
11 

 

Article 17 
Modelització de la infraestructura de clavegueram 
 

a) Per modelitzar el comportament fluid de l’aigua segons el material de les canonades 

s’adoptaran els coeficients de rugositat de Manning de la taula 6. 

 
Taula 6. Coeficients de rugositat de Manning pels col·lectors 

 
 
 

 

 

b) Es modelitzarà la pèrdua genèrica d’energia 

que es produeix quan el flux d’aigua té una solució de 

continuïtat en passar per un pou, introduint un coeficient SWMM de pèrdua en 

entrada igual a 0.25. Aquest valor correspon al coeficient de pèrdua en entrada (Entry 

Loss coefficient) adoptat en SWMM pel Pla Especial de Clavegueram. 

 

c) Qualsevol dispositiu de la nova xarxa haurà de ser integrat en el model numèric per 

tal de modelitzar el sistema complet. SWMM disposa de les eines necessàries per 

definir sobreeixidors, dipòsits, bombes, vessaments, etc. Per aconseguir un 

comportament realista es poden combinar les entitats bàsiques de SWMM per crear 

d’altres més complexes que s’ajustin millor al funcionament real. Per exemple, per 

modelitzar els compartiments d’un dipòsit de retenció, es poden combinar diferents 

dipòsits virtuals en sèrie, comunicats per conductes de reduït diàmetre.  
 

 
 
CAPITOL V 
REQUERIMENTS EN EL DISSENY I DIMENSIONAMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
 
Article 18 
Requeriments topològics de la xarxa 
 

18.1 Cal fer un esforç en dissenyar la topologia de les xarxes perquè funcionin per 

gravetat en qualsevol lloc i moment, de manera a evitar tant com es pugui la necessitat 

d’estacions de bombament. Però tampoc s’han d’adoptar dissenys la funcionalitat dels 

quals es vegi compromesa per pendents massa baixos (vegeu apartat 21.1). Un 

dispositiu de bombament del tipus de pou amb dues bombes (una per si s’avaria 

l’altra) és una solució relativament barata respecte de 100m de col·lector. 

 

18.2 Separativitat. La xarxa de clavegueram, s’ha de definir separativa a tot nou sector. 

A més, en els sectors existents, la CAVNG, a fi d’orientar tota nova actuació a l’objectiu 

d’aconseguir a terme la separativitat del sistema, podrà exigir als titulars de les finques 

que siguin beneficiaris de l’actuació, una contribució al seu finançament proporcional 

al benefici de l’eventual actuació. 

 

18.3 En compliment de l’ordenança municipal de connexions al clavegueram 

(http://www.aiguesvng.cat/ca/ordenanca-municipal-connexio-aiguesvng.pdf), els 
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titulars de les finques amb connexions que aboquin aigua de pluja de la seva parcel·la a 

la xarxa separativa d’aigües residuals, hauran de realitzar les obres que d’acord amb la 

mateixa ordenança siguin necessàries a l’interior de la finca i costejar les necessàries a 

la via pública per a abocar aquesta aigua de pluja a la xarxa destinada a aquesta funció 

i en els terminis i condicions que convingui la CAVNG. 

 

18.4 Desdoblament. Per exigència del disseny de les xarxes de clavegueram i la 

coordinació amb altres xarxes, l’Ajuntament o la CAVNG podran exigir el seu 

desdoblament; és a dir, disposar una línia de col·lectors per cadascuna de les dues 

façanes, en els carrers amb un ample igual o superior als 15m. En col·lectors amb 

funció de transport, això significa atansar-lo a una façana i construir un ramal de 

connexions per l’altra façana que vagi connectant al col·lector principal a cada 

creuament de carrer o en els punts que l’Ajuntament o la CAVNG puguin indicar. 

  

18.5 Connexions d’escomeses. Les connexions de les escomeses de les finques a la 

xarxa de clavegueram es realitzaran als pous de registre sempre que sigui possible. 

Quan això no sigui possible, l’angle d’incidència entre les dues direccions dels fluxos, la 

de l’escomesa i la del col·lector, estarà comprès entre 60⁰ i 80⁰. A més, es prohibeix la 

connexió directa a col·lectors de diàmetre major o igual a 800mm o aquells que 

determini l’Ajuntament o la CAVNG, per la qual cosa serà necessària la construcció de 

ramals de connexió, que connectaran sempre a pous de registre. 

 

18.6 Angle de girs i connexions de col·lectors. Cal realitzar els girs de col·lectors de 

diàmetre major o igual a 800mm, o la seva connexió amb col·lectors iguals o majors, 

amb un angle d’incidència entre les dues direccions dels fluxos inferior als 45º com 

valor màxim recomanable i 60º com valor màxim admissible. 

 

18.7 El sistema de captació del drenatge superficial del sector haurà de captar les 

aigües de pluja de tot el sector (indistintament si es tracta de sòl públic o privat), així 

com la de la conca natural o urbana que aporti escorrentiu de pluja al mateix. 

