
 

 

Equips hidràulics / Projectes 

Subministrament i instal·lació de les clapetes de neteja i les 
comportes del dipòsit de regulació d’aigües pluvials de 
l’Estrella (Badalona). 

Client final  Període de subministrament dels equips 

Ajuntament de Badalona  Inici de les obres: febrer del 2012, durada de 16 mesos. 

Empresa contractista  Arquitecte 

Aqualogy 
Medio Ambiente, SA 

  Disseny, fabricació, muntatge i posada en marxa de 12 
clapetes d’obertura ràpida per a neteja i 2 comportes de 
desplaçament horitzontal per a dipòsits d’aigua pluvial. 
 

Localització  

Barcelona  



 

 

Coutex, Equipos y Proyectos, SA 

Feixa Llarga, 55-61 - 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 
Tel. +34 934 131 600 - Fax +34 934 131 653 
coutex@coutex.es - www.sorigue.com 

 

 

 

 

 

 

 

Vista general del dipòsit  Comporta de desplaçament horitzontal  Clapeta d’obertura ràpida 
 

Descripció de l’obra 

Amb una capacitat màxima de 30.000 m³, es tracta del 
primer dipòsit regulador d’aigües pluvials de Badalona. 
 
El projecte ha estat cofinançat en un 80% pels fons de 
cohesió de la Unió Europea. Ocupa una superfície de 
3.160 m² amb una alçada mitjana de 12,5 m, amb 12 
carrers de neteja. 
 

Rep l’aigua de dos col·lectors d’entrada: el col·lector del 
carrer Torrent de la Batllòria i el col·lector d’entrada de 
la rambla de Sant Joan. 
 
La seva funció principal és retenir les aigües els dies 
d’alta pluviometria, evitar el col·lapse dels col·lectors 
(principalment de la xarxa secundària) i evitar 
l’abocament directe al litoral d’aigües no tractades.

 

Dades tècniques dels equips   

       

Clapetes de neteja 
d’obertura ràpida: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comporta de 
desplaçament 
horitzontal: 

 
 

 

Materials: 

 
 
 

 12 clapetes amb una 
amplada de 2.800 mm i 
una alçada de 400 mm. 
Accionades per doble cilindre 
hidràulic per assegurar-ne la 
completa estanquitat i amb un 
temps d’obertura inferior a 0,8 
segons. 
 

2 comportes de 2.500 mm 
d’ample i 2.500 mm d’alt. 
Accionades mitjançant un 
cilindre hidràulic amb 
transductor de posició. 
 

Fetes en acer inoxidable 
AISI 316L i estanquitat 
mitjançant goma EPDM. 
 

    

 


