


ÍNDEX DEL PROJECTE  

Projecte de millora de la xarxa de clavegueram municipal a l'entorn de l'Avinguda Espanya, entre l'Avinguda Pedra del Diable i el carrer Joan Manuel Imbert, de Parets del Vallès                          

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS  

ÍNDEX 

Memòria 
  
Annexos 
 Annex 1. Quadre resum de les característiques principals del projecte 
 Annex 2. Dictamen tècnic 

Annex 3. Topografia 
 Annex 4. Hidrologia i drenatge  
 Annex 5. Geologia i geotècnia 

Annex 6. Moviment de terres i enderrocs 
 Annex 7. Ferms i paviments 
 Annex 8. Estudi de l’organització i desenvolupament de les  obres 
 Annex 9. Serveis existents, serveis afectats i implantació de nous serveis 
 Annex 10. Estudi de seguretat i salut 
 Annex 11. Pla d’obres 
 Annex 12. Justificació de preus 
 Annex 13. Pressupost per al coneixement de l’Administració 
 Annex 14. Pla de control de qualitat 
 Annex 15. Reportatge fotogràfic 

 
DOCUMENT NÚM.2: PLÀNOLS 

 
DOCUMENT NÚM.3: PLEC DE CONDICIONS 

Plec de Condicions Tècniques Generals 
Plec de Condicions Tècniques Particulars 

 
DOCUMENT NÚM.4: PRESSUPOST 

1. Amidaments 
2. Quadre de preus número 1 
3. Quadre de preus número 2 
4. Pressupost general  
5. Estadística de partides 
6. Resum del pressupost 
7. Últim full 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOCUMENT NÚM.1: MEMÒRIA 
 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA 
 

 



Memòria 

Projecte de millora de la xarxa de clavegueram municipal a l'entorn de l'Avinguda Espanya, entre l'Avinguda Pedra del Diable i el carrer Joan Manuel Imbert, de Parets del Vallès                                                                                                                                                                        1 

Índex de la Memòria 

 

1. Antecedents 

2. Àmbit del Projecte 

3. Proposta sobre la solució adoptada 
3.1. Enderrocs i serveis urbanístics afectats 
3.2. Moviment de terres i geotècnia 
3.3. Vialitat, afermat i pavimentació 
3.4. Col·lector 

3.4.1. Clavegueram 

4. Serveis afectats 

5. Expropiacions i ocupacions temporals 

6. Normativa vigent aplicable al projecte 

7. Termini d’execució de les obres 

8. Classificació del contractista 

9. Fórmula per a la revisió de preus 

10. Seguretat i Salut 

11. Pressupost general de l’obra 

12. Declaració d'obra complerta 

13. Control de qualitat 

14. Documents que integren el Projecte 

 



Memòria 

Projecte de millora de la xarxa de clavegueram municipal a l'entorn de l'Avinguda Espanya, entre l'Avinguda Pedra del Diable i el carrer Joan Manuel Imbert, de Parets del Vallès                                                                                                                                                                        2 

1. Antecedents 

A l'entorn de l'Avgda. Espanya, entre l'Avinguda Pedra del Diable i el carrer Joan Manuel Imbert, 
en episodis de pluja intensa i continuada es generen problemes d'entrada en càrrega de la xarxa 
pública de clavegueram existent, provocant en ocasions el retorn de les aigües, generant 
situacions d'inundacions puntuals en plantes soterranis dels habitatges propers a l'àmbit descrit, 
amb front a l'Avinguda Espanya. 
 
Amb anterioritat a la redacció d’aquest projecte cal remarcar, que en una primera fase, i per part 
de l’Ajuntament de Partes del Vallès, s'han dut a terme diverses actuacions de petit abast, amb 
l'objecte de poder resoldre l'esmentada problemàtica, no havent-se assolit resultats favorables. 
 
En una segona fase, i amb anterioritat a la redacció d’aquest projecte de millora, s’ha redactat 
pels mateixos autors d’aquest projecte, un dictamen tècnic que s’adjunta com annex 2 en aquest 
projecte. 
 
En aquest dictamen s’analitza la conca que recull la xarxa que a l'actualitat es desenvolupa per 
l'Avinguda Espanya, aigües avall des de l'Avinguda Pedra del Diable, travessant els equipaments 
de l'IES Torre de Malla i el col·legi Pau Vila, respectivament, fins l'entroncament de la xarxa al 
carrer Joan Manuel Imbert i posteriorment al carrer Montserrat Roig. A partir dels resultats 
obtinguts en aquest dictamen, es desenvolupa la solució tècnica en aquest projecte. 

2. Àmbit del Projecte 

L’àmbit corresponent a les obres definides en aquest projecte es desenvolupa a la zona urbana de 
Parets del Vallès, i més concretament es defineixen les obres als següents indrets, tots ells de 
caràcter públic. 

- Avinguda Pedra del Diable, entre l’Avinguda Espanya i el carrer Joan Manuel Imbert. 

- Carrer Joan Manuel Imbert, entre el carrer Montserrat Roig i el carrer Maria Aurèlia 
Capmany. 

- Terrenys de l’escola Municipal Patronat Pau Vila..  

3. Proposta sobre la solució adoptada 

La descripció de la solució adoptada per l’execució d’aquest projecte, així com la seva justificació, 
queda definida als apartats següents. La solució adoptada, al derivar el cabal d’aigües del 
col·lector existent d’Enric Ballera cap al nou col·lector proposat, fa que per una pluja de període 
de retorn de 10 anys, els episodis d’entrada d’aigua als baixos dels habitatges existents no es 
produeixin, tal i com es reflecteix al punt 3.4.1. d’aquesta memòria. 

3.1. Enderrocs i serveis urbanístics afectats 

El projecte contempla l’enderroc i/o demolició de totes aquelles preexistències a nivell de 
paviments (voreres, vorades i mescles bituminoses) per on discorre el col·lector projectat. A mode 
de resum es contemplen les següents: 

- Retirada i posterior reposició del senyal vertical amb codi S-13(Situació d'un pas per a 
vianants) a la cruïlla de les Avingudes. Espanya i Pedra del Diable. 

- Retirada i posterior reposició dels senyals verticals amb codis S-13(Situació d'un pas per a 
vianants), R-1 (cediu el pas) i P-15a (Ressalt) a l'Avgda. Pedra del Diable. 

- Desmuntatge de tres punts de llum a l'Avgda. Pedra del Diable i enderroc del seu 
fonament, i posterior execució del fonament i muntatge dels punts de llum al mateix indret. 

- Trasplantament d'arbre existent a la vorera de l'Avgda. Pedra del Diable del costat de 
l'escola i posterior plantació al mateix indret. 

- Trasplantament d'arbre existent a la vorera del carrer Joan Manuel Imbert del costat de 
l'escola i posterior plantació al mateix indret. 

- Desplaçament dels actuals contenidors de RSU al carrer Joan Manuel Imbert. 
- Desplaçament de l'actual punt de recollida de roba i calçat al carrer Joan Manuel Imbert. 
- Desmuntatge i posterior muntatge de la paperera situada a la la cruïlla de les Avingudes. 

Espanya i Pedra del Diable. 

3.2. Moviment de terres i geotècnia 

En primer lloc es realitzarà l’enderroc de les parts pavimentades, tant de voreres, com de la part 
de carril bici afectada a l’Avgda. Pedra del Diable, com de les parts de calçada afectades.  

Tot seguit es realitzaran les excavacions de les rases per a la col·locació dels diferents trams del 
col·lector projectats i dels 8 nous pous de registre.  

Les condicions que han de complir els reblerts de les rases són les següents: 

- Es considera el talús estable per a l’excavació de les rases al talús 1/2 (H/V).  

- Els primers 65 metres de rasa a executar, entre el pou de registre inici de projecte i el mur 
nord perimetral del recinte escolar, s'estintolarà en tota la seva longitud i en tota la seva 
fondària. D'aquesta manera, es redueix el moviment de terres a realitzar i l'afecció sobre 
els paviments existents. 

- Es considera un recobriment mig per sobre la generatriu dels tubs de DN 800 mm superior 
a 100 cm.  

- Els tubs s’embolcallaran amb sorra de pedrera rentada (granulometria 6/18 que complirà 
amb els requisits exigits a la norma UNE-EN 13242) fins 20 cm per sobre la seva generatiu. 

- A partir d’aquí es col·locarà material tolerable d’acord l’article 330.3.3.3 del PG3 i 
compactat al 95% del PM.  

- Sobre aquesta capa de material seleccionat es col·locarà, en funció de l’acabament de la 
coronació, les següents capes: 

o Al cas de calçada: la secció de ferm 3AF2. 

o Al cas de vorera: 10 cm de formigó HM-20 i superiorment les peces de panot. 

o Al cas de carril bici: 30 cm de tot-ú artificial ZA25 i 6 cm de capa asfàltica de color 
vermell amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració, òxid 
de ferro i granulat vermell 

o Al cas dels terrenys a l’interior del recinte escolar, 10 cm de sauló. 
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3.3. Vialitat, afermat i pavimentació 

Degut a les característiques de les obres, es tracta de reposar el paviment de voreres i calçades 
afectats per les execucions de les rases efectuades per a la col·locació del col·lector. Les 
característiques de cada paviment són les que a continuació s’expliquen. 

A nivell de calçada, el dimensionament de las seccions s’ha realitzat seguint les 
recomanacions de les “SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS URBANS EN SECTORS DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ” de Eduardo Alabern i Carles Guilemany, que ens ofereix una sèrie de seccions, 
entre les que es podrà escollir la més adequada, seguint criteris tant tècnics com econòmics. 

Suposant una esplanada existent del tipus E2, la secció de ferm escollida entre les proposades per 
la bibliografia consultada per a la reposició de les zones asfàltiques és la secció 3AF2., formada per 
les següents capes: 

- Capa d’asfalt de rodament  6 cm d’asfalt. 
- Base de formigó HM-20:  16 cm 
- Capa de subbase granular (tot-ú artificial ZA25 segons article 510 del PG3): 15 cm 

 
La capa asfàltica s’executarà doncs en una única capa de mescla bituminosa en calent de 6 cm 
d’espessor amb el tipus de mescla densa AC22 surf D.  
 
Entre la capa de mescla bituminosa i la base de formigó HM-20 es disposarà una capa de reg 
d’emprimació amb emulsió catiònica ECR-1, amb dotació d’1,5 kg/m2. 

En quant a les voreres a reposar, es conformaran amb panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm, 
col·locat sobre una base de formigó HM-20, sent aquest el mateix tipus de panot utilitzat a 
l’actualitat als carrers de l’àmbit del projecte. 