 

18.8 La xarxa de col·lectors del clavegueram del sector s’haurà de dissenyar i 

dimensionar amb els requeriments de sol·licitació d’eventuals sectors d’aigües amunt i 

d’interconnexió amb xarxes de clavegueram connexes. Vegeu l’article 9 per la definició 

de la sol·licitació de sectors aigües amunt. 

 

18.9 Caldrà disposar pous de registre en cada encreuament de carrer, cada punt 

singular (canvi de secció, canvi de direcció, capçalera de conca, etc.) i cada 60 metres 

com a interdistància màxima. 

 
Article 19 
Requeriments ambientals i econòmics 
 

19.1 El vessament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram municipal haurà de 

complir, a més de la legislació vigent, les ordenances municipals i els requeriments de 

la Mancomunitat Intermunicipal Penedès i Garraf.  
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19.2 El vessament d’aigües residuals s’ha d’efectuar a una xarxa separativa existent 

d’aigües residuals sempre que sigui possible. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament i la 

CAVNG poden exigir que el sector financi obres de connexió exteriors al seu àmbit. 

 

19.3 El vessament al medi natural d’aigües pluvials requereix la construcció o 

finançament, per part del sector i en les condicions que s’esmenten seguidament, d’un 

dipòsit de retenció de primeres aigües de pluja pel seu efecte contaminant, a fi de 

retenir-les separadament de la resta d’escorrentiu net i enviar-les a la depuradora 

després de l’episodi de pluja (vegeu l’apartat 21.3). 

a) en nous sectors, si tenen una superfície major de 3 hectàrees 

b) en actuacions sobre sectors existents, si tenen una superfície major de 3 

hectàrees i el cost del dipòsit de retenció és inferior al 20% del cost de 

l’actuació 

 

19.4 El vessament d’aigües residuals al medi en sobreeixidors de sistemes unitaris en 

episodis de pluja, pot exigir, en les condicions de l’article 19.3, la construcció o 

finançament, per part del sector, d’un dipòsit de retenció del volum d’aigües residuals 

insuficientment diluïdes segons defineix l’article 12, a fi de retenir-les separadament 

de la resta d’aigües residuals suficientment diluïdes i enviar-les a la depuradora 

després de l’episodi de pluja. 

 

19.5 Tot sector, les sol·licitacions del qual a la xarxa municipal signifiquin un impacte 

sobre la inundabilitat o la reducció de la capacitat del sistema aigües avall, haurà 

d’assumir la realització o el finançament de les obres necessàries per a restituir les 

condicions inicials en la proporció que les hagi alterat. L’Ajuntament i la CAVNG, 

mitjançant l’avaluació de l’impacte esmentat (vegeu l’apartat 22.1), determinaran les 

actuacions necessàries i les repercussions al sector. 

 

19.6 Cal estudiar l’aplicabilitat de les diferents tècniques que permeten la retenció de 

volums d’aigua en origen, abans de recórrer a l’augment de la capacitat de la xarxa 

aigües avall mitjançant costoses inversions en molestes obres de redimensionament o 

desdoblament de la xarxa. Les basses en sòl rústic o en parcs urbans, així com els 

dipòsits de laminació d’avingudes, ofereixen una solució a terme més barata i 

sostenible, tan per solucionar manques de capacitat com per reduir la sobrecàrrega del 

nou sector aigües avall. 

 
Article 20 
Requeriments tipològics i constructius 

 

20.1 Connexions de parcel·la. Les connexions han d’ajustar-se a allò que disposa 

l’ordenança sobre les connexions de les xarxes privades a les xarxes públiques de 

clavegueram de Vilanova i la Geltrú i en particular: 

 

a) Caldrà consultar les especificacions vigents de la CAVNG quant a colors i 

materials dels conductes de connexió, a fi de diferenciar clarament a l’obra 

quina connexió és de pluvials i quina de residuals, de manera a minimitzar els 

errors en la connexió de les aigües de les parcel·les.  
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b) En el moment de l’execució de les connexions, serà necessari col·locar un tap 

protector a l’extrem aigües amunt per evitar l’eventual entrada de runa de la 

parcel·la a l’interior del clavegueram. 

 

c) Els forats a col·lector per empalmar directament les connexions de parcel·la, 

s’hauran de realitzar amb corona circular, sense reduir la secció del col·lector i 

segellar després completament. 

 

20.2 Elements de captació. Cal prendre en compte les següents indicacions en el 

disseny dels elements de captació del drenatge superficial: 

a) Cal prestar especial atenció a la identificació de tots els punts baixos del drenatge 

superficial per dotar-los d’un element de captació específic de capacitat suficient (reixa 

o embornals) que eviti l’acumulació d’aigua durant i desprès dels episodis de pluja. 

b)  Els passos de vianants hauran d’estar proveïts d’un element de captació específic 

(reixa o embornal) que  actuï amb anticipació suficient sobre l’aigua que circula per la 

rigola i creua el pas de vianants. 

c) El model i la distribució dels embornals hauran de respondre a les especificacions de 

la CAVNG. En general, no podran ser sifònics i hauran de ser del tipus “bústia” quan 

estiguin en contacte amb la vorada. 

