
Resum: 
 
A causa de l’augment de la sensibilització ambiental en la societat, en les últimes dècades s’han 
realitzat nombrosos estudis sobre els abocaments des de la xarxa de clavegueram en temps de pluja. 
Aquestes investigacions es plantejaren en els països desenvolupats on els problemes de qualitat de 
l’aigua en els rius en el periode entre pluges ja estaven resolts. 
 
Quan és produeix una precipitació, l’aigua pluvial produeix un rentat de l’atmosfera i del sòl urbà, 
arrossegant els contaminants dipositats en la conca en el període entre dos pluges. Aquest rentat és més 
intens en els primers moments de la precipitació produint-se un descens progressiu de les 
concentracions  a mesura que es van mobilitzant els diferents contaminants. Això ens obliga a parlar de 
l’aigua pluvial com una aigua ja prèviament contaminada. A més, a més, les concentracions dels 
diversos contaminants es veuen incrementades a causa del fet que les xarxes de clavegueram en la zona 
d’estudi són del tipus unitari. Això produeix una barreja entre l’aigua pluvial i les aigües negres. 
 
S’han utilitzats precipitacions moderades de Sant Boi de Llobregat del rang de valors entre 4.8 mm i 
15.6 mm. Aquestes precipitacions compleixen amb el requisit de tractar-se de precipitacions freqüents 
de la zona.  
 
Els últims 27 quilòmetres del riu Llobregat són el medi aquàtic receptor dels abocaments corresponents 
a les conques urbanes dels municipis situats als marges del riu des de Sant Andreu de la Barca fins a la 
seva desembocadura. Els cabals circulants en el tram estudiat són molt reduïts el que provoca una poca 
dissolució de les concentracions en el riu. D’altra banda, aquest augment del cabal suposa un canvi en 
el règim de velocitats del riu, modificant la propagació dels contaminants. 
 
En aquest estudi un dels contaminants que s’ha considerat ha estat la DBO o matèria orgànica, tant 
aquosa com de fons,  per a la determinació de les concentracions d’oxigen dissolt. Per altra banda,  
s’han estudiat les substàncies dels cicles del nitrogen i del fòsfor que són els nitrats, l’amoníac, el 
nitrogen orgànic, l’ortofosfat i el fòsfor orgànic.  
 
S’ha considerat un escenari futur tant pel que fa al traçat del riu com a les previsions de creixement 
dels municipis. En la part final, s’ha utilitzat com a futur traçat, el desviament del riu a causa de 
l’ampliació de l’espai portuari. S’han considerat unes previsions de creixement màximes tant de cabal 
residual com d’ampliació de la conca urbana. 
 
Per al càlcul de la propagació dels contaminats en el riu, com de l’oxigen dissolt s’ha partit de les 
equacions de convecció – difusió. Aquestes equacions consten d’un terme convectiu referent a la 
propagació de la substància per a una velocitat de l’aigua, d’un terme dispersiu que calcula 
l’amortiment en les concentracions a causa de la dispersió i d’una sèrie de termes font els quals poden 
ser fenòmens físics com la reaireació o la sedimentació, o fenòmens químics com la transformació 
d’unes determinades substàncies en altres. Aquests termes fonts han sofert en considerar la hipòtesis 
d’absència de fitoplàncton, a causa de la falta de coneixement d’aquest. 
 
Per l’avaluació del impacte ambiental produït per aquestes concentracions s’ha utilitzat el manual 
UPM, el qual indica les condicions adequades per a cada possible tipus de vida aquàtica en el riu 
depenent de les concentracions mínimes d’oxigen dissolt i màximes d’amoníac desionitzat, la duració 
en que aquestes són assolides i la seva freqüència. D’aquesta forma es pot predir de forma aproximada 
l’èxit o fracàs de una possible re-introducció de fauna piscícola. 
 
S’ha realitzat un estudi de sensibilitat de les diferents variables que influeixen en la determinació dels 
paràmetres dels termes font de les equacions de convecció – difusió corresponents a la DBO i a 
l’oxigen dissolt. L’objectiu d’aquest estudi es el coneixement de quines variables és important per a la 
determinació del model. 