A més, es col·locaran els següents elements: 

 - Vorada: Seran de pedra granítica mecanitzada de gra fi o mitjà, amb les cares vistes 
planes i flamejades, disposada sobre cimentació continua de formigó en massa HM-20, 
delimitant les voreres de la zona de trànsit. Serà prismàtica de dimensions 15x25 cm. L'acabat 
de la peça serà el mateix que el de les del voltant, per tal de minimitzar l'impacte causat per 
l'actuació puntual. 

 - Rigola: prefabricada de formigó HM-30 de 30x30 cm, disposada sobre cimentació 
continua de formigó en massa HM-20, se situa entre les vorades i les zones de trànsit per a la 
correcta circulació de l’aigua drenada. 

En quant al carril bici afectat, el paviment a reposar estarà conformat per una base granular 
ZA25 de 30 cm de gruix, sobre la que s’estendrà una capa de paviment de 6 cm de gruix de 
mescla bituminosa de color vermell amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de 
penetració, òxid de ferro i granulat vermell amb la mateixa tonada rogenca que l'actual, per 
tal de minimitzar la diferència de tonades. 

3.4. Col·lector 

3.4.1. Clavegueram 

El col·lector projectat funciona com a col·lector unitari i té les següents característiques principals: 

- Els trams projectats amb seccions circulars es col·locaran tubs de polietilè d’alta densitat 
DN 800 mm SN8 i amb junt amb maneguet flexible. 

- Els pous de registre són pous de formigó armat prefabricat, de diàmetre 1.200 mm, amb 
mar i tapa de fosa dúctil D400. Es col·loquen un total de vuit (8) nous pous de registre. 

- A l'interior dels pous de registre, el col·lector serà passant amb forma de mitja canya, ja 
que d'aquesta manera es redueixen els sediments que es puguin acumular a l'interior del 
pou de registre i s’aconsegueix continuïtat hidràulica entre els diferents trams de 
col·lector. 

El col·lector projectat s'inicia amb el pou de registre existent (pou de registre amb codi P-0807 
segons plànol 03 d'aquest projecte) al carrer Enric Ballera.  

S'efectuarà la incorporació de les aigües al nou col·lector projectat tapiant amb maons ceràmics la 
connexió actual del col·lector que baixa per aquest carrer al col·lector de l'Avgda. Pedra del 
Diable. 

Un cop feta aquesta connexió, el col·lector discorre per la part pavimentada amb panot de la 
vorera nord de l'Avgda. Pedra del Diable, minimitzant l'afecció al carril bici existent.  

A 64,56 m pou de registre P3 de nova execució) del seu punt d'inici el col·lector gira 90 graus cap 
al sud per travessar l'Avgda. Pedra del Diable i un cop travessada la vorera, entrar als terrenys de 
l'escola municipal Patronat Pau Vila (pou de registre P-4 de nova execució ubicat a 85,06 m de 
l'inici del col·lector).  

En tot aquest tram el col·lector es projecta amb un pendent del 0,5% i per a la seva execució, s'ha 
contemplat l'estintolament de la rasa. D'aquesta manera es minimitza el moviment de terres i 
l'afecció sobre paviments i serveis existents. 

El pas sota la tanca perimetral de l'escola s'ha previst executar en mina, estintolant el mur per tal 
d'evitar el seu enderroc i posterior reposició. 

Un cop a l'interior dels terrenys de l'Escola, el col·lector discorre sempre per secció sota sauló, en 
una longitud de 120 m (entre els 85 i 205 m des del punt d'inici). 

En aquest tram, i fins arribar al nou pou de registre P-8, ubicat a la calçada del carrer Joan Manuel 
Imbert ja fora dels terrenys escolars, es projecta amb un pendent de l'1,73%. 

A partir d'aquest pou de registre i fins el final del projecte, que és el pou de registre existent 
codificat com P-0796 i ubicat a una distància de 223,56 m de l'inici del col·lector projectat, aquest 
discorre per calçada. En aquest pou de registre, el col·lector projectat es connecta amb la xarxa de 
clavegueram existent a la cruïlla dels carrers Joan Manuel Imbert i Montserrat Roig. 

Tal i com es pot comprovar als annexos 2 i 4 d'aquest projecte, el funcionament hidràulic del 
col·lector projectat respon al següent perfil adjunt. Aquest col·lector desguassa un cabal màxim 
de 0,85 m3/s a una velocitat de 3,98 m/s. 
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Fruit d'aquesta actuació el col·lector existent entre el carrer Dr. Flemming i que arriba fins la 
parcel·la 141 de l'Avinguda d'Espanya presenta el perfil longitudinal que segueix:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest perfil elimina els riscos d'entrada dels parquings, ja que tal i com resta explicitat a la 
següent taula, totes les reixes dels parquings existents a l'Avgda. Espanya, resten per sobre de la 
làmina de l'aigua grafiada al perfil longitudinal anterior. El valor negatiu de la inundació indica que 
la reixa de l'aparcament es troba per sobre de la làmina d'aigua a l'interior del col·lector en aquest 
punt.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Serveis afectats 

Les empreses o companyies d'instal·lacions de les quals es poden veure afectades per les obres, 
són les següents: 
 

- ENDESA 
- ENLLUMENAT (AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS) 
- CASSA 
- GAS NATURAL 
- ONO 
- TELEFÒNICA 
- XARXA DE SANEJAMENT (AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS) 

 
A continuació es descriuen les actuacions previstes per a resoldre les afectacions inicialment 
considerades (en el ben entès que la solució tècnica a executar s’haurà de definir, en la majoria 
dels casos, durant l’execució de l’obra). 
 
- ENDESA 

Aquesta empresa disposa de diferents línies, tant d'alta i mitja tensió i de baixa tensió. Les línies 
estan en la seva totalitat soterrades en l'àmbit d'estudi i les zones adjacents. Les línies d'alta i 
mitja tensió, de 45 Kv la d'alta i 25 Kv la de mitja, no entren en l'àmbit de projecte ja que aquestes 
discorren per carrer que no s'afecten. 
D'altra banda, la línia de baixa tensió que discorre per l'Avinguda Espanya no s'afecta ja que el 
traçat del col·lector va per l'interior de d'institut, però les línies que discorren per l'Avinguda 
Pedra del Diable si que es veuen afectades.  
 
Al principi del traçat, al creuament del carrer Enric Bellera amb l'Avinguda Pedra del Diable les 
dues línies de baixa tensió són de 380 V i soterrades ambdues i aquestes si s'afectaran. A més a 
més, en la mateixa Avinguda Pedra del Diable quan el col·lector entri al recinte de l'institut 
apareixerà un creuament amb una línia de baixa tensió de 380 V igual que les anteriorment 
comentades. Finalment, pel carrer Joan Manuel Imbert les línies que discorren ho fan per la 
vorera contraria a l'institut i, per tant, no es veuran afectades. 
 
- ENLLUMENAT PÚBLIC 

La xarxa d'enllumenat públic detectada visualment sobre el terreny per la disposició dels punts de 
llum, es veu afectada a l'Avinguda Pedra del Diable a totes dues voreres de manera transversal. 
De la mateixa manera es veuran afectats tres punts de llum de l'enllumenat públic. de l'Avinguda 
Pedra del Diable a l'inici del traçat del col·lector 
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- CASSA 

No s'ha rebut informació vers la xarxa, tot i així se suposarà una xarxa similar a la de baixa tensió i 
gas natural, per tant, la zona possiblement afectada serà el punt l'entrada del col·lector per 
l'Avinguda Pedra del Diable al recinte escolar. 
 
- GAS NATURAL 

Aquesta companyia disposa de dos conduccions, situada a ambdues voreres de l'Avinguda Pedra 
del Diable. La línia que discorre per la parcel·la sense edificar sobre el recinte escolar per 
l'Avinguda Pedra del Diable no es veu afectada.  
 
D'altra banda, la línia que discorre per la mateixa avinguda però per la vorera oposada, la que és 
del recinte escolar si es veurà afectada quan el col·lector hagi d'entrar al recinte. Aquest 
creuament serà transversal. A part d'aquesta afectació puntual no es preveu cap altra en tot 
l'àmbit de projecte. 
 
- ONO (Telecomunicacions) 

Aquesta companyia no té cap canalització de fibra òptica per l'àmbit de projecte. Per tant, no hi 
ha cap tipus d'afectació amb la xarxa existent. 
 
- TELEFÒNICA (Telecomunicacions) 

Telefònica disposa d’una xarxa soterrada que en cap moment es veu afectada en cap punt del 
traçat del col·lector. Per tant, no hi ha cap tipus d'afectació amb la xarxa existent. 
 
- XARXA DE SANEJAMENT (Clavegueram municipal) 

Tot i que l'actuació es duu a terme en un àmbit on no hi ha xarxa de sanejament, aquesta es veurà 
afectada puntualment en els punts inicials i finals del traçat del nou col·lector, degut a les 
connexions del col·lector projectat amb l'existent. 
 
A més a més de les afeccions puntuals per redirigir el cabal de les aigües circulants i abocar-les de 
nou a la xarxa existent, caldrà tapiar la sortida actual del pou cap al col·lector existent al mateix 
pou on es col·locarà el nou col·lector, per tal d'assegurar que tot el cabal d'aigua es recondueix pel 
nou col·lector. 
 
Un cop analitzades cadascuna de les afeccions, s'adjunta una taula resum a on s'indiquen 
cadascun d'ells i la seva ubicació. 

TAULA RESUM SERVEIS AFECTATS 

SERVEI AFECTAT TIPUS LOCALITZACIÓ 
ENDESA Creuament Enric Bellera - Pedra del Diable 
 Longitudinal Pedra del Diable 
 Creuament Pedra del Diable: Vorera nord 
 Creuament Pedra del Diable: Vorera sud 
Enllumenat Creuament Pedra del Diable: Vorera nord 
 Creuament Pedra del Diable: Vorera sud 
 Afecció punt de llum Pedra del Diable 
CASSA Creuament Pedra del Diable: Vorera sud 
Gas Natural Creuament Pedra del Diable: Vorera sud 
Sanejament Puntual de connexió Enric Bellera - Pedra del Diable 
 Puntual per tapiar Enric Bellera - Pedra del Diable 
 Puntual de connexió Joan Manuel Imbert - Montserrat Roig 

5. Expropiacions i ocupacions temporals 

Totes les actuacions es preveuen a terreny públic de Parets del Vallès. Per tant, no hi ha necessitat 
d’expropiar terrenys de propietat privada. 