 

20.3 Col·lectors. 

a) Els tubs de formigó hauran de ser armats a partir de diàmetres iguals o superiors als 

800mm i amb junta de campana sempre que existeixi la possibilitat al mercat. 

b) Els conductes de materials plàstics (PVC, PE, etc.) hauran de tenir una base i reforç 

de formigó fins a ronyons com a mínim. Els ronyons queden definits pel sector angular 

de 120⁰ simètric vertical, el centre del qual és sobre l’eix del conducte. Per assegurar el 

correcte rebliment del volum entre la solera, el conducte i el talús de la rasa, caldrà 

que el formigó tingui una fluïdesa mínima (con d’Abrams entre 6-8cm) i fer l’esforç 

necessari per vibrar-lo correctament. 

 
Figura 1. Definició de ronyons d’un conducte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.4 Pous de registre. 

a) Els pous de la xarxa de pluvials seran amb ressalt i sorrer per tal de, per un costat 

dissipar energia i, per un altre, reduir el volum de sòlids que arribarà a la zona de 

drenatge. Els de la xarxa residual, però, donat que hi ha una circulació de cabal 

constant i, a més, l’acumulació de sòlids residuals podria provocar olors, hauran de ser 

amb solera de mitja canya, fins i tot quan existeixin ressalts o canvi de direcció. 



15 

 

b)  La solera dels pous de registre amb ressalt de més de 1.5m de caiguda, hauran de 

disposar de protecció contra l’erosió, constituïda per llambordes granítiques de 10cm 

de gruix com a mínim. 

c)  Els pous de registre hauran de disposar de graons cada 30 cm en vertical. 

d) Les tapes dels pous de registre de la xarxa de clavegueram hauran de ser del tipus 

“Ajuntament de Vilanova i la Geltrú” (Figura 2).  

 
Figura 2. Tapa de clavegueram normativa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 

20.5 En el projecte dels dipòsits de retenció de primeres aigües de pluja i d’aigües 

residuals poc diluïdes, cal cercar dissenys que en minimitzin la complexitat i els costos, 

a través de: 

a) dissenys que eliminin o redueixin la necessitat de control en temps real (a través 

d’automatismes sobre comportes i vàlvules) que només són factibles per a grans 

dipòsits. Un exemple és el que es proposa com solució tipològica al Pla Especial de 

Clavegueram de 2009, que només requereix una acció humana al final de l’episodi per 

accionar la comporta i el pou de bombament. 

b) sistemes d’auto-neteja que permetin reduir els costos i la intervenció humana en 

manteniment, com són els basculadors que vessen un volum d’aigua després de cada 

episodi de manera semi-automàtica (cal accionar remotament una vàlvula d’entrada 

d’aigua potable al sistema). 

 

20.6 Els dispositius de retenció en sectors de sistema unitari, anomenats també 

dipòsits Anti-DSU, han de complir els requeriments de disseny següents: 

a) hauran de permetre la continuïtat a depuradora de cabals inferiors al cabal residual 

punta (Qrp), tal com es defineix a l’article 8. 

b) si les conques d’aportació són majors de 6 hectàrees, els dispositius de retenció, 

hauran d’efectuar una separació dels volums de pluja contaminada i d’aigües residuals 

insuficientment diluïdes, per a permetre, a terme i segons tecnologies existents, un 

tractament específic de cada fracció. Pot optar-se per dissenys com el proposat al Pla 

Especial de Clavegueram de 2009, el qual combina dos dipòsits de diferent capacitat i 

secció d’entrada per a efectuar la separació. 

 

20.7 Caldrà incorporar una centraleta remota a les instal·lacions de bombes, que doni 

informació sobre el règim de funcionament d’aquestes. 

 
Article 21 
Requeriments dimensionals 
 

21.1 El disseny de la xarxa de col·lectors ha de complir els valors que a continuació 

s’indiquen: 

a) El diàmetre mínim en la xarxa pluvial serà 400 mm i en la xarxa residual 300 mm. 

b) El pendent mínim recomanable en col·lectors és del 1,00% i el mínim admissible del 

0,75% (0,75% i 0,50% respectivament per a diàmetres majors de 800mm).  

c) El recobriment dels col·lectors haurà de complir un mínim de 1,4m. Quan això sigui 

tècnicament impossible, caldrà justificar-ho i construir un caixó de formigó armat en 

tota la llargada del conducte amb recobriment inferior a 1,4m amb la finalitat d’evitar 

una sobrecàrrega d'esforços mecànics i la deformació del ferm pels vehicles pesats. 


