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PDISBA 

A Barcelona s’han dut a terme set plans directors que han anat reforçant i millorant el 

sanejament i el clavegueram de la ciutat, implementant innovacions i donant resposta a 

diferents reptes: 

 
 2006  

Adaptació a la nova 

legislació per a la 

gestió de la qualitat 

d’aigües de bany 

1891 
Mitigació  

d’epidèmies 

1952  
Reforç del pla 

d’inversions i 

finançament 

1969 
Creació de les conques 

hidrològiques i de les  

bases per a l’establiment 

d’instal·lacions de depuració 

1981  
Solució al problema 

de la recollida en alta 

1988 
Utilització d’un model de 

simulació matemàtica 

simplificada i instal·lació 

de dipòsits anti-

inundació 

1997  
Implementació de la Gestió 

Avançada del Drenatge 

Urbà (explotació en temps 

real) 

1. EL NOU PLA DIRECTOR DE SANEJAMENT 

ANTECEDENTS HISTÒRICS DEL S. XIX AL S. XXI DE PLANS DIRECTORS DE CLAVEGUERAM A BARCELONA 
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El Pla Director Integral de Sanejament de Barcelona (PDISBA) 

 

És un instrument de planificació urbanístic, orientat a reduir els riscos derivats del desbordament del sistema de 

sanejament, protegint els bens, les persones i el medi ambient, considerant els efectes del canvi climàtic i 

elaborat amb criteris d’eficiència econòmica. 

Adaptació a les 

amenaces canvi 

climàtic 

Protecció ecològica i 

ambiental 

Planificació d’un 

manteniment sostenible 

 

OJECTIUS GENERALS 
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És el primer pla  

que inclou 

criteris d’eficiència 

econòmica i anàlisi 

de cost benefici. 

És una eina  

bàsica de 

resiliència  

urbana i gestió 

del risc. 

És el primer pla 

que considera les 

projeccions de 

canvi climàtic en 

el model 

precipitacions.  

És el primer pla  

que inclou accions 

d’adaptació i 

mitigació al  

canvi climàtic.  

És el primer Pla de 

Sanejament que 

integra solucions 

de SUDS, 

alternatives a les 

tradicionals. 

És el primer 

pla que integra 

models 

hidrològics, 

models 

d’inundació i 

marítims. 

GRANS DESAFIAMENTS 
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MODELS: PREVISIÓ DELS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC EN EL RÈGIM DE PRECIPITACIONS 

 

1. Una reducció de la 

precipitació anual 

esperada.  

 

2. Augment en la intensitat 

màxima i el volum dels 

episodis extrems de pluja 

(coeficient de canvi climàtic 

entre 1,07 i 1,26). 

Les projeccions de canvi 

climàtic en el horitzó 2070-

2100 preveuen el següent 

escenari de règim de 

precipitació  a la regió 

mediterrània: 

Pluja de disseny blocs alterns 
Comparativa pluja actual T= 10 i previsió 2070 - 2100 

Increment del 17% del volum total  

197 mm/h 

177 mm/h 
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RESUM DE LA DIAGNOSI DEL SISTEMA 

Diagnosis  

• 500km de xarxa totalment saturada, equivalent al 

25% de la superfície de Barcelona amb risc elevat 

per a la mobilitat a peu, en T10. 

• 19 Hm3  per any de volum d’aigua residual abocada 

al medi receptor, equivalent a 2,8% del temps de la 

temporada de platja amb risc per a la salut dels 

usuaris, (4 dies).  

• 6 Hm3  per any de volum d’aigua residual filtrada a 

l’aqüífer directament des de la xarxa. 
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REVISIÓ DE CRITERIS 

Protecció  

del medi  

ambient 

Manteniment  

sostenible 

ADAPTACIÓ CANVI 

CLIMÀTIC 

Fomentar un entorn segur tenint en compte els efectes del canvi climàtic  

amb criteris d’eficiència econòmica 

 

• Protegir les persones, la mobilitat, els bens privats i públics així com el teixit comercial per a esdeveniments 

de fins a 10 anys de període retorn, suprimint el 100% del risc d’inundació.  

• Reduir el 50% del risc d’inundació dels esdeveniments molt extraordinaris de fins a 500 anys de període de 

retorn 

PROTECCIÓ  

DEL MEDI  

AMBIENT 

Fomentar la protecció del medi ambient i el bon estat de les masses  

d’aigua amb criteris d’eficiència econòmica i compliment de les directrius de l’ACA 

 

• Complir la Directiva d’Aigües de Bany 2006/7/CE i la seva transposició RD 1341/2007,  incrementant el 

temps de bany autoritzat al 98,2% (el temps que no reuneix condicions pel bany no superi 1,8%). Fet que 

permetrà reduir el 59% del volum d'aigües residuals sobreeixides al mar a causa de la saturació del 

sistema.  

• Complir la Directiva Marc de l’Aigua 2000/60/CE i la seva transposició RD 1290/2012, reduint el 60% de la 

càrrega contaminat dels abocaments a Port, riu Besòs, i torrenteres 

MANTENIMENT 

SOSTENIBLE 

Planificar un manteniment sostenible amb criteris d’eficiència econòmica 

 

• Preveure l’esgotament del cicle de vida del sistema 

• Transitar cap un ritme de rehabilitació sostenible 

• Garantir el nivell de servei, reduint un 60% la càrrega de contaminació de l’aqüífer 
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PLA D’ACTUACIO SUDS 

Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) recollit en el PLARHAB: 

ELEMENTS DRENANTS ALS CARRERS:  

• Superfície potencial de 182 ha que combina diferents 

tipologies d’elements drenants: rases vegetades, zones 

de retenció, escocells correguts,... 

