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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1. El clavegueram de la ciutat de Barcelona 
 
El cicle de l’aigua és el conjunt de processos i estats pels què passa l’aigua des que 
cau en forma de precipitació, s’utilitza per una infinitat d’activitats i torna al medi 
natural.  
 
El sanejament i el drenatge urbà han de contemplar tots els aspectes relacionats 
amb el cicle de l’aigua. En quant a les aigües pluvials és important tenir en compte: 
 

• L’estudi  i previsió de la pluviometria i altres fenòmens meteorològics. 
 

• El coneixement de les conques hidrològiques. 
 

• La propagació superficial de l’aigua de pluja, la infiltració i l’evapotranspiració. 
 

• El transport hidràulic i de contaminació a través de la xarxa de clavegueram i 
dels camins d’evacuació superficial. 

 
• La regulació i efectes de les inundacions. 

 
• L’abocament final, amb o sense depuració, al medi receptor en temps de pluja 

en sistemes unitaris i efectes subsegüents en el medi receptor. 
 
En quant a les aigües residuals és important el coneixement de: 
 

• Els orígens de l’aigua, ja sigui domèstica o industrial. 
 

• El règim de cabals i qualitat. 
 

• El transport per la xarxa i la seva interrelació amb l’aigua de pluja. 
 

• La regulació i el control de la xarxa. 
 

• La depuració i l’abocament o reutilització final. 
 

• El control de la contaminació. 
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Figura 1.1. Àmbit integral del sanejament en una ciutat 
(Font: Equip tècnic de CLABSA, 2000) 

 
La ciutat de Barcelona, amb 1.600.000 habitants i una superfície de 99 km2, presenta 
una elevada densitat urbana: uns 16.200 habitants/km2. La pluviometria mitjana de la 
ciutat, malgrat ser relativament baixa (598 mm/any), sovint presenta episodis de 
pluja d’elevada intensitat, típics del clima mediterrani (el 40% de la precipitació anual 
s’ha arribat a registrar en un únic període de 2 o 3 dies, o han arribat a caure 50 mm 
en només 20 minuts) (Equip tècnic de CLABSA, 2000). 
 
La urbanització ha impermeabilitzat una gran extensió de terreny i ha implicat la 
modificació de l’esquema drenant natural, ocasionant problemes de drenatge en 
nombroses ocasions. A més, l’extraordinària velocitat amb què es va desenvolupar el 
procés d’urbanització durant el segle passat ha contribuït a que els sistemes 
d’evacuació d’aigües implantats en cada fase quedin ràpidament obsolets. 
 
Finalment, la presència de moltes altres infrastructures de serveis subterrànies (vials 
subterranis, xarxa de metro, aigua d’abastament, electricitat, gas, comunicacions, 
etc.) dificulta el pas de col·lectors per l’evacuació d’aigua de pluja. 
 
La xarxa de clavegueram de Barcelona és unitària, és a dir, transporta les aigües 
pluvials i residuals pel mateix conducte. La longitud total de la xarxa és d’uns 1.500 
km aproximadament. Les conques de la ciutat van de la muntanya al mar o al riu 
Besòs, per tant, el col·lectors segueixen la mateixa direcció. La zona de la muntanya 
té uns pendents importants, en canvi, les zones properes al mar i al riu són molt 
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suaus. Per aquesta raó, els episodis de pluja importants provoquen grans 
acumulacions d’aigua en les zones baixes de la ciutat (Equip tècnic de CLABSA, 
2000). 
 
Fins fa uns anys, la xarxa de clavegueram era un sistema rígid i no permetia un 
operació flexible i adequada en cada episodi de pluja. Així, es donaven situacions de 
sobrecàrrega en certs punts al mateix temps que d’altres estaven completament 
descarregats. 
 
Actualment, la xarxa de clavegueram està formada per la interconnexió de 
col·lectors, clavegueres, interceptors i d’altres elements especials (dipòsits de 
regulació, comportes, estacions de bombament, sobreeixidors, etc.) dotats d’un 
sistema de telecontrol que permetent una gestió avançada de la xarxa. 
 
1.2. Els dipòsits de regulació d’aigües pluvials 
 
Un dipòsit de regulació d’aigües pluvials és un gran espai destinat a emmagatzemar 
temporalment les grans avingudes d’aigua en temps de pluja. Un dipòsit d’aquest 
tipus té dues funcions molt concretes: 
 

• El seu volum de retenció permet una laminació del cabal circulant per la 
xarxa, de manera que el valor màxim del cabal de sortida del dipòsit presenta 
una notable reducció respecte al d’entrada. Això evita inundacions a la xarxa 
aigües avall, que pot funcionar de manera més descarregada en casos 
d’avinguda i augmenta la capacitat d’evacuació dels col·lectors de la xarxa. 

