament dita, sinó que 

tenen tota una sèrie d‟embornals i reixes interceptores, que capten les aigües 

d‟escorrentia dels carrers i les aboquen directament a les conques naturals de 

les rieres i torrents, que corren pels vessants de la serralada, per que segueixin 

el seu curs natural, fins a desguassar a la Riera de Cabrils. 

 

A Cabrils no hi ha cap curs d‟aigua permanent, sinó que tots són de caràcter 

temporal i el seu règim fluvial és extremadament intermitent coincidint amb les 

èpoques de pluges. El clima de la zona és de tipus mediterrani litoral, on les 

pluges tenen, molt sovint, un caràcter torrencial (entre 1 i 2 hores amb pluges 

de 80 a 100 l/h), fet que provoca les típiques rierades tan habituals. El fet de 
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tenir forts pendents, l‟escassa extensió de les conques, la creixent urbanització 

del municipi i, finalment, la curta distància entre la serra i el mar afavoreixen 

que una pluja forta no pugui ser engolida pel sòl. El resultat és una avinguda 

d‟aigua que sobtadament omple i desborda els llits de les rieres i torrents amb 

una important força erosiva i no pot ser captada amb eficiència per les reixes i 

embornals, amb l‟aigua circulant pels carrers, creant situacions de risc. 

 

Per això s‟han anat construint un sèrie de grans col·lectors de formigó (2x2 m al 

C/ del Pollancres, 2x2,5 m al C/ del Torrent Roig, Ø 1,8 m al C/ can Tosca), que 

recullen i endeguen les aigües cap els dos eixos vertebradors del sistema 

fluvial com són el Torrent d‟en Roldós i, especialment, cap a la riera de Cabrils, 

per acabar abocades al mar. 

 

En les zones que s‟han reurbanitzat, recondicionat, o són de nova construcció i 

s‟ha construït una xarxa d‟aigües pluvials, les canonades tenen, 

majoritàriament, diàmetres de 355 a 1000 mm i acaben desguassant a les 

rieres principals. 

 

Les cotes altimètriques s‟han obtingut mitjançant l‟ús cartografia facilitada per 

l‟Ajuntament i l‟Institut Cartogràfic de Catalunya. Les cotes estan expressades 

en metres, en valor absolut respecte del nivell del mar. Les coordenades 

planimètriques estan referides al sistema de projecció UTM. 

 

Les dades aixecades a camp s‟han introduït en el GIS del clavegueram que 

disposa l‟autor de l‟inventari, per tal que la informació es presenti estructurada i 

tipificada com correspon a una base de dades. Els formats de presentació dels 

treballs són els requerits pel Servei d‟Equipaments i Espai Públic de la 

Diputació de Barcelona.  

 

En format digital es facilita un projecte Arcmap9 a la Diputació i a l‟Ajuntament 

de Cabrils, encara que la informació acabarà formant part de la base de dades 

del projecte Sitmun, des d‟on es podrà consultar tota la informació sense 

necessitat de disposar d‟un GIS. 
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5 CONSIDERACIONS FINALS I LÍNIA A SEGUIR 

 

És important remarcar que l‟inventari comprèn tota la informació relativa 

obtinguda a camp i en menor mesura la facilitada per l‟Ajuntament dels 

elements que conformen la xarxa del clavegueram, tal i com es troba durant el 

període d‟execució dels treballs.  

 

Això no significa que aquest inventari tingui una vigència i veracitat només 

durant aquest temps, és a dir, que es converteixi només en una autèntica visió 

temporal de la xarxa de clavegueram en determinat moment.  

 

L‟ordenació urbanística en qualsevol municipi és constant i això implica que 

aquest inventari pugui quedar obsolet degut a l‟execució imminent de qualsevol 

obra que afecti al sanejament amb posterioritat del lliurament del present 

estudi. 

 

Per tal d‟evitar aquest ràpid desfàs i que l‟inventari es converteixi en un treball 

poc útil en un futur, es recomana que es realitzi periòdicament i/o a mida que 

les obres s‟executin, una actualització de l‟inventari tot partint de les dades 

lliurades aquí. 