6. Normativa vigent aplicable al projecte 

La redacció d’aquest ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de prescripcions 
tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres d’urbanització que es relacionen a 
continuació: 

• “Normas para la redacció de Proyectos de Abastecimientos de Agua y Saneamiento de 
Poblaciones” (MOPU) 

• “Seccions estructurals de paviments urbans en sectors de nova construcció” (1990) 

• “Recomendaciones para la redacción de Proyectos de Saneamiento de la Comarca” (C.M. de 
Barcelona y otros municipios) 

7. Termini d’execució de les obres 

La durada de les obres serà de DOS (2) mesos, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments 
per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es 
puguin presentar. 

8. Classificació del contractista 

D’acord amb la Llei 14/2013 de 27 de setembre, de Suport als emprenedors, no és obligatòria la 
classificació del contractista per a obres amb import inferior a 500.000,00 € abans d’IVA com és el 
cas de les obres projectades en aquest projecte. 

No obstant, d’acord amb l’article 65 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pels 
contractes d'obres el valor de les quals sigui inferior a 500.000 euros, la classificació de 
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l'empresari en el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui acreditarà 
la seva solvència econòmica i financera i solvència tècnica per contractar.  

En tals casos, l'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva 
classificació com a contractista d'obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al 
contracte o ben acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits en l'anunci 
de licitació o en la invitació a participar en el procediment i detallats en els plecs del contracte.  

A falta d'aquests, l'acreditació de la solvència s'efectuarà amb els requisits i pels mitjans que 
reglamentàriament s'estableixin en funció de la naturalesa, objecte i valor benvolgut del 
contracte, mitjans i requisits que tindran caràcter supletori respecte dels quals si escau figurin en 
els plecs. 

9. Fórmula per a la revisió de preus 

Atès que el termini contractual es inferior a 1 any, el contractista no te dret a revisió de preus. 

10. Seguretat i Salut 

El projecte incorpora a l’annex núm. 10. Estudi de seguretat i salut, necessari per dur a bon fi 
l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la llei.  

En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre 
en la realització de les obres, amb caràcter general i particular. 

11.  Pressupost general de l’obra 

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 124.657,70 € el qual incrementat 
amb el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial dona un pressupost per a contracta 
de 148.342,66 € que amb el 21% d’IVA dóna un pressupost global per a contracta de 179.494,62 € 
(CENT SETANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE euros amb SEIXANTA-DOS 
cèntims). 

12. Declaració d'obra complerta 

El present projecte constitueix una obra complerta susceptible d’ésser donada a l´ús general, i 
compren tots els elements per a la utilització de les obres, reunint, per tant, tot el que s’especifica 
al RD 30/2.007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic. 

13. Control de qualitat 

El control de qualitat el contractarà l'empresa contractista adjudicatària de les obres. L'empresa 
homologada per a la realització del control de qualitat de les obres serà designada per la 
Propietat.  

En quant al pressupost per al control de qualitat d eles obres, si aquest supera l´1 % del PEM total 
de les obres, l'increment quedarà assumit dins del cost de les partides obra. 

 

 

 

14. Documents que integren el Projecte 

El present projecte està format pels següents documents: 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS  

Memòria 
  
Annexos 
 Annex 1. Quadre resum de les característiques principals del projecte 
 Annex 2. Dictamen tècnic 
 Annex 3. Topografia 
 Annex 4. Hidrologia i drenatge  
 Annex 5. Geologia i geotècnia 
 Annex 6. Moviment de terres i enderrocs 
 Annex 7. Ferms i paviments 
 Annex 8. Estudi de l’organització i desenvolupament de les  obres 
 Annex 9. Serveis existents, serveis afectats i implantació de nous serveis 
 Annex 10. Estudi de seguretat i salut 
 Annex 11. Pla d’obres 
 Annex 12. Justificació de preus 
 Annex 13. Pressupost per al coneixement de l’Administració 
 Annex 14. Pla de control de qualitat 
 Annex 15. Reportatge fotogràfic 

 
DOCUMENT NÚM.2: PLÀNOLS 

 
DOCUMENT NÚM.3: PLEC DE CONDICIONS 

Plec de Condicions Tècniques Generals 
Plec de Condicions Tècniques Particulars 

 

DOCUMENT NÚM.4: PRESSUPOST 

1. Amidaments 
2. Quadre de preus número 1 
3. Quadre de preus número 2 
4. Pressupost general  
5. Estadística de partides 
6. Resum del pressupost 
7. Últim full 
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ANNEX 1. QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES 

PRINCIPALS DEL PROJECTE 



Annex 1. Quadre resum de les característiques principals  

1. QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

S’adjunta a continuació un quadre resum de les untats d’obra més destacades incloses en aquest projecte 

constructiu: 

 

UNITAT D’OBRA AMIDAMENT 

Enderroc de paviments 114,37 m2 

Excavació de terres 1.318,83 m3 

Reblerts amb sorres 381,61 m3 

Reblerts amb materials tolerables 1.110,92 m3 

Reblerts amb saulò 56,45 m3 

Bases de formigó HM-20 26,30 m3 

Bases de tot-ú artificial ZA25 23,28 m3 

Estesa de paviment bituminós AC22 surf D 13,37 T 

Estintolament per a rases 780,42 m2 

Tub PEAD DN 800 mm SN8 246,56 m 

Pous de registre de formigó prefabricats de diàmetre 1,20 m 8 ut. 

Connexions a pous existents 2 ut. 
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ANNEX 2. DICTAMENT TÈCNIC 



Annex 2. Dictamen tècnic  

Projecte de millora de la xarxa de clavegueram municipal a l'entorn de l'Avinguda Espanya, entre l'Avinguda Pedra del Diable i el carrer Joan Manuel Imbert, de Parets del Vallès                                                                                                                                                                        1 

1. INTRODUCCIÓ 
 
En aquest annex s'adjunta el document íntegre entregat a l'Ajuntament de Parets del Vallès 
corresponent al Dictamen tècnic previ a la redacció del present projecte. 
 
En aquest Dictamen s'avaluen les alternatives analitzades per escollir finalment l'alternativa que es 
desenvolupa a nivell constructiu en aquest projecte. 
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1 ANTECEDENTS 

A l'entorn de l'Avgda. Espanya, entre l'Avinguda Pedra del Diable i el carrer Joan Manuel 
Imbert, en episodis de pluja intensa i continuada es generen problemes d'entrada en càrrega 
de la xarxa pública de clavegueram existent, provocant en ocasions el retorn de les aigües, 
generant situacions d'inundacions puntuals en plantes soterranis dels habitatges propers a 
l'àmbit descrit, amb front a l'Avinguda Espanya. 

Amb anterioritat a l'anàlisi que es realitza en aquest dictamen, s'han dut a terme diverses 
actuacions de petit abast, amb l'objecte de poder resoldre l'esmentada problemàtica, no 
havent-se assolit resultats favorables. 

 

2 ÀMBIT DEL DICTAMEN 

L'àmbit que cal analitzar en aquest dictamen es correspon amb la conca que recull la xarxa que 
a l'actualitat es desenvolupa per l'Avinguda Espanya, aigües avall des de l'Avinguda Pedra del 
Diable, travessant els equipaments de l'IES Torre de Malla i el col·legi Pau Vila, respectivament, 
fins l'entroncament de la xarxa al carrer Joan Manuel Imbert i posteriorment al carrer 
Montserrat Roig. 

 

3 METODOLOGIA  

La metodologia a seguir ha estat la següent: 

1) En una primera fase s'ha procedit a la recopilació de la informació relacionada amb el 
sistema de sanejament i drenatge del nucli urbà de Parets del Vallès. Dins d'aquesta 
recopilació de dades, cal destacar que s'han analitzat els vídeos i els informes de les 
inspeccions amb càmera que es van realitzar amb data de novembre de 2013 per l'interior 
dels col·lectors existents. D'aquest anàlisi, s'han elaborat dos informes que s’adjunten a 
continuació s'adjunten i que resumeixen les incidències detectades a l'interior dels 
diferents trams de la xarxa executada. Els informes de data de novembre s'adjunten a 
l'annex 3 d'aquest dictamen. 

2) En paral·lel s'ha demanat a l’Ajuntament l'aixecament topogràfic de detall de l'Avinguda 
Pedra del Diable entre l'Avinguda d'Espanya i el carrer Joan Manuel Imbert, i del carrer 
Joan Manel Imbert, entre l'Avgda. Pedra del Diable i el carrer de Maria Aurèlia Capmany, 
que s'utilitzarà per a la redacció del posterior projecte constructiu. A l'annex 4 s'adjunten 
els plànols en planta de l'aixecament topogràfic de detall realitzat. Aquest aixecament 
topogràfic de detall, permet definir en planta i en alçat el nou traçat de col·lector per 
gravetat que tal i com es desenvolupa en aquest dictamen, permet solucionar la 
problemàtica de desguàs actual. Per una altra banda, aquest aixecament defineix les cotes 
de les reixes dels parquings dels habitatges de l'Avgda. Espanya. L'obtenció d'aquestes 
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cotes, comparades amb les cotes de la làmina d'aigua obtingudes a les diferents 
simulacions incloses en aquest dictamen, han permès determinar si es produiran entrada 
d'aigua als parquings d'aquest carrer. 

3) A partir de la topografia i plànol de xarxa existent s’ha fet la simulació de la situació actual, 
per la que s’han obtingut uns resultats desfavorables que corroboren la problemàtica 
detectada en episodis de pluja. 

4) Posteriorment s’han analitzat 4 possibles solucions. Inicialment s’han analitzat dues 
opcions per l’exterior de la parcel·la de l’institut. A continuació, i donat l’elevat cost de les 
dues soluciones, s’han estudiat dues opcions més per l’interior de la parcel·la de l’institut. 

5) Finalment, hem extret conclusions per decidir l’opció més avantatjosa 

A continuació s’expliquen en detall els anàlisi realitats. 

 

4 INSPECCIÓ AMB CÀMERA 

A continuació es descriuen les incidències que s'han trobat al revisar els vídeos i l’informe de 
les inspeccions realitzades al Novembre de 2013, per l'empresa Drenatges Urbans del Besòs, a 
la xarxa de sanejament dels carrers Canigó, J.M.Imbert i l'Avinguda Espanya al nucli urbà de 
Parets del Vallès. 

D'acord amb la nomenclatura definida al plànol que s'incorpora a l'informe resultant de les 
inspeccions realitzades, s'adjunten a continuació els resultats de tots els trams. 

4.1. Vídeo tram 1. 

Longitud del tram: 16,05 metres. 

Característiques: Polietilè, DN300. 

Inspecció des del pou 0742 al 0741. 

No s’observa cap problema en tot el tram, a excepció d’un punt localitzat a una distància de 
14,5 metres on l’aigua està estanca, probablement degut a un punt baix.  

4.2. Vídeo tram 2. 

Longitud del tram: 15,10 metres. 

Característiques: Polietilè, DN300. 