 

• BASSES DE CAPÇALERA EN ZONA NATURAL:  

10 unitats planificades amb un volum total de 128.700 

m3 

 

TEULADES VERDES:  

• Previstes segons el document Cobertes i Murs Verds a 

Barcelona 

 

La combinació integrada del conjunt de SUDS té 

capacitat per gestionar el 28% del volum anual abocat, 

equivalent a 5,22 Hm3 per any. I reduir el risc per a la 

mobilitat un 34% en T10 i 14% en T500. 

 

 



10 

PDISBA 

PLA D’AMPLIACIÓ I MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES 

DIPÒSITS ANTI-INUNDACIONS: 

• 38 unitats noves amb un volum total de 1.017.400 m3   

• Volum mig de 26.000 m3  

• 12 unitats existents amb un volum total de 475.000 m3 

 

DIPÒSITS ANTI-ABOCAMENTS: 

• 15 unitats noves amb un volum total de 525.500 m3 
• Volum mig de 35.000 m3  

• 2 unitat existent amb un volum total de 90.000 m3  

 

AMPLIACIÓ XARXA PRIMÀRIA I XARXA LOCAL: 

• 38 km de xarxa primària nova (de 618 km existents) 

• 200 Km de xarxa local nova (de 1.000 Km existents)  
• Actualment s’està construint el col·lector de Vila i Vilà,  entorns de la 

Sagrera. 
 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓ: 

• 160 km (10%) de xarxa superat Estat Límit de Servei 

• Equilibrar la corba d’envelliment, duplicant la Taxa de 

Renovació, de 0,45% a 1,0%. 
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RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE LES INVERSIONS 

Pressupost global del PDISBA 

• 1.400 M€ repartits en 80 anys. 

• Representa 1/3 del valor patrimonial de tota la xarxa. 

• Implica un ritme d’inversió de 175 M€ cada 10 anys.  

Actuacions ja posades en marxa pels propers 6 anys per valor de 84 M€ del bloc gestió del risc i 

adaptació al canvi climàtic. 

• Desdoblament del gran interceptor de la Diagonal, en el tram  de regulació final entre els carrers de Girona i Passeig 

de Sant Joan, per a la defensa i protecció de la part baixa de Gràcia, entorns de Girona i Bailèn. Amb un pressupost 

aproximat de 8 M€. 

• Tercera fase de l’eix drenant de l’avinguda Paral·lel i carrer Vila i Vila, en el primer tram del carrer Vila i Vilà, per  a la 

defensa i protecció del barris de la confluència de Ciutat Vella, part baixa de l’Eixample Esquerre,  i Poble Sec. Amb un 

pressupost aproximat de 21 M€. 

• Dipòsit soterrat de regulació d’aigües pluvials de l’eix drenant de l’avinguda de Prim per a la defensa i protecció 

dels entorns de la Sagrera i els barris de Besòs Maresme. Amb un pressupost aproximat de 55 M€. 
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 METODOLOGIA PER A LA AVALUACIÓ D’IMPACTES I CRITERIS 

Impactes associats a escenaris extraordinaris per inundacions 

Tipus de dany Directes Indirectes 

Tangibles a propietats i vehicles  Per interrupció de negoci 

Intangibles per a la seguretat de 

persones i la mobilitat 

- 

Impactes associats a escenaris hidrològics ordinaris per abocaments 

Tipus de dany Directes Indirectes 

Tangibles per danys ambientals  per danys per pèrdues  

de negoci  

Intangibles per seguretat dels 

banyistes  

per danys d’imatge  

METODOLÒGIA D’AVALUACIÓ  

D’MPACTES 

INTANGIBLES 

• S’han de complir 

sempre, atès 

que preserven la 

seguretat de les 

persones i/o 

estan regulats 

per llei. 

• Determinen els 

criteris del Pla. 

 

TANGIBLES 

• Justifiquen les 

inversions, a 

través del 

anàlisi de cost 

benefici, 

introduint 

concepte de 

retorn social de 

la inversió.. 
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AVALUACIÓ GLOBAL D’IMPACTES TANGIBLES 

Danys Escenari  

base 

Escenari futur 

Combinació de SUDS i ampliació de 

les infraestructures 

Propietats 48 M€ 2,3 M€ 

Activitat comercial 13 M€ 0,73 M€ 

Ambientals 39 M€ 17 M€ 

TOTAL 100 M€ 20 M€ 

Danys Anuals tangibles Esperats, DAE, a causa dels desbordaments del sistema de sanejament i 

drenatge, considerant els efectes del canvi climàtic. 

 

Reducció del 80% del DAE en l’escenari futur 

 

RESUM DELS BENEFICITS NETS DE LA INVERSIÓ, HAVENTHI REDUIT ELS COSTOS D’INVERSIÓ I MANTENIMANT 

BENEFICIS NETS ANUALS ACCIONS COMBINADES SUDS + ANTI CONTAMINACIÓ + ANTI INUNDACIÓ: 55 M€ 


