
Tecno-Grabber®

MESURES PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE DESBORDAMENTS EN EPISODIS DE 

PLUGES EN SISTEMES SANITARIS

Sistemes de cistelles per a la retenció de sòlids
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1 TecnoConverting

TECNOCONVERTING is a water engineering company focused in water 
process design and improvement, adding value with:

o Customized process solutions.

o Own workshop and equipment manufacture, with high expertise in solid-liquid 

separation.

o Integration of best market technologies.

o Assistance in legal compliance, control, maintenance and improvement of facilities.



Problemàtica Actual2
Els residus sòlids dels carrers i els abocaments inadequats al WC i al clavegueram
provoquen acumulacions internes a la xarxa de sanejament.

Aquests residus s’arrosseguen en períodes de pluja produint-se les descàrregues dels
sistemes unitaris.

Produint-se un gran nombre d'abocaments incontrolats a l'entorn que es podrien evitar.

.



2 Problemática Actual

El Reglament del Domini Públic hidràulic, d'acord amb la modificació introduïda amb el Reial 
Decret 1290/2012, de 7 de setembre i en el Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, 
estableix:

 La xarxa de sanejament ha d'incorporar mesures de prevenció i control davant els 
desbordaments per episodis de pluja.



2 Problemàtica Actual

El Reial Decret 1290/2012 especifica (articles 246, 259d i 259e):

“La necessitat de reduir l’evacuació d’aigües residuals no tractades a medi receptor, de com 
a mínim, d’aquells elements sòlids i gruixuts flotants. Els punts de sortida a medi, s’hauran 
de dotar dels elements pertinents de retenció per tal de reduir l’impacte dels 
desbordaments produïts en temps de pluja” 



SOLUCIÓ TecnoGrabber®2
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Sistemas TecnoGrabber®

 Concebuts per retenir elements flotants sòlids i gruixuts mitjançant reixes (malles 
trenades) expansibles d'alta tenacitat i alta resistència.

 Disseny i Dimensionat adaptat a les necessitats de la xarxa de clavegueram (en funció 
de la seva òptima ubicació: En Galeries, Pous o  Col·lectors;  Interiors o exteriors).

 Diàmetres de pas entre 200-500 mm i longitud d'1-3 metres. (normalment diàmetre 
de 300 mm i longitud de 2m).

 Fixació estable i resistent a episodis de pluja, permetent el pas d'aigua sense 
obturació, evitant qualsevol possibilitat d'entrar en càrrega del sistema. Màxima 
retenció al seu torn.

 Fàcil instal·lació i operació. Substitució i retirada de residus manualment o amb sistema 
d'elevació mitjançant la pròpia reixa.

 Instal·lació i disponibilitat immediata del sistema i cistelles de substitució.



3
SOLUCIÓ TecnoGrabber®

(Tipologa 1 per a Galeria)

3.1.- DEFLECTOR/ PLAQUES AMB CISTELLA DE CAPTACIÓ.

El sistema consisteix en un panell de contenció o deflector d'acer inoxidable, amb reforços
interiors per resistir al cabal a retenir de les primeres pluges. El flux es canalitza cap a les
reixes/cistelles de retenció.

.
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3.1.- DEFLECTOR/ PLAQUES AMB CISTELLES DE CAPTACIÓ.

Els deflectors TecnoGrabber® es realitzen a mida adaptats a les galeries/pous sobreeixidors i elements
interiors de la xarxa de clavegueram.

Fabricats en acer inoxidable 316L, amb un gruix mínim de 10 mm amb reforç interior i pinta superior
quan sigui necessari, per retenir a través d'aquests elements el màxim de sòlids.

SOLUCIÓ TecnoGrabber®

(Tipologia 1 per Galeria)
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3.1.- DEFLECTOR/PLAQUES AMB CISTELLES DE CAPTACIÓ.

L'alçada del conjunt sol ser de 750 mm, incorporant els allotjaments per a la instal·lació de
les reixes/cistelles (els diàmetres utilitzats són variables, preferiblement de 300 mm). La
longitud total del conjunt varia en funció de la mida de la galeria. (normalment 2.000mm).

SOLUCIÓ TecnoGrabber®

(Tipologia 1 per a Galeria)



3.2.- GRAPES - REIXES DE RETENCIÓ.