Inspecció des del pou 0741 al 0740. 
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No s’observa cap problema durant els primers 10 metres. A partir dels 11 metres s’observa un 
enterboliment de les aigües a més a més d’un augment del calat (es pot apreciar material 
flotant) fins als 13,5 metres aproximadament. S’estima que el calat és del 10-15% de la secció i 
s’associa aquesta incidència a la possible existència d'un punt baix.  

4.3. Vídeo tram 3 

Longitud del tram: 13,70 metres. 

Característiques: Polietilè, DN300. 

Inspecció des del pou 0740 fins al 0739. 

No s’observen desperfectes al llarg del tub. L’única incidència a destacar és que a la filmació 
s'observa com al final del tram, a la longitud 13,70 m apareix una derivació a la rasant del tub ( 
a les 6:00 hores segons el sentit d'avenç de la càmera) per on se'n va el cabal circulant. No es 
troba cap explicació a aquest fet. 

4.4. Vídeo tram 4. 

Longitud del tram: 7,05 metres. 

Característiques: Formigó, DN1.000. 

Inspecció des del pou 0838 al PNC(interior escola Pau Vila). 

La inspecció transcorre sense problemes visibles fins als 6 metres on es pot veure runa 
acumulada. Aquesta runa es troba dipositada al fons del pou de registre no contemplat al 
plànol (codificat com PNC) que s'adjunta com apèndix d'aquest informe. Per tant, aquesta runa 
no resta capacitat hidràulica als tubs en no minvar la secció d’aquests. 

4.5. Vídeo tram 5 

Longitud del tram: 41,05 metres. 

Característiques: Formigó, DN1.000. 

Inspecció des del pou 0839 al pou N061. 

La inspecció transcorre sense problemes fins als 40,85 metres, on hi ha una gran pedral al tub, 
el que provoca un estancament de l’aigua, una pèrdua de la capacitat hidràulica de la secció i 
un augment aigües amunt del calat. La inspecció acaba al pou N061 on hi ha un canvi de 
direcció de 90º. S'ha de retirar aquest obstacle de l'interior del tub. 

 
4.6. Vídeo tram 6 

Longitud del tram: 29,25 metres. 
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Característiques: Formigó, DN1.000. 

Inspecció des del pou PR-33 fins al 0676. 

Els primers 19,65 metres el tub es troba amb bon estat, observant-se únicament una petita 
esquerda a la clau del tub molt puntual, que no suposa cap problema per al correcte 
funcionament hidràulic ni mecànic del tub existent. En canvi, als 21,35 m s'ha localitzat un 
trencament puntual a la clau del tub de major consideració que l'esquerda abans comentada. 
S'estima que aquest trencament ha de ser reparat mitjançant aplicació de reïna plàstica a 
mode de segellat. La inspecció d'aquest tram finalitza al pou 0676 on es fa un canvi de direcció. 

4.7. Vídeo tram 7 

Longitud del tram: 49,15 metres. 

Característiques: Formigó, DN1000. 

Inspecció des del pou PR-33 fins al P0674. 

El vídeo comença amb una escomesa per la dreta d’un tub de formigó. S’observen diferents 
canvis de pendent, el que provoca augment del calat en llocs puntuals arribant a discórrer el 
flux a una velocitat bastant baixa, el que pot provocar la sedimentació de sòlids o l’entrada en 
càrrega de la secció. A una distància de 40,65 metres hi ha una ruptura de la clau del tub, que 
sembla que s’ha intentat reparar amb la mateixa peça del tub trencada, però no està segellat. 
Caldria reparar correctament aquest punt per tal d’evitar l’entrada de sorra al tub, el que 
provocaria la generació d’un esvoranc en superfície i la reducció de la capacitat hidràulica del 
tub degut a la pèrdua de secció per la presencia de sorra i l’augment de la rugositat. Finalment, 
a una distància de 49,15 metres (al peu del pou de registre) hi ha pedres que obturen, 
novament, el pas de l’aigua i ajuden a reduir la secció, i accentuar el problemes de l’augment 
del calat i la disminució de la capacitat hidràulica del tub. Alhora, hi ha dues escomeses de PVC 
al pou de registre. 

4.8. Vídeo tram 8 

Longitud del tram: 65,20 metres. 

Característiques: Formigó, DN1.000. 

Inspecció des del pou 0674 al pou N060. 

La inspecció comença amb runa acumulada a l’inici del tub, el que genera una petita bassa 
d’aigua al pou inicial. A una distància de 5,90 metres hi ha una escomesa d’un tub de PVC (de 
10h a 11h). Des dels 21 fins als 27 metres es troba una acumulació al tub de material barrejat 
de sorra i ciment que s'hauria d'eliminar per tal de mantenir la rugositat de la part inferior del 
tub i que no acabi afectant a la seva capacitat. A una distància de 34,5 metres de l’inici de 
l’inspecció hi ha una ruptura puntual que sembla arreglada exteriorment. Als 45 metres el calat 
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comença a augmentar fins a 4,5 metres més enllà, on uns sediments sorrencs actuen a mode 
de presa, d’aquí a que aigües amunt s’hagi observat un augment de calat. 

A 50,5 metres la junta no està completament segellada a la clau del tub.Finalment, als 65 
metres hi ha un entroncament de dues línies, tot i que la de l’esquerra està taponat per pedres 
i runa. 
 

4.9. Vídeo tram 9 

Longitud del tram: 27,85 metres. 

Característiques: Polietilè, DN500. 

Inspecció des del pou P0739 al pou P0807. 

A una distància de 9,25 metres s’observa una important reducció de la secció degut a la 
presència de sorra a les parets del tub, i a una distància de 9,75 m hi ha una petita perforació 
del tub en la seva clau, el que provoca una petita (gotes) aportació d’aigua. La pèrdua de 
secció abans comentada provoca altures de la làmina d’aigua d’entre el 25 i el 50% de la secció 
(fins i tot punts on el flux no es mou). A una distància d’11,75 metres hi ha un entroncament 
defectuós de la secció. Al final del tub s’observa un gran volum de sediments, probablement 
els culpables de l’elevació de la làmina d’aigua junt amb pendents molt petites o, fins i tot, 
contrapendents. 

 

4.10. Vídeo tram 10 

Longitud del tram: 42,15 metres. 

Característiques: Formigó, DN1000. 

Inspecció des del pou 0679 fins al 0676. 

Als 35,75 metres el calat augmenta degut, probablement, a que el pendent és nul o molt petit 
o el tram es troba en contrapendent, tot i que el flux no s'arriba a aturar del tot. La gravació 
acaba al pou 0676 amb dues escomeses de PVC. 

 

4.11. Vídeo tram 11 

Longitud del tram: 23,65 metres. 

Característiques: Polietilè, DN500. 

Inspecció des del pou P0807 al pou P0679. 
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La inspecció s’inicia amb una reducció de la secció del 50% degut a un gran volum de brutícia 
acumulada. No és fins a 8,5 metres més enllà que no desapareix aquesta ocupació de la secció, 
i ho fa de forma brusca. Tret d’això, la inspecció finalitza sense problemes. 

 
4.12. Conclusions 

Com a conclusió general dels trams analitzats d'acord les imatges dels vídeos, es pot dir que 
l'estat general dels trams és correcte, tot i que caldria a mode d'actuació general, una neteja 
important amb aigua a pressió de tots els trams inspeccionats, i amb més urgència dels trams 9 
i 11, per tal d'eliminar sediments dipositats a l'interior dels col·lectors i augmentar d'aquesta 
manera les capacitats hidràuliques dels col·lectors existents.  

A més a més d'aquesta actuació de caire més general de neteja interior dels col·lectors i 
retirada de sediments interiors, es recomana realitzar les següents actuacions: 

- Tram 3: Cal investigar la derivació existent a la part inferior del tub existent, per on es deriva 
el cabal, sense que es pugui comprovar cap a quin indret es deriva aquest cabal d'aigua 
circulant. 

- Tram 6: Als 21,35 m de distància des del pou PR0676, s'ha localitzat un trencament puntual a 
la clau del tub. Aquest trencament ha de ser reparat mitjançant aplicació de reïna plàstica a 
mode de segellat, per tal de garantir el correcte comportament mecànic futur del tub existent. 

- Tram 7: A una distància de 40,65 metres del pou de registre PR33 hi ha una ruptura de la clau 
del tub, que sembla que s’ha intentat reparar amb la mateixa peça del tub trencada, però no 
està segellada. Caldria retirar aquesta peça i aplicar un morter de formigó sense retracció i una 
reïna que impermeabilitzi la reparació. En aquest mateix tram, a una distància de 49,15 metres 
del pou PR33 hi ha pedres que obturen el pas de l’aigua. S'haurien de retirar.  

- Tram 9: A més de la neteja interior a realitzar ja esmentada, s'ha de reparar amb morter de 
ciment sense retracció i aplicació posterior de reïna epoxy la una petita perforació del tub en la 
seva clau.  

5 CÀLCULS HIDROLÒGICS DE LA SITUACIÓ EXISTENT 

5.1. Introducció 

S’ha elaborat un model de simulació hidrològic i hidràulic de l’àmbit del dictamen. Aquest 
model ha permés simular els fenòmens reals del procés de pluja – escorrentiu superficial – 
propagació pel clavegueram (cabals d’aigües de pluja). 
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5.2. Estimació de les dades de partida 

5.2.1. Dades hidrològiques 

Les dades hidrològiques fan referència a les dades geogràfiques i climàtiques de la zona d’on 
es redacta el dictamen. És, essencialment, la definició de les conques, l’historial de pluja i les 
condicions físiques de les conques. Amb aquestes dades s’obtenen els cabals que a la simulació 
s’introdueixen a la xarxa i que la sol·liciten. 

La pluja juntament amb les característiques de les conques (superfície i capacitat de retenció 
de l’escorrentiu) han proporcionat els cabals de pluja d’entrada a la xarxa. 

S’ha utilitzat, per tant, una pluja sintètica que integra, en si mateixa, les característiques de 
totes les pluges reals de certa magnitud enregistrades fins a la data de redacció d’aquest 
informe. 

L’estudi hidrològic de conques urbanes presenta un seguit de particularitats derivades del fet 
urbà.  

En primer lloc, les dimensions de les conques son molt més petites que les corresponents als 
rius. 

Els temps de concentració es mesuraran en minuts (no en hores ni en dies) i per aquesta raó, 
la conca urbana serà sensible a efectes de pluja molt intenses i que durin pocs minuts.  

Com a dada de partida, donat que a la zona no existeixen series de dades de pluja en intervals 
inferiors a un dia, s’analitza el comportament de les corbes IDF (Intensitat - Durada - 
Freqüència) incloses en la Instrucción de Carreteras, 5.2.I.C. on la Id es la intensitat mitjana 
diària en mm/h, P24 hores/24, i el quocient I1/Id la relació entre intensitat horària i intensitat mitja 
diària, que depèn de la ubicació geogràfica. 

