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––  INTRODUCCIÓ –– 
 
 
 

Amb l’ocupació intensiva del territori, en especial en zones urbanes, apareix el 
problema de la contaminació dels cursos fluvials. Aquesta situació es veu agreujada en 
els trams propers a medi urbà a causa dels abocaments produïts des de les xarxes de 
clavegueres. 

 
El plantejament tradicional per drenatge urbà de retirar l’aigua el més 

ràpidament possible a fi d’evitar inundacions és el que condueix a aquests abocaments 
en episodis de pluja fins i tot si aquests no són d’una intensitat excepcional.  

 
Durant els períodes entre pluges, la superfície de la ciutat acumula una enorme 

quantitat de tot tipus de matèries que l’aigua arrossega cap al medi receptor. D’aquesta 
forma, els rius experimenten importants augments en els nivells de contaminació 
associats als abocaments des de xarxes de drenatge urbà en temps de pluja. 

 
Augments de la turbidesa de l’aigua i descensos en els nivells de concentració 

d’oxigen són algunes de les conseqüències d’aquests abocaments que poden generar 
mortaldats piscícoles i degradar notablement l’ecosistema fluvial. 

 
La creixent preocupació de la societat per la conservació del medi ambient ha 

posat de manifest aquest problema i ha fet necessària l’aparició d’alternatives als 
sistemes tradicionals de tractar amb les aigües de pluja. 

 
Les bones pràctiques en la gestió d’aigües pluvials són tècniques que, mitjançant 

mesures com la potenciació de la infiltració o la retenció temporal de volums de pluja, 
disminueixen els cabals d’aigua que circulen per la xarxa de drenatge i eviten d’aquesta 
manera els abocaments i la contaminació del medi que aquests porten associada.  

 
L’aplicació d’aquestes mesures, que ja és obligatòria per zones de nova 

urbanització a alguns dels països pioners en la protecció del medi ambient, pot 
representar un pas clau en la recuperació dels entorns fluvials actualment degradats i un 
sistema per fer més sostenible la urbanització de nous territoris. 

 