 

Els principals problemes que s‟han detectat durant les visites a camp son els 

següents: 

 

Hi ha una  quantitat de tapes de pous en mal estat de conservació. Això pot ser 

degut a que tenen els marc trencats, les frontisses trencades o bé no es poden 

obrir degut a que tenen trencada la pestanya necessària per obrir-les. Cal 

remarcar que hi ha tapes a la calçada que estan foradades i degradades i que 

poden sofrir una pèrdua de resistència mecànica i arribar a representar un risc 

pel trànsit.  

 

Un altre motiu és que les tapes es trobin enterrades, en alguns camins de terra  

del municipi, asfaltades o excessivament rovellades. Per tal de poder realitzar 

un bon manteniment de la xarxa es recomana reparar i netejar aquests pous. 
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Per aquest motiu al reportatge fotogràfic s‟ha afegit un apartat on es surten les 

tapes que caldria renovar.  

 

Una altra problemàtica és que s‟han trobat pous cecs. Aquests pous o bé estan 

plens de sediments, mig colmatats, o plens de runa o brutícia, o bé el tub no 

està obert. Per tant el pou deixa de tenir funció, ja que no es te accés als tubs. 

A més això dificulta la interpretació del funcionament de la xarxa en certs trams. 

Un exemple d‟això s‟ha trobat al C/ La Vinya (P007 i P008) o al  C/ Oliveres 

(P327 i P328) on hi ha pous completament plens de sorra, runa o colmatats. La 

informació que s‟obté d‟aquests pous es nul·la. Per aquest motiu es recomana 

la neteja d‟aquests pous i obertura en el cas de tubs tancats. 

 

També hi ha pous amb els trams en contrapendent o en punts baixos, o que 

reben més aigua de la que poden absorbir, amb el risc de desbordament, 

provocant molèsties, males olors, o petites inundacions i aigua residual 

escorrent en superfície.  

A certs carrers s‟han trobat embornals i reixes total o parcialment cegats, tapats 

o colmatats per sediments o brutícia. Això pot produir que aquests carrers del 

municipi no recullin amb suficiència tot l‟escorrentiu circulant, agreujat pel fet de 

que en certes urbanitzacions no hi ha xarxa expressa de pluvials. Cal recordar 

el tipus de precipitacions, pluges curtes però molt intenses, característiques 

d‟aquestes zones, que poden generar problemes i riscos. 

 

Per això és important mantenir netes les entrades als canals i xarxes de 

pluvials per tal de facilitar la evacuació de les aigües pluvials en episodis de 

pluja.  

 

Per últim, però no menys important, cal fer esmena de les moltes canalitzacions 

i petits endegaments (OD‟s. obres de drenatge) de les rieres i torrents  que 

estan mig colmatats i plens de vegetació, que a més d‟obstruir el pas de les 

aigües poden representar un perill si és arrossegada per les fortes pluges. 

 

Aquests serien les principals recomanacions, desprès de realitzar l‟inventari de 

la xarxa.  
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En resum, és aconsellable realitzar un apropiat manteniment dels elements que 

conformen les xarxes i una actualització de l‟inventari a mesura que es van 

executant obres que afectin al clavegueram, perquè d‟aquesta manera 

l‟actualització permetrà alhora prendre decisions més adequades sobre futures 

actuacions al municipi.  

 

 

6 FONTS D’INFORMACIÓ 

 

(1) Idescat. Institut d‟Estadística de Catalunya. Dades de població 2010. 

www.idescat.cat/ 

 

(2) ICC. Institut Cartogràfic de Catalunya. Correccions dades altimètriques. 

 http://www.igc.cat/web/content/ca/prof/geodesia/eines_geodesiques.html 

 

(3) Ajuntament de Cabrils 

 

(4) Diputació de Barcelona, xarxa de municipis. Plecs de prescripcions 

tècniques i administratives. 

 http://www.diba.cat/  

  

(5) Diputació de Barcelona, xarxa de municipis. Informe Ambiental 

Preliminar. POUM Cabrils 2010. 

 http://www.diba.cat/  

 

 (6)     Tuberías de polietileno (Manual técnico) 
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En aquest apartat es poden consultar totes aquelles dades estadístiques 

referents a les xarxes, tant pel que fa a la de clavegueram en baixa i a la 

impulsió. 

 

Tot i que en un primer moment pugui semblar una simple estadística sobre la 

xarxa de clavegueram, a l‟hora de la veritat el resultat pot esdevenir una 

veritable i útil ajuda per prendre decisions d‟actuació. 