 

 

Si es treballa aquesta expressió, podem arribar a una relació entre la pluja caiguda en una 
duració D, y la caiguda en 24 hores, PD / P24 h de manera que: 

 

 

 

Aplicant aquesta relació per a una determinada pluja mitja diària per a un període de retorn en 
concret es pot obtenir una corba IDF. 

El quocient I1/Id és característic de la zona d’estudi i a Catalunya es pot considerar un valor 
mitjà d’11, d’acord amb MOPU (1990), tal i com es pot observar en la següent figura 1. 
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Figura 1. Valors del quocient I1/Id 

Sabent que Id = P’d/24, la intensitat de precipitació per a una durada efectiva de la pluja igual al 
temps de concentració es pot calcular amb la següent expressió: 

 

 

 

El mètode utilitzat per a l’obtenció del hietograma de disseny de les aigües pluvials és el 
mètode dels blocs alternats (Chow et al., 1994) aplicat a la corba IDF obtinguda. Aquesta pluja 
projecte s’aplica sobre un model de conques de captació i xarxa de clavegueram modelitzar 
l’evolució en el temps durant un període de pluja determinat d’una xarxa de clavegueram. 

5.2.2. Estimació de la pluja de projecte (Pd) 

A partir del llibre “Delimitació de zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT” editat per 
l’Agència Catalana de l’Aigua al Juny 2001, s’obté la precipitació màxima diària amb un període 
de retorn de 10 anys, que és el període de retorn habitual utilitzat a conques urbanes. 
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Figura 2. Precipitació màxima diària 

S’estima mitjançant la figura 2 que a Parets del Vallès el valor mitjà de la màxima precipitació 
diària anyal és de P = 110 mm per un període de retorn de 10 anys. 

Període de retorn Precipitació diària màxima Pd (mm) 

10 anys 110 

5.2.3. Hietograma de pluja per a una hora 

A continuació es realitza el càlcul per a la definició del hietograma de pluja per a una pluja de 
duració d'1 hora, a partir de la precipitació diària màxima calculada anteriorment. 

A partir de l’expressió anteriorment citada i variant la duració de la tempesta es pot obtenir la 
corba IDF amb la qual s’obtindrà el hietograma de disseny: 

 

 

 

D’aquesta manera s’obté la corba IDF següent: 
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A partir d’aquesta gràfica es pot calcular un hietograma per a cada període de retorn 
mitjançant el mètode dels blocs alternats, obtenint el següent resultat: 
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Hora de la pluja Precipitació (mm) 

00:05 20,505 

00:10 23,653 

00:15 28,094 

00:20 34,951 

00:25 47,401 

00:30 81,223 

00:35 191,418 

00:40 58,939 

00:45 40,089 

00:50 31,104 

00:55 25,664 

01:00 21,957 

 

Taula 1. Tempesta de disseny T=10 anys 

Aquestes gràfiques seran les pluges de disseny que s’introduiran al model SWMM per tal 
d’analitzar la xarxa existent.  

El desenvolupament teòric que descriu l'anàlisi de càlcul efectuat pel model SWMM es troba 
recollit a l'annex 2 d'aquest dictamen tècnic. 

5.3 Resum de resultats obtinguts de la situació actual 

Amb els paràmetres de l'apartat anterior, els resultats obtinguts per a la situació actual amb la 
xarxa de col·lectors existents, són els següents: 
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Tram de col·lector al carrer Dr. Fleming i Avinguda Espanya: 

Aquest col·lector (DN 400 mm) s'inicia al pou 0671 al carrer Dr. Fleming, a l'alçada de les 
parcel·les amb núm. 125 i 127 de l'Avgda. Espanya i finalitza al pou 0676 ubicat a l'Avinguda 
Espanya a l'alçada de la parcel·la 141 al pou 0676. 

Un cop realitzada la simulació hidràulica per un període de retorn de 10 anys, s'obté el perfil 
longitudinal que s'adjunta a continuació, i en el que es pot apreciar com pràcticament la 
totalitat del col·lector entra en càrrega assolint la làmina d'aigua una cota de valor 105,60.  

Aquesta cota d'aigua és superior a les cotes de les reixes dels diferents parquings del 
habitatges, ocasionant problemes d'entrada d'aigües en aquests parquings. 

 

Tram de col·lector Avinguda de la Pedra del Diable – Carrer de Montserrat Roig 

 

Per una altra banda, el col·lector principal (DN 1200 mm) que discorre per l'Avinguda Pedra del 
Diable i que a l'alçada de la rotonda baixa per l'Avgda. Espanya i continua per l'interior de 
l'Institut, rep les aigües del col·lector descrit a l'apartat anterior al pou 0676, a l'alçada de la 
parcel·la amb núm.141 de l'Avgda. Espanya. Un cop aquest col·lector creua l'Institut, arriba al 
pou 0838 localitzat al Carrer de Joan Manuel d'Imbert i vessa tota l'aigua al col·lector que 
discorre pel Carrer Montserrat Roig. 

Tal i com es pot apreciar al perfil longitudinal que s'adjunta a continuació, a la situació actual 
tot aquest col·lector es troba en càrrega, produint-se al seu tram final cotes de la làmina 
d'aigua que arriben al terreny existent, podent-se produir sobreeiximents sobre la calçada 
existent. 
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Per tant, arrel d'aquests resultats, s'han estudiat una sèrie d'alternatives que es descriuen i 
analitzen al següent punt d'aquest dictamen. 

 

6. SOLUCIÓ AL PROBLEMA. ALTERNATIVES PROPOSADES 

Un cop analitzat el comportament de la xarxa actual al punt anterior, en funció del 
connexionat dels diferents trams de col·lectors dins l'àmbit del dictamen s'han plantejat quatre 
possibles alternatives que resolguin els problemes de desguassos observat a l'entorn de 
l'Avgda d'Espanya i del col·lector ubicat a l'interior de l'Institut. 

Aquestes quatre alternatives que es contemplen són les següents: 

Alternativa 1: 

- Connexió del col·lector existent ubicat al carrer Enric Ballera a un nou col·lector proposat (DN 
800 mm) per l'Avgda. Pedra del Diable i pel Carrer Joan Manuel d'Imbert fins connectar a la 
xarxa existent al Carrer de Montserrat Roig. Aquest nou col·lector es proposa de DN 800 mm i 
amb un pendent del 0,5%. 

- El col·lector existent de DN 1.200 mm de l'Avgda. Pedra del Diable continua vessant les seves 
aigües al tram de col·lector que discorre per l'interior de l'Institut i que rep les aigües del 
col·lector de l'Avgda. d'Espanya. Com per aquest col·lector circula menys aigua la interacció 
d'aquest col·lector amb el que neix al Carrer del Dr. Flemming millora reduint l'altura de la 
làmina d'aigua fins a 102,80 metres al pou de connexió (pou 0676), però no soluciona els 
problemes d'entrada d'aigües als aparcaments dels habitatges de l'Avgda. Espanya. 
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El perfil longitudinal del nou col·lector de DN800 mm que recull les aigües provinents pel 
carrer Enric Bellera i les condueix fins al Carrer de Montserrat Roig és el que es mostra a 
continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El col·lector que neix des del Carrer de Dr. Flemming fins a la parcel·la 141 de l'Avinguda 
Espanya presenta el perfil longitudinal que segueix: 

 

 

 

Tal i com s'aprecia al perfil longitudinal, si bé es solucionen els problemes d'entrada d'aigües 
als parquings dels habitatges de l'Avgda.Espanya, el col·lector en gran part del seu recorregut 
es troba en càrrega, no sent recomanable aquest comportament, ja que minva la seva 
capacitat de desguàs. 
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I el tram del col·lector que circula per l'interior de l'Institut presenta aquesta resposta a la pluja 
de disseny de període de retorn de 10 anys: 

 

 

 

De la mateixa manera que al col·lector anterior, el tub a la seva totalitat entra en càrrega. 

S'ha realitzat una estimació econòmica aproximada del que suposaria l'execució del col·lector 
de DN 800 mm proposat, resultant l'import que s'adjunta a continuació. 
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Alternativa 2: 

- Connexió dels col·lector existents de l'Avgda. Espanya (DN 800 mm) i l'Avgda. Pedra del 
Diable (DN 1200 mm) a un nou col·lector proposat (DN 1.200 mm) per l'Avgda. Pedra del 
Diable i pel Carrer Joan Manuel Imbert fins connectar a la xarxa existent al carrer de 
Montserrat Roig, amb un pendent uniforme del 0,5%.  

Amb aquesta alternativa el col·lector que discorre per l'interior de l'Institut resta alliberat dels 
cabals de pluvials que li arriben des de la parts superior de la conca, vehiculant únicament les 
aigües del seu àmbit i de l'Avgda. Espanya. 

Al perfil longitudinal adjunt del nou col·lector proposat, es veu com entra en càrrega cap al 
final del seu recorregut, degut al minvament del pendent de la rasant dels tubs. El perfil 
d'aquest tub comença en l'existent de l'Avinguda Pedra del Diable amb la cruïlla amb el Carrer 
de Sant Joan (pou 0686), recull les aigües provinents del col·lector de l'Avgda. Espanya, al pou 
0679, i presenta un nou traçat fins al pou 0796 a la cruïlla entre els Carrers de Joan Manuel 
Imbert i Montserrat Roig. 
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Amb aquesta alternativa, el perfil longitudinal que s'adjunta del col·lector de l'Avgda. Espanya 
existent que comença al carrer Dr. Fleming, entre les parcel·les 125 i 127 de l'Avinguda 
Espanya, s'endinsa a l'Institut i desguassa al pou de la cruïlla entre els Carrers de Joan Manuel 
Imbert i Montserrat Roig, millora considerablement el seu funcionament al tram de l'Avgda. 
Espanya, eliminant els riscos d'entrada d'aigua als aparcaments, tot i que a la seva part final i 
degut al minvament dels pendents, el tub encara funciona en càrrega. 

 

 

S'ha realitzat una estimació econòmica aproximada del que suposaria l'execució del col·lector 
de DN 1.200 mm proposat, resultant l'import que s'adjunta a continuació. 
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Alternativa 3: 

- Connexió del col·lector existent ubicat a l'Avinguda d'Espanya a un nou col·lector proposat 
per l'interior de l'Institut entrant a la parcel·la per l'Avgda. Pedra del Diable fins la cruïlla entre 
el Carrer Joan Manuel d'Imbert i el Carrer de Montserrat Roig. Aquest nou col·lector es 
proposa de DN 800 mm i amb un pendent del 2%. 