 
• La retenció d’aigua de pluja fortament contaminada degut a l’escolament per 

la ciutat evita el seu abocament al medi receptor. L’aigua retinguda pel dipòsit 
es deixa anar a poc a poc permetent el seu tractament en una estació 
depuradora. 

 
Una conseqüència addicional de l’aplicació d’aquest tipus d’infrastructura és la 
protecció de les depuradores. Un dipòsit redueix les variacions del cabal afluent a la 
depuradora, millorant així el seu funcionament. 
 
El dipòsit disposa d’un sistema de neteja capaç d’arrossegar, mitjançant una onada 
d’aigua, els fangs dipositats al fons.  
El dipòsit es connecta als eixos primaris de la xarxa mitjançant col·lectors d’entrada i 
sortida. Totes les entrades i sortides s’han de poder obrir i tancar mitjançant 
comportes o altres actuadors. 
 
El funcionament típic d’un dipòsit és el següent: les comportes d’entrada i derivació 
sempre estan obertes, de manera que l’entrada d’aigua està permesa. Quan 
comença un episodi de pluja i el dipòsit es comença a omplir, la comporta de sortida 
es tanca per evitar inundacions i possibles abocaments al medi o DSU (Descàrrega 
del Sistema Unitari) i, posteriorment, es va obrint controladament en funció del nivell 
de càrrega de la xarxa aigües avall (www.clabsa.es). 
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1.3. El Sistema de Telecontrol i el Control Local 
 
L’objectiu d’una gestió avançada, eficaç i sostenible de la xarxa de clavegueram fa 
necessari un sistema de telecontrol que optimitzi el comportament dels elements 
mòbils de la xarxa, com ara comportes o bombaments. El Sistema de Telecontrol del 
clavegueram de Barcelona està constituït per la Telesupervisió dels sensors de la 
xarxa i pel Telecomandament dels actuadors. La telesupervisió permet recollir, 
arxivar i subministrar, en temps real, totes les dades relatives al clavegueram: 
intensitat de pluja, nivell i cabal d’aigua en col·lectors, qualitat de l’aigua, posició de 
comportes, funcionament de les estacions de bombeig, estat dels dipòsits, capacitat 
de tractament de les depuradores, etc. El telecomandament permet l’explotació 
centralitzada mitjançant els actuadors instal·lats a la xarxa. 
 
Les dades dels diferents sensors i actuadors es recullen a través de les Estacions 
Remotes, ordinadors industrials especialitzats que recullen les senyals, les 
emmagatzemen i les transmeten al Centre de Control de CLABSA (Clavegueram de 
Barcelona, S.A.) mitjançant un Sistema de Comunicacions. Aquest sistema de 
comunicacions també permet la transferència de les consignes de moviment dels 
actuadors des del Centre de Control als diferents actuadors de la xarxa 
(www.clabsa.es). 
 
El sistema de control estableix la següent jerarquització dels modes de control: 
 

1. Control global 
 

2. Control local 
 

3. Control electromecànic 
 

4. Control físic 
2.  
3. El Control Local, objecte d’aquesta tesina, és l’encarregat de prendre 

decisions de control sobre els actuadors en funció dels valors que mesuren 
i transmeten els sensors locals, situats a l’entorn proper de l’actuador. 
Utilitza un microordinador industrial situat al subcentre de control, a 
l’entorn del propi actuador. Aquest es programa segons les estratègies 
definides en el Control Local i és l’encarregat de rebre les mesures dels 
sensors locals, executar les estratègies de control en funció d’aquestes i 
mantenir la comunicació amb el Centre de Control de CLABSA 
(www.clabsa.es). 

 
El dipòsit de Taulat, pel qual es dissenyarà el Control Local, està en procés de 
construcció dins les actuacions del Fòrum Universal de les Cultures del 2004. El seu 
objectiu és reduir el nombre d’abocaments de les aigües pluvials generades en les 
conques de Riera d’Horta, Diagonal Mar, Depuradora i La Catalana, disminuint al 
màxim el seu impacte negatiu al nou front marítim de la zona. 
El dipòsit tindrà una capacitat de 50.000 m3 destinats a retenir pluges de període de 
retorns de fins a 3 mesos o les primeres aportacions de pluges més importants, les 
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quals es caracteritzen per tenir una contaminació més elevada ja que estan menys 
diluïdes i constitueixen l’anomenat “first flush”, és a dir, el primer escolament que fa 
la funció de “neteja dels carrers” abans d’entrar a la xarxa de clavegueram. 
 
L’objectiu de les estratègies de Control Local de dipòsit de Taulat és determinar el 
comportament dels seus actuadors de manera que les aigües retingudes en el 
dipòsit siguin tractades per la planta depuradora del Besòs.


