
Memòria de gestió Operacions PECT - BADALONA.

OPERACIÓ 3:  ECOMESURES.     MILLORA     DEL     CICLE     DEL AIGUA     EN     L’ENTORN     PÚBLIC.   
MONITORITZACIÓ     INTEL.LIGENT  

Projecte 1. PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA XARXA D’AIGUA FREÀTICA ENTRE POMPEU 
FABRA I CAN CABANYES

Pressupost: 323.250,52 Euros. (127.685,95 finançats pel fons FEDER)
Cost final: 342.700,85

Duració obra: 30/06/2020 – 16/11/2020

Antecedents.

Badalona compta amb un pla director d’aprofitament d’aigües freàtiques aprovat per l’ajuntament
en ple a l’any 2003.

El  pla  director  compta  amb un  estudi  hidrogeològic  de  la  ciutat  on  s’analitza  la  disponibilitat
d’aigua,  un estudi  de la  demanda  potencial  d’aigua  no potable  i  la  determinació  dels  punts
d’aprofitament. El fet que els punts de màxima demanda no coincideixin amb els punts on hi ha
més disponibilitat obliga a preveure una xarxa de distribució.

Actualment  Badalona  compta  amb  9  instal.lacions  d’aprofitament  d’aigües  freàtiques  amb  un
volum d’aprofitament proper als 90.000 m3/any.

L’any 2013, coincidint amb la perllongació de la L2 del metro
fins al centre de la ciutat i posteriorment amb la construcció del
dipòsit de retenció d’aigües pluvials de la Rambla Sant Joan es
va  redactar  el  projecte  executiu  d’interconnexió  del  sistema
d’aprofitament  d’aigües freàtiques de  Pompeu Fabra,  amb el
sistema de Montigalà.

Per  problemes pressupostaris,  aquest  projecte no s’ha pogut
executar fins a l’actualitat gràcies al projecte PECT Besós. 

El traçat de la canonada es va dissenyar en la seva major part
per l’interior de la xarxa de clavegueram. Aquest fet, així com el
llarg temps transcorregut entre la redacció del projecte i la seva
execució, ha comportat la necessitat de realitzar un modificat
per un valor de 53.657,50

El cost final del projecte ha estat de 342.700,85 Euros.

Objectius 

1. Reduir el consum d’aigua potable per al reg de zones verdes, neteja del dipòsit de retenció
d’aigües pluvials,  neteja de carrers i altres usos auxiliars mitjançant l’ús de recursos propis



d’origen freàtic. Execució d’una obra d’interconnexió de la Xarxa d’aigua freàtica de la Plaça
Pompeu Fabra amb la Xarxa d’aigua de Montigalà.

2. Alimentar amb freàtic el dipòsit de retenció d’aigües pluvials de l’estrella per a la seva gestió i
neteja.

3. Instal·lar l’estació de bombament i control per al reg de la futura zona verda de l’Estrella.

4. Implementació d’eines de gestió SCADA i TIC’s a la nova xarxa. Integració al sistema de ges-
tió i control preexistent.

5. Implementació d’algoritmes d’optimització dels fluxos d’aigua entre els diferents dipòsits i esta-
cions de bombament en funció de la demanda, disponibilitat i consum energètics associats.

Resultats esperats:

1. Estalvi anual de l’entorn de 25.000 m3 any.
   

2. Estalvi de 3,7 Tm C02/any(*) (utilitzant 152 g CO2/m3 d’aigua abastament i tenint en compte
que a BDN els 100 % de l’energia és d’origen renovable) o bé 0,86 Tm aplicant el  mixt es-
panyol al consum municipals associat a la xarxa.)

3. Estalvi anual de 25.000 euros anuals en consum d’aigua potable (S’ha considerat una amor-
tització de l’obra de 50 anys així com el manteniment de la xarxa)

4. Incrementar la resiliència de la xarxa freàtica davant del canvi climàtic. Millora en la disponibili-
tat d’aigua davant d’episodis de sequera i/o estius calorosos possibilitant el transvàs del recurs
de zones amb molta disponibilitat cap a àrees amb baixa disponibilitat.

Execució de l’actuació.

L’obra  ha  estat  executada  per
l’empresa  Vialser,  entre  el
30/06/2020 i el 16/11/2020. 

La posada en marxa del sistema
s’ha  perllongat  fins  al  mes
d’abril de 2021.

Al  plànol  es  pot  observar  el
traçat  de  l’actuació
d’interconnexió realitzada entre
l’estació  de  metro  de  Pompeu
Fabra i la Xarxa de distribució
de Montigalà a Can Cabanyes.

S’han instal·lat  811 metres  de
canonada  de  polietilè  de  160
mm de diàmetre.