- El col·lector existent de DN 1.200 mm de l'Avgda. Pedra del Diable continua vessant les seves 
aigües al tram de col·lector existent que discorre per l'interior de l'Institut i que rep les aigües 
del col·lector de l'Avgda. d'Espanya. Com per aquest col·lector circula menys aigua la interacció 
d'aquest col·lector amb el que neix al Carrer del Dr. Flemming millora reduint l'altura de la 
làmina d'aigua fins a 102,80 metres al pou de connexió, igual que a l'alternativa 1. 

El perfil longitudinal del nou col·lector de DN800 mm que recull les aigües provinents pel 
carrer Enric Bellera i les condueix fins al Carrer de Montserrat Roig, a través de l'institut, és el 
que es mostra a continuació: 
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Es pot comprovar com el funcionament d'aquest tub és correcte. De la mateixa manera, el 
col·lector que comença al carrer Dr. Flemming fins a la parcel·la 141 de l'Avinguda d'Espanya 
presenta el perfil longitudinal que segueix: 

 

 I el tram del col·lector existent que circula per l'interior de l'institut presenta aquesta 
 resposta a la pluja de disseny de període de retorn de 10 anys: 

 

 

De forma orientativa, es presenta el següent pressupost de l'alternativa. 

 

 

 

 

Aquest perfil elimina els riscos d'entrada dels parquings, ja que tal i com resta explicitat a la 
següent taula, totes les reixes dels parquings existents a l'Avgda. Espanya, resten per sobre de 
la làmina de l'aigua grafiada al perfil longitudinal anterior. El valor negatiu de la inundació 
indica que la reixa de l'aparcament es troba per sobre de la làmina d'aigua a l'interior del 
col·lector en aquest punt.  

 

 

 

Dictamen tècnic clavegueram a l'Avgda. d'Espanya, (Avgda. Pedra del Diable-c/J.M.Imbert (Parets del Vallès)  

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per una altra banda, el funcionament del col·lector existent, al no rebre les aigües que es 
proposen derivar pel nou tub de DN 800 mm proposat en aquesta alternativa, millora el seu 
funcionament hidràulic respecte la situació actual, tal i com es pot apreciar al perfil adjunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'ha realitzat una estimació econòmica aproximada del que suposaria l'execució del col·lector 
de DN 800 mm proposat, resultant l'import que s'adjunta a continuació. 
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Alternativa 4: 

- Connexió del col·lector existent ubicat a l'Avgda. Espanya a un nou col·lector proposat (DN 
1.200 mm) per l'interior de l'Institut entrant a la parcel·la per l'Avgda. Pedra del Diable fins la 
cruïlla entre el Carrer Joan Manuel d'Imbert i el Carrer de Montserrat Roig. 

- Connexió del col·lector existent de DN 1.200 mm de l 'Avinguda Pedra del Diable al nou 
col·lector esmentat. Aquest nou col·lector es proposa de diàmetre 1.200 mm i un pendent 
uniforme del 2%.  

Amb aquesta alternativa el col·lector existent que discorre per l'interior de l'Institut resta 
alliberat dels cabals de pluvials que li arriben des de la parts superior de la conca, vehiculant 
únicament les aigües del seu àmbit i de l'Avgda. Espanya. 

El perfil d'aquest tub comença en l'existent de l'Avinguda Pedra del Diable amb la cruïlla amb 
el Carrer de Sant Joan (pou 0686), recull les aigües provinents del col·lector de l'Avgda. 
Espanya, al pou 0679, i presenta un nou traçat fins al pou 0796 a la cruïlla entre els Carrers de 
Joan Manuel Imbert i Montserrat Roig.  

Es mostra el perfil fins al final del calaix existent per representar la interacció de la variació del 
pendent dels tubs amb el seu comportament hidràulic. 
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Per una altra banda, s'adjunta el perfil del col·lector existent que comença al carrer Dr. 
Fleming, entre les parcel·les 125 i 127 de l'Avinguda Espanya (pou 0671) i que finalitza a la 
cruïlla entre els Carrers de Joan Manuel Imbert i Montserrat Roig.  

Novament, es mostra el perfil fins al final del calaix existent per representar la interacció de la 
variació de la pendent dels tubs amb el seu comportament hidràulic.  

Es pot comprovar com el col·lector de l'Avgda. Espanya funciona perfectament, sense cap risc 
d'entrada d'aigua als parquings de les parcel·les de l'Avgda. Espanya. 

 

 

 

S'ha realitzat una estimació econòmica aproximada del que suposaria l'execució del col·lector 
de DN 1.200 mm proposat, resultant l'import que s'adjunta a continuació. 
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7 RESUM I CONCLUSIONS 

En aquest dictamen s’ha dut a terme el diagnòstic de la part de la xarxa de clavegueram de 
Parets del Vallès ja descrita.   

S’ha elaborat amb dues eines bàsiques: 

� L’anàlisi de l’estructura de la xarxa. 

� La utilització d’un model matemàtic per comprovar la suficiència hidràulica de la xarxa, 
en temps de pluja, tenint en compte la xarxa de clavegueram, així com les condicions 
de contorn existents o previstes al futur 

Amb aquestes dues eines s’han determinat els problemes d’incapacitat hidràulica de la xarxa 
actual durant episodis de pluja d'un període de retorn de 10 anys a la zona d’estudi. 

Un cop identificada la problemàtica de la xarxa actual s'han proposat les quatre alternatives ja 
descrites, resumides en la taula següent:. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les alternatives 1 i 3 plantegen la construcció d’un tub de 800 mm, mentre que les alternatives 
2 i 4 proposen un tub de 1.200 mm. 

Les alternatives 1 i 2 són exteriors a la parcel·la de l’Institut, mentre que les alternatives 3 i 4 
són interiors, per la qual cosa, poden provocar petites interferències puntuals en l’activitat del 
mateix. 

Tal i com es pot apreciar a la taula resum, totes les alternatives tècniques analitzades, resolen 
l'entrada d'aigua als parquings de l'Avgda. Espanya, amb el que el principal problema que es 
planteja a l'actualitat restaria resolt. 

Totes les opcions suposen una petita entrada en càrrega de la xarxa en la zona de l’institut 
(més acusada en les opcions 1 i 3 òbviament), però molt inferior a la que es produeix 
actualment i que no afectaria al funcionament del mateix. 
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Cal indicar que les alternatives 2 i 4, que proposen l’execució d’un tub de 120 cm,  
proporcionarien un marge encara més ampli en el cas d’una pluja superior a la contemplada 
(període de retorn de 10 anys) però considerem que no resulta justificat plantejar-se l’execució 
de les mateixes. 

Com a conclusió final, es proposa l’alternativa 3, que consisteix en executar un tub DN 800 
mm que recull el col·lector de l'Avgda. Espanya aigües amunt de la rotonda entre Avgda. 
Pedra del Diable i Avgda. Espanya, i desguassa al carrer Montserrat Roig, discorrent per 
l'interior dels terrenys de l'Institut.  

Aquesta alternativa resol el problema d'entrada d'aigua existent als parquings dels habitatges i 
per una altra banda, és la que presenta un menor cost econòmic de totes les opcions. Els 
costos que apareixen en aquest informe són aproximats, i serà amb la redacció del projecte 
executiu quan es podrà disposar d’amidaments fiables i per tant, un pressupost més ajustat 
que permetrà procedir a la licitació de les obres. 
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ANNEX 1. PLÀNOLS EN PLANTA DE LES ALTERNATIVES SIMULADES
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ANNEX 2. MODELITZACIÓ TEÒRICA 
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Abans de la simulació s’han tingut en compte una sèrie de condicionants i s’han establert unes 
hipòtesis de treball. Aquestes hipòtesis es refereixen a com funciona la xarxa d’aigües pluvials i 
a com entren els cabals de pluja a la xarxa. 

A continuació es descriuen els diversos criteris adoptats a l’hora de realitzar l’estudi. 

 

5.1 La filosofia de l’estudi 

La filosofia de l’estudi ha consistit en elaborar la cartografia de la xarxa de clavegueram de 
l’àmbit d’estudi. Finalment, tenint en compte els resultats obtinguts de l’estudi s’han proposat 
i optimitzat una sèrie d’actuacions per solucionar els problemes detectats tenint en compte les 
condicions de contorn existents (geomètriques, hidràuliques i d’estat de conservació). 

 

5.2 La cartografia de la xarxa 

La xarxa s’ha determinat obtenint les coordenades x, y, z de les tapes dels pous de registre 
(treball topogràfic i recull d'informació existent), i determinant les seves fondàries, diàmetres 
dels tubs, materials, origen i destí dels tubs d’arribada i sortida. Amb aquestes dades i unint els 
pous de registre ha quedat estimada la xarxa. Per tant s’ha suposat que els trams entre pous 
de registre són rectes, tant en perfil (pendent constant) com en planta. 

Una vegada establertes les característiques de la xarxa s’han d’establir els cabals d’estudi. 

 

5.3 Els cabals d’estudi 

Al tenir una xarxa unitària en el nucli urbà d’estudi, s’ha considerat l’escenari següent: 

 

Com que el cabal provinent de l’aigua residual serà molt petit es considera que la seva 
aportació és nul·la i que no afecta al càlcul degut a la seva petita entitat a nivell de cabal 
d'aigua circulant, i que al model només circularà aigua provinent de la pluja. 

 

Pel cas de l’aigua provinent de la pluja es realitza la modelització amb una pluja de període de 
retorn de T = 10 anys com a tempesta de disseny, paràmetre habitualment utilitzat per a les 
modelitzacions de conques urbanes. 
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5.4 Les conques 

La manera d’introduir els cabals d’aigües pluvials a la xarxa ha estat mitjançant les conques. La 
xarxa de clavegueram de Parets del Vallés s’ha dividit geogràficament en les conques de càlcul 
d’aigües pluvials que aporten aigua a la xarxa. Aquestes conques han estat definides a partir de 
l’estructura de la xarxa i de la topografia del terreny.  

En cada conca, s’ha considerat l’aigua de pluja provinent de teulats, carrers i parcs i jardins de 
l’àrea que avarca. 

A cada conca se li ha assignat un percentatge d’impermeabilitat. L’àrea impermeable, 
juntament amb la superfície, la pluja de disseny i una modelització hidrològica, proporciona els 
hidrogrames de pluja d’entrada a la xarxa. 

Per a la determinació del coeficient d’escorrentiu s’ha tingut en compte la urbanització 
consolidada en l’àmbit d’estudi, és a dir, la màxima impermeabilització (coeficient 
d’escorrentiu) de les zones edificades dels sectors considerats. 

