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Descripció:

El departament de serveis municipals té com a objectiu respondre a les
necessitats de neteja de les xarxes de clavegueram municipals.

És recomanable la neteja dels elements de captació d’aigua de pluja
-embornals i reixes- dos cops l’any i la neteja de la xarxa com a mínim cada
dos anys.
Per a la determinació dels trams a netejar s’empren eines com el Pla
Director, inspeccions i l’experiència dels 9 anys que portem fent aquesta
tasca.

Per a realitzar aquestes neteges disposem d’equips de treball especialitzats.
- Vehicles lleugers equipats amb un equip d’alta pressió per a la neteja

de reixes i embornals. Extracció manual de residus
- Camions mixtos impulsors – aspiradors per a la neteja hidrodinàmica

de la xarxa. Extracció dels residus per aspiració.
- Encarregat per a coordinar les tasques de neteja preventiva i les

actuacions d’emergència. L’encarregat discrimina quin tipus d’equip és
més eficient en cada cas.

Actualment es netegen:
- Més de 600 km de xarxa
- Més de 28.000 embornals i reixes
- Més de 1.500 h. d’atenció d’emergència.



Descripció:

El servei de Manteniment de Col·lectors en Alta, du a terme les diferents
tasques de manteniment, tant preventiu com correctiu, en la totalitat de la
xarxa de Sanejament de Col·lectors en Alta que engloba la conca del riu
Besòs i gestionada pel Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs.

La xarxa de col·lectors en alta on es realitza el manteniment està formada per
un total de 281’5 Km de recorregut, prop de 5800 pous de registre i un total de
35 Estacions de Bombament d’Aigua Residual. També es realitza el
manteniment a 8 Estacions de Bombament d’aigües Residuals pròpies de
Municipis, i que es troben en la xarxa de clavegueram municipal.

El departament està format per un equip humà de 2 parelles d’operaris amb dos
vehicles 4×4, dos electromecànics amb les seves respectives furgonetes, un
encarregat general i un cap de servei.

Un exemple de les diferents tasques que es desenvolupen en aquest 
departament són:

- Manteniment preventiu/correctiu del pous de registre.
- Manteniment preventiu/correctiu d’Estacions de Bombament d’aigües

Residuals.
- Tasques de presa d’amidaments de cabals d’aigua residual amb equip

propi de cabalímetre.
- Telesupervisió i gestió d’alarmes produïdes en les EBAR’s amb atenció 24h.



Descripció:

Les obres que realitza Drenatges Urbans del Besòs van des de fer un sifó fins
a fer una estació de bombament. Diferenciem les obres menors de les obres
pròpiament dites.

Obres menors :
- Construcció de pous de registre
- Substitució tapes
- Execució d´elements de captació d´aigües pluvials 
- Reparacions d’avaries
- Connexions d’escomeses de clavegueram de particulars
- Arquetes de toma de mostres
- Bombeigs provisionals
- Col·locacions de comportes murals,...

En definitiva, totes les petites actuacions que es puguin fer pel clavegueram,
incloses aquelles que estiguin considerades treballs en espai confinats.

Obres :
- Estacions de bombament.
- Substitucions de trams de col·lectors amb deficiències.
- Nous col·lectors o xarxa de clavegueram municipal.
- Pous sorrers, sifons,...

Estem preparats per fer totes les obres de l´ àmbit del clavegueram i pluvial .



Descripció:

El departament d’inspeccions està format per un equip d’inspeccions de
clavegueram molt sofisticat composat per un furgó informatitzat i una 
càmera CTTV robotitzada que permet realitzar les inspeccions per l’interior
de les canonades i pous de registre que formen la xarxa de sanejament de
qualsevol municipi i conèixer el seu estat a l’instant.

L'equip disposa d'un programa de generació d'informes on s'enregistren les
incidències observades en la inspecció. Aquest software enllaça les
fotografies preses en la inspecció amb el text de cada incidència, així com
també l'enregistrament en format vídeo.

Objectius i funcions del departament:
- Localització dels defectes estructurals de la xarxa.
- Localització dels defectes de manteniment de la xarxa.
- Detecció d’errors en la cartografia.
- Localització d’elements nous.
- Determinació, detecció i inventari de les escomeses.
- Inspeccions sistemàtiques
- Disposició de les grabacions obtingudes en format GIS.



Descripció:

Les funcions del departament son les de donar suport gràfic a totes les 
altres àrees de l'empresa.

- Departament de projectes
- Departament d'obres.
- Departament de col·lectors en alta.
- Departament de serveis municipals de clavegueram
- Departament d’inspeccions amb càmera CTTV

Així com mantenir un estret contacte amb els tècnics municipals
amb l’objectiu de  mantenir les xarxes de clavegueram 
actualitzades, tant per motius de noves obres urbanístiques 
realitzades, o modificacions de les existents.
Els sistemes de disseny gràfic que el departament disposa són
ArcGIS i AutoCad.



Descripció:

L’Oficina Tècnica de Drenatges Urbans del Besòs, S.L. realitza diverses    
tasques, la major part de les quals són destinades a donar suport a 
altres departaments de l’empresa. Entre les tasques més significatives 
que es duen a terme cal destacar:

- Assessoraments de xarxa de clavegueram.
- Redacció de Plans Directors de Clavegueram.
- Actualització de Plans Directors de Clavegueram.
- Redacció de Projectes Constructius.
- Estudis de xarxes de clavegueram.

Per dur a terme aquestes feines, l’Oficina Tècnica diposa de
programes de simulació de xarxes de clavegueram (MOUSE i 
Infoworks), que permeten analitzar el funcionament actual i futur de
les xarxes de clavegueram, d’edició gràfica, per elaborar tot tipus de
plànols, de gestió d’informació  i de càlcul de pressupostos, entre
d’altres. 
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Innovadors?

• .-Dotar els serveis de tots els recursos 
necessaris per a la gestió del 
clavegueram en una única empresa.

• Incorporar la càmera de perxa com 
element suport a les inspeccions.

• Introducció del GIS com a base de la 
gestió del manteniment.

• Potenciar el manteniment preventiu  
sobre les actuacions correctives.

• Ús de l’eina de manteniment predictiu. 
PD de l’estat de la xarxa.

• Creació del departament de restauració 
fluvial per a l’entorn periurbà del riu.

• ...
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