L’execució de obra s’ha realitzat  en la seva major part per l’interior de la xarxa de Clavegueram
municipal. Això ha fet que les condicions de treball en espai confinat hagin requerit de mitjans
addicionals de protecció.

Al tractar-se d’una obra lineal,  també ha estat  necessari  la  realització de diversos desviaments
provisionals de transit així com pous de ventilació i aprovisionament de materials. .
Les condicions meteorològiques també ha sigut un element determinant pel que respecta al temps
d’execució.  Els protocols  de seguretat  associats  al  treball  dins de la xarxa de clavegueram han
obligat a interrompre la marxa dels treballs quan les previsions meteorològiques així ho requerien.

A través de les imatges següents es
pot fer un seguiment de les diferents
unitats d’obra executades.



Treballs a l’interior de la xarxa de clavegueram. Es pot observar l’ancoratge de la canonada cada 50 cm. A 
la fotografia inferior s’observa la comporta automàtica d’accés al dipòsit de retenció d’aigües pluvials.



Imatges de l’interior del dipòsit de retenció d’aigües pluvials de l’Estrella. El dipòsit ha de ser rentat
cada vegada que ha entat en servei a causa d’una tempesta. La seva neteja requereix d’un elevat 
volum d’aigua que és proporcionat per un dipòsit annex, que ha estat alimentat per l’obra 
executada. 



Imatges de la fase d’instal·lació del bombament de l’estrella, amb les vàlvules i quadre elèctric de 
control.

Imatges del punt d’inici de l’obra i arqueta d’interconnexió amb la instal.lació de la nova canonada.



Estació  de  bombament  de  Montigalà.  Treballs
d’adaptació de la sala de bombes. Implementació de
Bypass  per  a  l’ús  bidireccional  de  canonada
d’alimentació.

Reparació  de fuites  i  reimpermeabilització  del  dipòsit  de  Motigalà.  Treballs  realitzats  amb les
millores  del  contracte.  A les  imatges es  pot  apreciar  l’estat  inicial  i  actual  del  dipòsit  un  cop
finalitzada l’actuació. 



Automatització i integració de la nova canonada a l’SCADA municipal. Definició dels algoritmes de 
funcionament basats en la demanda, estat de les diferents fonts de subministrament, horaris i 
costos energètics associats. 
El sistema comptabilitza els volums trasvassats alhora que és capaç de detectar consums 
excessius causats per irregularitats a la cam ara avaries, fuites, actes vandàlics, etc.

A les imatges es mostren 2 pantalles del sistema de control, on en tot moment es pot visualitzar 
l’estat de la xarxa així com els diferents paràmetres del sistema.



Projecte 2. Estudi per avaluar el funcionament actual de la xarxa de drenatge d'aigües pluvials
i residuals de la totalitat de l’entorn de Can Ruti i edificis associats.

Pressupost: 15.609,00 Euros. Expedient: 2020/00019872Q

Duració obra: 22/09/2020 – 01/12/2020

Antecedents:

El creixement en el nombre d’equipaments associats a l’Hospital de Can Ruti i entorns com ara els 
nous centres de recerca i de formació universitària, ha portat associat una modificació significativa 
en les necessitats drenatge de la zona. 
Durant els darrers anys s’ha produït un increment significatiu dels volums d’aigua residual a 
evacuar. Aquest increment no s’ha vist compensat en l’adaptació de les infraestructures preexistents,
fet que pot generar problemes en temps humit. 

Objectius.
 
1. Realitzar un estudi de caracterització i modelització del drenatge de la zona.
2. Proposar mesures a implementar per tal d’evitar abocaments al medi.
3. Dimensionar una nova xarxa per tal d’adaptar el drenatge al canvi climàtic. Es preveu que les 
pluges actuals amb període de retorn de 16 anys (T16) passin a tenir un període de T10 en pocs 
anys.

Execució de l’actuació.

El treball ha estat realitzat per l’empresa AQUATEC, S.A a partir d’un contracte menor.

Les fases de treball han estat:

1. Recopilació d’informació per determinar les connexions a la xarxa existent
2. Treballs camp, per comprovar i validar la informació disponible.
3. Modelització de xarxa de clavegueram actual i diagnosis del funcionament.
4. Proposta d’actuacions amb els següents objectius:

o millora del funcionament actual
o millora de les tasques de manteniment i neteja
o reducció de l’aportació de residus sòlids a la xarxa

A les imatges següent es mostra l’àmbit de l’estudi i  la xarxa de hidrològica natual.



A

les imatges es pot veure la xarxa de drenatge actual i una simulació del funcionament amb una pluja
equivalent a pluges de T=10 (amb efecte canvi climàtic). Els colors foscos indiquen possibles 
deficiències de la xarxa que cal abordar, amb una planificació adequada. 

Gràfic on es mostra el funcionament de la xarxa actual en condicions de temps sec.