A les subconques no s’ha considerat que existeixi emmagatzematge d’aigua de cap tipus i una 
quantitat de sòl impermeable del 90% (ja que es tracta d’una zona residencial molt 
urbanitzada). D’altra banda, s’ha suposat que el flux d’aigua circularà pels carrers, és a dir que 
l’amplada característica serà l’amplada dels carrers, en el nostre cas 8 metres. Aquesta 
parametrització deixa el càlcul del costat de la seguretat, donat que el cabal obtingut a partir 
de la pluja de disseny és superior. 

 

5.5 El sistema 

La pluja neta obtinguda per a cada episodi i que discorre per la superfície dels carrers, entra al 
sistema sempre que aquest existeixi. L’aigua que caigui en cadascuna de les subconques 
entrarà al sistema a partir del node on desguassi cada subconca. El node de desguàs estarà al 
punt baix de cada subconca. 

 

6 Modelització 

El model de gestió d’aigües pluvials a utilitzar serà el EPA SWMM (Storm Water Management 
Model) de l’Agència de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units (USEPA, U.S. 
Environmental Protection Agency), aquest es un model numèric que permet simular el 
comportament hidrològic-hidràulic d’un sistema de drenatge urbà, tant en termes de quantitat 
d’aigua com en la qualitat de la mateixa. 

SWMM és un model de simulació basat en fenòmens físics, que utilitza una solució discreta en 
el temps del fenomen. En la formulació utilitza els principis de conservació de la massa, de 
l’energia i de la quantitat de moviment sempre que és possible. Existeixen diferents mètodes 
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utilitzats pel programari SWMM per a modelar tant la quantitat com la qualitat de l’escorrentia 
derivada de la pluja al llarg dels següents processos físics: 

� Escorrentia superficial 

� Infiltració 

� Aigües subterrànies  

� Desgel de neu 

� Comportament hidràulic del sistema 

� Inundacions a la superfície del terreny 

� Comportament i evolució de la qualitat de l’aigua 

 

Per aquest estudi s’utilitzen els mètodes d’”Escorrentia Superficial” i “Comportament Hidràulic 
del Sistema”. 

 

6.1 Escorrentiu superficial 

La visió conceptual del fenomen de l’escorrentia utilitzat pel programari SWMM s’il·lustra a la 
figura següent.  

Cada una de les conques es tracta com un dipòsit no lineal. Les aportacions de cabal provenen 
dels diferents tipus de precipitació (pluja, neu) i de qualsevol altra conca situada aigües amunt. 

Existeixen diferents cabals de sortida tals com la infiltració, l’evaporació i l’escorrentia 
superficial.  

La capacitat d’aquest dipòsit és el valor màxim d’un paràmetre denominat emmagatzematge 
en depressió, que correspon al màxim emmagatzematge en superfície degut a la inundació del 
terreny, el mullat superficial de la superfície del sol i els cabals interceptats a l’escorrentia 
superficial per les irregularitats del terreny.  

L’escorrentia superficial per unitat d’àrea, Q, es produeix únicament quan la profunditat de 
l’aigua en aquest “dipòsit”  sobrepassa el valor del màxim emmagatzematge en depressió, oh , 

en aquest cas el cabal de sortida s’obté per aplicació de l’equació de Manning.  

La profunditat o calat de l’aigua en la conca (H expressat en peus) s’actualitza contínuament en 
cada un dels instants de càlcul (amb el temps expressat en segons) mitjançant la resolució 
numèrica del balanç de cabals a la conca. 
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Model de dipòsit aplicat a SWMM 5.0 

 

La infiltració és el fenomen pel qual l’aigua de la pluja penetra la superfície del terreny dels sols 
no saturats de les àrees permeables de la conca (zones verdes, camps de cultiu). El programari 
SWMM permet seleccionar tres models diferents d’infiltració: 

Infiltració  

� L’equació de Horton 

� El mètode de Green-Ampt 

� El mètode del Número de Corba 

 

En l’estudi que ens ocupa s’ha utilitzat el mètode del Número de Corba, desenvolupat pel Soil 
Conservation Service dels Estats Units, actualment Natural Resoureces Conservation Service 
(NRCS), ja que és un mètode molt difós sobretot gràcies a les nombroses dades de camp que 
existeixen sobre el tema. 

 

6.1.1 Equació De Horton 

Aquest mètode es basa en observacions empíriques i proposa que la infiltració decreix 
exponencialment des d’un valor inicial màxim fins a un cert valor mínim al llarg de 
l’esdeveniment de pluja. Els paràmetres d’entrada necessaris per aquest model, són els valors 
d’infiltració màxima i mínima, el coeficient de decaïment que descriu amb la rapidesa que es 
produeix la disminució de la infiltració al llarg del temps, i el temps necessari per saturar 
completament un sol que inicialment estava completament sec. 

6.1.2 Mètode De Green-Ampt 

Per a modelar el fenomen de la infiltració, aquest mètode assumeix l’existència d’un front 
humit brusc (sharp wetting front) en el sol que separa el sol amb un determinat contingut 
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inicial d’humitat del sol completament saturat de la part superior. Els paràmetres necessaris 
són el valor del dèficit inicial d’humitat del sol, la conductivitat hidràulica del sol i l’alçada de 
succió en el front humit. 

 

6.1.3 Mètode Del Número De Corba 

Es tracta d’una aproximació adoptada a partir del denominat número de Corba de NRCS (SCS) 
per a estimar l’escorrentia. S’assumeix així que la capacitat total d’infiltració del sol pot trobar-
se en una taula de Números de Corba tabulats. Durant una situació de pluja, aquesta capacitat 
es representa com una funció de la pluja acumulada i de la capacitat d’infiltració restant. Els 
paràmetres d’entrada per aquest mètode són el número de corba, la conductivitat hidràulica 
del sol (utilitzada per a estimar un temps de separació mínim entre els diferents 
esdeveniments de pluja)  i el temps que tarda el sol en saturar-se completament quan 
inicialment era un sol completament sec. 

 

6.2 Model hidràulic de transport (Flood Routing) 

El transport d’aigua per l’interior de qualsevol dels conductes representats al SWMM està 
governat per les equacions de conservació de la massa i de la quantitat de moviment, tant per 
al flux gradualment variat com per al flux transitori, és a dir, les equacions de Saint Venant. 
Amb el programari SWMM es pot seleccionar el nivell de sofisticació amb què es desitja 
resoldre aquestes equacions. 

Així, existeixen tres models hidràulics de transport: 

� El Flux Uniforme 

� L’Ona Cinemàtica 

� L’Ona Dinàmica. 

 

En l’estudi que ens ocupa, s’ha utilitzat el mètode de l’Ona Dinàmica, ja que es la que 
s’aproxima més a la realitat del que succeeix a la xarxa de drenatge. Es consideren totes les 
fores actuants, gravetat, fricció, pressió i inèrcia, i permet simular els efectes de la laminació, 
refluxos, condicions de contorn aigües avall o entrada en pressió de la xarxa. 

 

 

DESCRIPCIÓ MATEMÀTICA DEL MOVIMENT 

El moviment de l’aigua a la natura presenta, normalment, una variació del cabal de pas amb el 
temps, en particular, en els episodis de pluges en medi urbà, que són objecte d’estudi, o en 
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situacions derivades de l’explotació d’elements de la xarxa (dipòsits de retenció, estacions de 
bombament amb cabals variables). D’aquesta manera, el tipus general de moviment que es 
produeix serà el denominat No Permanent o No Estacionari, també anomenat Gradualment 
Variable. A partir d’aquest punt, si desitgem realitzar amb la major fidelitat possible l’anàlisi 
del flux a la nostra xarxa, hauríem d’adoptar l’aproximació del moviment no permanent. Les 
hipòtesis bàsiques de les que partim per a descriure el moviment no permanent són les 
següents: 

El flux s’assumeix com de tipus unidimensional. Només tenim en compte la velocitat de l’aigua 
en la direcció de l’alineació del conducte i no es consideren les components en les altres 
direccions de l’espai. Donades les dimensions dels conductes de clavegueram, aquesta hipòtesi 
es clarament assumible. 

La pendent dels col·lectors d’estudi es suposa que es reduïda, de manera que si el valor de 
l’angle de la pendent és �������	�
�����
����������, de la mateixa manera que �����	
�������
�
�. 

S’accepta una distribució uniforme de velocitat en cada secció, menyspreant les variacions 
transversals de velocitat dins la mateixa. 

Suposem que la curvatura de la làmina d’aigua és reduïda, així, en el si del fluid acceptem 
l’existència d’una distribució hidrostàtica de pressions. 

Les pèrdues d’energia es representen amb les mateixes expressions de règim permanent. 

A partir d’aquestes hipòtesis principals, s’apliquen els principis físics de conservació de la 
massa o equació de continuïtat, i l’equació de conservació de la quantitat de moviment 
(equilibri de forces actuants). Com resultat de la seva aplicació, les equacions de conservació 
de la massa i de conservació de la quantitat de moviment adopten la següent expressió, per un 
conducte de secció constant:  

0�
�
�

	
�
�

	
�
�

x
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x
yv

t
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(2) 

on v, és la velocitat mitja de l’aigua en la secció, i el nivell d’aigua (calat) en aquesta secció. A 
és la secció transversal del conducte ocupada pel flux, b l’ample superficial de l’aigua, g 
l’acceleració de la gravetat, oI  la pendent de la solera del conducte, fI la pendent de la línia 

d’energia, x l’abscissa al llarg del conducte i t el temps. 
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Si s’expressen en termes de variable cabal, secció del conducte (Q,A) podem escriure tal i com 
apareix al manual d’usuari de SWMM: 
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(4) 

on  Q, és el cabal, A, secció transversal del flux en el conducte, H, cota de l’aigua al pou de 
registre, suma de cota de fons més calat, i Lh és la contribució de les pèrdues localitzades de 

càrrega per unitat de longitud en el conducte. 

Les equacions matemàtiques anteriors representen, en el cas de l’equació de continuïtat que 
el balanç entre el que entra i surt, en un volum de control, és igual a la variació 
d’emmagatzematge d’aigua, i l’equació de conservació de quantitat de moviment expressa el 
balanç entre totes les forces actuants. En aquest últim cas podem indicar: 

x
vv

t
v
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�
�

 Forces d’inèrcia sobre l’aigua en moviment (acceleracions local i convectiva). 

x
y
�
�

 Forces de pressió degudes als diferents nivells d’aigua entre zones de la massa 

del fluid. 

oI   Pendent del llit d’aigua, expressió de la influència de les forces gravitatòries. 

fI  Pendent motriu (pèrdua d’energia per unitat de pes i per unitat de longitud) 

expressió de les forces de dissipació d’energia per fricció, turbulència, etc. 