 

Aquest conjunt d‟estadístiques dóna doncs una idea a grans trets de les 

característiques més importants de les xarxes i sobretot de la seva distribució 

segons diversos paràmetres.  

 

És a dir, es pot classificar la xarxa de clavegueram segons material, segons 

diàmetres, segons estat de conservació, segons profunditat mitjana de 

soterrament, segons pendent, segons visitabilitat, segons presència de 

sediments i segons percentatge d‟obturació per sediments, a tall d‟exemple. 

 

Algunes d‟aquestes classificacions segons el tema que es tracti doncs, va 

associada a un plànol „temàtic‟ que s‟adjunta a part en aquest estudi per tal de 

donar una visió més complerta i global. En aquest cas s‟entreguen els plànols 

amb les dimensions dels tubs, segons les pendents i segons el tipus de 

clavegueram. 

 

A continuació, les següents taules i gràfics mostren aquestes anomenades 

classificacions de xarxes de forma detallada, primer de forma general per a 

totes els pous i posteriorment per ells trams. 
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7%

22%

71%

Xarxa residual

Xarxa pluvial

Xarxa unitària

25%

55%

Formigó

Obra de fàbrica

PVC

No es pot obrir

80%

1%

19%

Bon estat

M al estat

No es pot obrir 

50%
45%

3%

2%

0

> 0 i ≤ 10

> 10 i ≤ 20

> 20

Estadístiques de pous: 
 

Tipus de pous Nº de pous  % 

Xarxa residual 676 70.9% 

Xarxa pluvial 211 22.1% 

Xarxa unitària 67 7.0% 

Total 954 100% 

  
 
 
     
          
 
 

Material Nº de pous % 

Formigó 241 25.3% 

Obra de fàbrica 528 55.3% 

PVC 6 0.6% 

No es pot obrir 179 18.8% 

Total 954 100.0% 

 
 
 
 
 
 

Estat de 
conservació Nº de pous % 

Bon estat 769 80.6% 

Mal estat 6 0.6% 

No es pot obrir  179 18.8% 

Total 954 100.0% 

 
 
 
 
 
 

Nivell de sediments 
(cm) Nº de pous % 

0 480 50.3% 

> 0 i ≤ 10 429 45.0% 

> 10 i ≤ 20 29 3.0% 

> 20 16 1.7% 

Total 954 100.0% 
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76%

13%

0%11%

Formigó

PEAD
PVC

Polietilé

17%

77%

1%1%4%

Ø≤300 mm

300<Ø≤600 mm

Ø>600mm

Ø>1000mm

Rectangular

50%

43%

5%

2%

0%

0

≤ 25

 25 i ≤ 50

> 50 i ≤ 75

> 75

50%
45%

3%

2%

0

> 0 i ≤ 10

> 10 i ≤ 20

> 20

Estadístiques de trams: 
 

Material 
Longitud 
(m) % 

Formigó 51756.58 75.9% 

PEAD 8810.06 12.9% 

PVC 7595.07 11.1% 

Polietilé 48.18 0.1% 

Total 68209.89 100% 

 
 
 
 
 

Diàmetres 
Longitud 
(m) % 

Ø≤300 mm 11281.97 16.54% 

300<Ø≤600 mm 52688.83 77.25% 

Ø>600mm 2673.99 3.92% 

Ø>1000mm 833.95 1.22% 

Rectangular 731.15 1.07% 

Total 68209.89 100% 

 
 
 
 

Grau d’obturació (%) 
Longitud 
(m) % 

0 34319.44 50.31% 

≤ 25 29243.02 42.87% 

 25 i ≤ 50 3360.45 4.93% 

> 50 i ≤ 75 1143.98 1.68% 

> 75 143 0.21% 

Total 68209.89 100% 

 
 
 
 
 

Nivell de sediments 
(cm) 

Longitud 
(m) % 

0 34319.44 50.31% 

> 0 i ≤ 10 30673 44.97% 

> 10 i ≤ 20 2073.47 3.04% 

> 20 1143.98 1.68% 

Total 68209.89 100% 
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PLÀNOLS TEMÀTICS 

 

La relació de plànols que s‟adjunten a part és la següent: 

 

Xarxa actual de clavegueram 

Classificació de la xarxa segons tipus de clavegueram 

Classificació de la xarxa segons el diàmetre 

Classificació de la xarxa segons el pendent dels trams 
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