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––  RESUM  –– 

 
 
 Durant  els successos de pluja, es produeixen abocaments al medi natural d’una 
barreja d’aigües pluvials i residuals des de les xarxes de drenatge de les zones urbanes, 
ja que les plantes depuradores no poden tractar tot el volum d’aigua de pluja que els 
arriba. 
 

Per evitar la contaminació associada a aquests abocaments es proposa l’ús de 
bones pràctiques en la gestió d’aigües pluvials per reduir els volums d’escorrentia i, en 
conseqüència, els abocaments als rius. Alguns dels mètodes que es recomanen són la 
retenció de volums de pluja en zona urbana, la potenciació de la infiltració, etc. 

 
Es planteja el cas de la ciutat de Granollers i les propostes quantificades 

d’aplicació de bones pràctiques i el seu efecte sobre els abocaments des de la xarxa de 
clavegueres al riu Congost. 
 
 La metodologia seguida a l’estudi consisteix en un primer moment en la revisió i 
catalogació de les bones pràctiques existents i la determinació de les tècniques 
aplicables a Granollers mitjançant un estudi detallat de la conca. Seguidament es fa un 
diagnòstic de la situació actual de la zona i de les reduccions en els abocaments que es 
poden obtenir si s’arriba al sostre d’actuacions possibles, simulant-ne la resposta amb el 
programa Storm Water Management Model. 
 
 L’anàlisi de la conca mostra la possibilitat de crear-hi volums de retenció molt 
importants. Aquests volums queden però distribuïts de forma molt irregular, 
concentrant-se en uns pocs punts i deixant àmplies zones sense tractament possible. 
Amb la disposició de mesures que es proposa s’obtenen reduccions en volum anual 
d’abocament del 30% i del 9% en freqüència d’abocament, considerablement per sota 
dels objectius fixats per les recomanacions europees (50% en volum i 66% en 
freqüència). 
 
 S’observa a l’estudi com el volum de retenció mig que es genera a la conca és 
molt superior al teòricament necessari per assolir aquests objectius de reducció dels 
abocaments. Tanmateix, aquest volum s’aprofita només parcialment a causa de la poca 
homogeneïtat amb què queda repartit per la conca. 
 
 D’entre les conclusions extretes en aquest estudi cal destacar així la importància 
d’obtenir un cert grau d’uniformitat en la distribució espacial dels volums de retenció i 
de dissenyar- los de forma proporcionada a les precipitacions de la zona, a l’hora de 
reduir de forma eficaç els abocaments al medi. 