 

Aquestes equacions deduïdes per A.J.C. Barré de Saint-Venant al 1871, no tenen solució 
analítica, així doncs, el seu tractament s’ha d’abordar mitjançant mètodes numèrics. Tècniques 
ben conegudes com els mètodes de diferencies finites, volums finits, elements finits o el 
mètode de les característiques (Streeter i Wylie, 1979) es poden utilitzar en la serva resolució. 
L’ús d’un mètode o altre produirà resultats gairebé iguals, així doncs, no se sol reconèixer un 
procediment com a molt superior als altres, si bé en els últims anys els desenvolupament 
numèrics més habituals utilitzen el mètode dels volums finits amb un esquema èxplicit 
d’integració numèrica (Bladé, 2005). SWMM 5.0 opta per un esquema en diferencies finites 
explícites, que és més fàcil de formular, si bé precisa treballar amb increments de temps de 
càlcul més reduïts er assegurar l’estabilitat de la solució numèrica. 
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La formulació del regim no permanent engloba totes les descripcions de moviment en làmina 
lliure, i en concret les de moviment permanent. Si per exemple, de l’equació 

2

2

2 1

1

1 Fr
t
v

gv
Fr
t
y

Fr
II

x
v fo

�
�
�

�
�
�

	
�

�
�

�
�

 

(5) 

Si el moviment fos permanent, les variacions respecte del temps, tant del calat com de la 
velocitat, serien nul·les, així, el comportament es podria descriure amb el primer terme de la 
dreta de l’equació (5), que resulta ser l’expressió de la corba de rabeig. En la mesura que els 
termes del segon membre de l’equació siguin importants (variacions temporals de calat i 
velocitat) les diferencies entre el càlcul amb una o altra expressió seran més significatives. 

 

Les equacions de Saint Venant representen com dèiem abans el cas més general de moviment, 
però  antigament la dificultat de resolució, juntament a la necessitat de disposar de molta més 
informació sobre la xarxa i sobre el procés de transformació pluja-escorrentia, va fer que 
s’utilitzessin mètodes de càlcul hidràulic més senzills. Si bé suposen un avanç respecte els 
mètodes de disseny que consideren flux permanent, encara no tenen en compte tots els 
termes de l’equació d’equilibri dinàmic. La solució serà un resultat en flux no permanent, però 
tan sols una aproximació al comportament descrit per les expressions (1) i (2). Aquestes 
aproximacions poden ser consultades en alguna de les referències (Gómez, 1988, 1992). Avui 
en dia les raons que impulsaven a l’ús de models simplificats, fundamentalment el menor 
temps de càlcul per ordinador, han desaparegut davant els increments de capacitat de càlcul , 
així doncs, a continuació es descriuen els tres models hidràulics de transport que resolen el 
regim no permanent de forma completa. 

 

6.2.1 Model Del Flux Uniforme (Steady State Routing) 

El Model de Flux Uniforme  representa la forma més simple de representar el comportament 
de l’aigua a l’interior dels conductes. S’assumeix que en cada un dels increments de temps de 
càlcul considerats, el flux és uniforme. D’aquesta manera el model simplement trasllada els 
hidrògames d’entrada al nus d’aigües amunt del conducte fins al nus final del mateix, amb un 
cert retard i canvi en l’aspecte del mateix. Per relacionar el cabal amb l’àrea i el calat al 
conducte, s’utilitza l’equació Manning. 

Aquest tipus de model hidràulic no pot tenir en compte l’emmagatzematge d‘aigua que es 
produeix als conductes, els fenòmens de ressalt hidràulic, les pèrdues a l’entrada i sortida dels 
pous de registre, el flux invers o els fenòmens de flux pressuritzat. Només pot ser utilitzat en 
sistemes ramificats, on cada un dels nusos té, únicament, una única línia cap a on aboquen les 
seves aigües (exceptuant que el nus sigui un divisor, en el qual, es requereix de dues 
canonades de sortida). Aquest model d’anàlisi és insensible a l’increment de temps seleccionat 
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i únicament és apropiat per a realitzar anàlisis preliminars utilitzant continues escales de 
temps grans. 

 

6.2.2 Model De L’ona Cinemàtica (Kinematic Wave). 

Aquest model hidràulic de transport resol l’equació de continuïtat i una forma simplificada de 
l’equació de quantitat de moviment en cada una de les conduccions. Aquest última requereix 
que la pendent de la superfície lliure de l’aigua, sigui igual a la pendent de fons del conducte. 

El cabal màxim que pot fluir per l’interior d’un conducte és el cabal a tub ple determinat per 
l’equació de Manning. Qualsevol excés de cabal sobre aquest valor al nus d’entrada del 
conducte es perd el sistema o bé pot romandre estancat en la part superior del nus d’entrada i 
entrar posteriorment al sistema quan la capacitat del conducte ho permeti. 

El model de l’Ona Cinemàtica, permet que tant el cabal com l’àrea variïn tant espacial com 
temporalment a l’interior del conducte. Això origina una certa atenuació i retràs als 
hidrògames de sortida respecte els cabals d’entrada als conductes. No obstant, aquest model 
de transport no pot considerar efectes com el ressalt hidràulic, les pèrdues a les entrades o 
sortides dels pous de registre, el flux invers o el flux pressuritzat. La seva aplicació està 
restringida únicament a xarxes ramificades. Com pràctica general, pot mantenir una estabilitat 
numèrica adequada amb increments de temps de càlcul relativament grans de l’ordre de 5 a 
15 minuts. Si alguns dels efectes especial esmentats anteriorment no es presenten al sistema o 
no són significativament importants, el  model de l’Ona Cinemàtica és una alternativa 
suficientment precisa i eficient per al model de transport amb temps de simulació llargs. 

 

6.2.3 Model De L’ona Dinàmica (Dynamic Wave) 

El model de transport de l’Ona Dinàmica (Dynamic Wave Routing) resol les equacions 
completes  unidimensionals de Saint Venant i, per tant, teòricament genera uns resultats més 
precisos. Per aquest motiu ha estat el model utilitzat en aquest estudi. Les equacions suposen 
l’aplicació de l’equació de continuïtat i de quantitat de moviment a les conduccions i la 
continuïtat dels volums als nusos. 

Amb aquest tipus de model de transport és possible representar el flux pressuritzat quan una 
conducció tancada es troba completament plena, de manera que el cabal que circula per la 
mateixa pot excedit del valor de cabal a tub completament ple obtingut mitjançant l’equació 
de Manning. Les inundacions succeeixen al sistema quan la profunditat (calat) de l’aigua als 
nusos excedeix el valor màxim disponible en els mateixos. Aquest excés de cabal es pot perdre 
o bé pot generar un estacament a la part superior del nus i tornar a entrar al sistema de 
sanejament posteriorment. 

El Model de Transport de l’Ona Dinàmica pot contemplar efectes com l’emmagatzematge als 
conductes, els ressalts hidràulics, les pèrdues a les entrades i sortides dels pous de registre, el 
flux invers i el flux pressuritzat . donat que resol de forma simultània els valors dels nivells 
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d’aigua als nusos i cabals a les conduccions. Pot ser aplicat per a qualsevol tipus de 
configuració de xarxa de sanejament, fins i tot en els cas de que continguin nusos amb 
múltiples divisions de flux aigües avall del mateix o fins i tot malles al seu traçat. Es tracta del 
mètode de resolució adequat per a sistemes en els que els efectes de ressalt hidràulic, 
originats per les restriccions de flux aigües amunt i la presencia d’elements de regulació tals 
com orificis i abocadors, siguin importants. El preu que generalment es necessari pagar a 
l’utilitzar aquest mètode, es la necessitat d’utilitzar increments de temps de càlcul molt més 
petits, de l’ordre d’1 minut o menys. Durant el càlcul, SWMM reduirà automàticament 
l’increment de temps de càlcul màxim definit per l’usuari si es necessari, per mantenir 
l’estabilitat numèrica de l’anàlisi. 

 

SWMM presenta una forma lleugerament elaborada de les mateixes equacions de Saint 
Venant presentades amb anterioritat. Així, per a resoldre el cabal a cada conducte, utilitza una 
equació del tipus:  

ONA DINÀMICA: EQUACIONS DE FUNCIONAMENT 
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fruit de combinar l’equació de conservació de quantitat de moviment i la de conservació de la 
massa, però segueix sent una sola equació a aplicar al conducte. La pendent motriu s’avalua 
amb expressions tipus Manning, Chezy, etc. Iguals a les del regim permanent. Aplicant un 
esquema en diferencies finites sobre l’equació, entre un instat t, i un altre t+
 t tenim al final: 
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On L és la longitud del conducte, i t
  és l’interval de temps de càlcul. Aïllant el valor del cabal 

en l’instant  t+
 t, tenim 
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Els valors de V, A i R que apareixen  a l’equació, estan ponderats entre els valors dels nodes 
aigües amunt i aigües avall. La variació d’àrea respecte al temps, es calcula cap enrere, en 
l’instant t, per tant, es dada desconeguda. Es pot reescriure aquesta expressió final com: 
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on estan representades totes les forces actuants sobre la massa d’aigua a la xarxa de drenatge. 

L’equació de conservació de la massa aplicada a cada nus es pot expressar com: 

tstttt AtQHH /
�	�
	  

on 
ts

A  és l’àrea en planta del nus. Entenem com àrea en planta del nus la suma de l’àrea en 

planta del pou de registre, més la meitat de l’àrea resultant de cada conducte concurrent al 
nus, tal i com s’aprecia a la figura següent: 

 

Aplicació de l’equació de conservació de la massa en SWMM, per a un pou de la xarxa 

 

El model no permet introduir en particular l’àrea en planta de cada pou de registre, sinó que es 
pot subministrar un valor igual per a tots ells. La introducció d’aquest valor, ajuda a estabilitzar 
el càlcul numèric i es recomana incloure-la en l’esquema de treball. Normalment es dona l’àrea 
en planta del pou de registre més representativa de la zona d’estudi. 

L’esquema de solució en la versió anterior SWMM 5 és l’anomenat esquema d’Euler modificat. 
Es tracta d’un mètode en diferencies finites explícites, que pot tenir un error en el càlcul del 
volum una mica més gran que altres esquemes, però al voltant al 2-3% pot ser sensiblement 
assumible, però que a més suposa utilitzar intervals de temps de càlcul menors. Els esquemes 
explícits estan limitat per l’anomenada condició de Courant (Gómez, 1988). En el 
desenvolupament de SWMM i en concret en la subrutina EXTRAN que utilitza SWMM per al 
càlcul hidràulic de la xarxa en regim no permanent amb ona dinàmica, s’utilitza una versió 
aproximada d’aquesta equació. 
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