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La Visió del Consorci Besòs Tordera



Fundació i composició

• Fundat l’any 1988.

• Integrat actualment per:

• 64 Ajuntaments del Barcelonès, Moianès, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental

• Consell Comarcal del Vallès Oriental

• Diputació de Barcelona

• Àrea Metropolitana de Barcelona 

• Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.



Línies d'actuació

• Sanejament en baixa (claveguerams municipals) 

• Sanejament en alta (col·lectors, bombaments i estacions depuradores d’aigües residuals -
EDAR-)

• Millora del medi fluvial

• Participació i educació ambiental

• Comunicació i promoció

• Suport als ens consorciats

• Regeneració d’Aigua (Pla Director)



Sanejament en baixa des de 1998
• Servei de conservació i neteja de clavegueram municipal

– 26 municipis, amb 1.500 km de clavegueres i col·lectors

• Obres d’ampliació i millora de clavegueram

• Obres d’escomesa al clavegueram

• Gestió avançada :

– Inspeccions CTTV

– Plans directors de clavegueram

– Plans de rehabilitació de clavegueram

• Cartografia digitalitzada
• Modelització hidràulica
• Modelització de l’estat de 

conservació i envelliment
• Diagnosi i proposta d’actuacions



El Sistema de Sanejament

32    Km Col·lectors  en alta

1    EDAR

4    municipis

240   km  Clavegueram



Sanejament en baixa des de 1998



La  Problemàtica del clavegueram municipal

• Sovint s’ha dissenyat i dimensionat “just in time”

• Criteris de disseny heterogenis, solucions constructives i materials diversos

• Infraestructura  envellida, desgast.

• Estats de conservació diversos, sovint desconeguts.

• Canvi Climàtic.   Events Extrems. 

• Nivell exigencia social i normatiu creixents

• Manca de finançament adeqüat



1945



1956



1986



1994



2010 1945













Pluja Salut pública Drenatge

Neteja
Embús

ModelitzacióSobreeixidors ACA
Inundació

Unitaria Separativa SIG Pla Director

Laminació Costos TaxaTarifa 

Cobrament Inversió Reposició
Recuperació de Costos

Infiltració
Exfiltració

Escorrentia

TOT AIXÒ 

AMAGAT SOTA 

TERRA   !



DRENATGES URBANS DEL BESÒS S.L.

Empresa Mixta Constituida l’any 1998 

CONSORCI BESOS TORDERA    (Majoria) 
SOREA

Mitjà propi del Consorci Besòs Tordera

La  Proposta técnica del Consorci



Descripció de la xarxa de clavegueram
Programa de conservació i manteniment

Treballs de camp
Inspecció prèvia estat de la xarxa
Neteja preventiva xarxa
Neteja preventiva embornals i reixes
Neteges correctives
Neteja i manteniment EBAR i DSU 
Manteniment equips electromecànics
Inspeccions amb càmera de CTTV 
Diagnosi d’incidències

La  Proposta técnica del Consorci



Programa de conservació i manteniment

Oficina Tècnica
Redacció d’informes d’inspeccions amb càmera de CTTV 
Actualització de la cartografia de la xarxa de clavegueram
Actualització del Pla Director de les capacitats hidràuliques
Actualització del Pla Director del estat estructural 
Redacció d’informes del servei
Redacció memòries valorades



Programa de conservació i manteniment

Programa de reposicions

Amortització tècnica equips electromecànics
Embornals i reixes
Pous de registre / trapes 
Clavegueres (reparacions urgents) 
Altres actuacions de rehabilitació xarxa de clavegueram



OFICINA TÈCNICA    PLANS DIRECTORS DE CAPACITAT HIDRÀULICA

v Salt tapa



OFICINA TÈCNICA  PLANS DIRECTORS D’ESTAT DE LA XARXA

v Anàlisi: Envelliment i conservació de les xarxes de sanejament

FACTORS DE DETERIORACIÓ

Ø Abrasió: velocitat cabal

Ø Agressió biògena: pendent, edat i material

Ø Arrels: profunditat tram afectat

Ø Trànsit: profunditat del tram afectat



Els Plans Directors

v Situació actual
Topografia i Geometria

Funcionament hidràulic

v Dimensionar, valorar i prioritzar actuacions

v Millora de la gestió

Estat estructural



Modalitats de gestió mancomunada 

Gestió del Servei de clavegueram municipal mitjançant delegació de competències. 
Pot incloure o no la delegació del cobrament de taxes al Consorci.

Gestió del Servei de clavegueram municipal mitjançant encomana de gestió.
El Consorci és mitjà propi dels Ajuntaments que l’integren. 

Gestió del Servei de clavegueram municipal mitjançant encàrrec de gestió d’obres o 
serveis. 

Conveni de col.laboració administrativa

Gestió d’escomeses (opcional en qualsevol de les oipcions anteriors)



Una reflexió
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Conclusions
• Servei de prestació obligatòria, lligat a la salut pública i a la protecció dels veïns.

• No es veu, quan els problemes apareixen solen ser DIFÍCILS de resoldre, COSTOSOS  
económicament i  MOLESTOS per als veïns.    Cal anticipar-se als problemes.

• Es un servei que requereix de ELEVADA TECNIFICACIÓ i MITJANS.  Economia d’escala. 

• Requereix de REPOSICIONS periódiques i planificació de les INVERSIONS.

• Canvi climàtic i events extrems.  Noves exigències

• Normativa amb exigencia creixent. 

• Cal habilitar mecanismes de finançament adequat.

• Municipis Mitjans i Petits han d’optar per serveis mancomunats. Economia d’escala.



GRÀCIES PER LA VOSTRA  ATENCIÓ