Les Grapes Tecno-Grabber® consten de dues línies de pues basculants de com a mínim 10
mm. Amb un plec de 30º a la meitat. Construïts en acer inoxidable AISI 316L. El conjunt té
una alçada de 300 mm. Es fabriquen sobre un suport basculant amb anclatges al
clavegueram també d’acer inoxidable AISI 316L. El pas entre grapes és de uns 5 cm.
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SOLUCIÓ TecnoGrabber®

(Tipologia 2 per a Galeria)
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SOLUCIÓ TecnoGrabber®

(Tipología 2 para Galeria)

3.2.- GRAPES - REIXES DE RETENCIÓ.

Les Grapes Tecno-Grabber® permeten, a través de les seves varetes metàl·liques, reduir la
quantitat de residus que s’avocarien al medi. Són reutilitzables, fàcilment desmuntables i es
poden col·locar diverses tirades en un mateix sobreeixidors. El sistema es fixa a les parets i a
la base del clavegueram. Les dues files de grapes permeten, gràcies a la rotació de l'eix
central, recollir una major quantitat de residus.

.
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SOLUCIÓ TecnoGrabber®

(Tipologia 3 per a Col·lector / Canalizació)

3.3.- ANELL AMB  CISTELLES DE CAPTACIÓ.

El sistema per a sobreeixidors de secció circular Tecno-Grabber®, consta d’un coll interior que
es fixa al col·lector, permetent la subjeció de la malla. Aquests elements es fabriquen en acer
inoxidable AISI 316, amb un disseny específic per a la resistència mitjançant el seu sistema de
fixació que al seu torn permet la correcta posició de la cistella (malla).
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SOLUCIÓ TecnoGrabber®

(Tipologia per a Col·lector / Canalizació)

3.3.- ANELL AMB  CISTELLES DE CAPTACIÓ.

Aquest sistema TecnoGrabber® d’anell interior disposa d'un rígid sistema de fixació que
subjecta la malla de gran resistència (similar a les de pesca, malla trenada en poliamida). És
un sistema 100% reutilitzable i desmuntable. En aquest cas s'integra al final del col·lector
col·locant-se la cistella externament.

.
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1.- CARACTERIZACIÓ INICIAL DE RESIDUS.

Segons la nostra experiència i la monitorització realitzada dels sistemes
TecnoGrabber® instal·lats a Sabadell i altres localitzacions, un percentatge elevat
dels residus provenen de l’ús de tovalloletes higièniques juntament amb brutícia
de les ciutats/zones urbanes (papers, plàstics, fulles...)

RESIDUS RETINGUTS / RENDIMENTS

TecnoGrabber®
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2.- RENDIMIENT /RESULTATS

Sistemes TecnoGrabber® instal·lats a Sabadell i altres localitzacions.  

• Sistema de 3 cistelles, omplerta en 3-4 pluges.

• Retenint cada malla 100 kg de residu en promig.

• (A l’Agost 2020 s’han retingut entre 75 kg y 250kg)

• A l’any s’han substituït 4 vegades les cistelles.

• En total s’han retingut 3 Ton de residu a l’any. 

RESIDUS RETINGUTS / RENDIMENTS

TecnoGrabber®
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1.- Sabadell; Companyia Aigües de Sabadell - Ajuntament. (La Clota).

MOSTRES D‘INSTAL·LACIONS

TecnoGrabber®
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2.- Sabadell; Companyia Aigües de Sabadell.

MOSTRES D‘INSTAL·LACIONS

TecnoGrabber®
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3.- Sabadell; Companyia Aigües de Sabadell.

.

MOSTRES D‘INSTAL·LACIONS

TecnoGrabber®
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4.- Tarragona; Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (Platja del Miracle).

MOSTRES D‘INSTAL·LACIONS

TecnoGrabber®
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5.- Nerja; FCC Aqualia.

MOSTRES D‘INSTAL·LACIONS

TecnoGrabber®
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6.- Lleida; FCC Aqualia.

MOSTRES D‘INSTAL·LACIONS

TecnoGrabber®
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7.- Mollet; Aigües de Barcelona.

MOSTRES D‘INSTAL·LACIONS

TecnoGrabber®
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8.- Las Palmas; Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas.

MOSTRES D‘INSTAL·LACIONS

TecnoGrabber®
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REPERCUSIÓ MEDIÀTICA.

TecnoGrabber®

Recull de premsa…



Moltes gràcies per la seva atenció…


