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2. OBJECTIUS I CONTINGUT 
 
2.1. Objectiu principal 
 
L’objectiu principal d’aquesta tesina és la determinació de les estratègies de Control 
Local del dipòsit de regulació d’aigües pluvials de Taulat, actualment en construcció 
en la xarxa de clavegueram de Barcelona. 
 
2.2. Objectius específics 
 
Entre els objectius específics d’aquest estudi cal assenyalar: 
 

1. Conèixer la situació actual en relació a l’explotació i el manteniment de les 
xarxes de clavegueram i de drenatge urbà. 

 
2. Estudiar el comportament hidrològic de la ciutat de Barcelona i, en 

particular, de la zona afectada per la construcció del dipòsit objecte 
d’aquest estudi. 

 
3. Analitzar el comportament hidràulic del dipòsit. 

 
4. Aprendre el funcionament d’un programa de simulació hidràulica 

(MOUSE). 
 

5. Aprendre el funcionament i la programació amb una eina de càlcul 
matemàtic i de simulació de sistemes de control (MATLAB/SIMULINK). 

 
En resum, amb aquest treball es pretén definir les estratègies de control del dipòsit 
de Taulat per la seva futura implementació i integració en l’explotació centralitzada 
de la xarxa que realitza l’empresa CLABSA, Clavegueram de Barcelona, S.A. 
 
El contingut de la tesina es resumeix tot seguit: 
 

• Introducció al cicle de l’aigua i als sistemes de sanejament urbà, 
concretament el de la ciutat de Barcelona. 

 
• Situació actual en temes de gestió de clavegueram en altres països. 

 
• Descripció de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona, la seva 

planificació i explotació, amb alguns exemples concrets. 
 

• Descripció del dipòsit de Taulat en quant a criteris de disseny, geometria i 
funcionament. 

 
• Desenvolupament de tots els estudis i càlculs necessaris per dissenyar les 

estratègies de control local del dipòsit. 
 

• Programació i testeig de l’algoritme de control. 
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• Anàlisi dels primers resultats i conclusions. 

 
• Definició de les millores de l’algoritme de control. 

 
• Anàlisi dels resultats finals i conclusions. 

 
• Redacció del document final del funcional de control local. 

 
• Detall de les referències bibliogràfiques esmentades en el text. 

 
• Annexes de plànols, de càlcul i de resultats. 

 
2.3. Resultats esperats 
 
Aquest estudi busca aconseguir una sèrie d’estratègies de control per la regulació 
del dipòsit de Taulat. S’espera que aquestes estratègies de control regulin els 
actuadors del dipòsit de cara a assolir l’objectiu pel qual s’ha dissenyat: la reducció 
dels abocaments de la xarxa al medi receptor en temps de pluja.


