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CAPÍTOL 8: 

CONCLUSIONS  

La legislació actual en matèria d’aigües és clara pel que fa al tractament de les 
aigües residuals. D’altra banda, també aprofundeix i reitera l’ús ecològic del be i 
el paper important que ha d’assolir el respecte pel medi i la seva conservació. 
Les lleis ja no van únicament encaminades a cobrir les necessitats i aconseguir el 
subministrament a totes les regions del país. Expressen la voluntat de fer-ho de 
manera sostenible i estalviant recursos. 

Totes aquestes bones intencions i idees de canvi de mentalitat, a l’hora de la 
veritat no es duen a la pràctica. Tot i que actualment molts dels discursos polítics 
van enfocats cap a un desenvolupament sostenible en tots els àmbits (social, 
econòmic i ambiental), les tecnologies sostenibles com els aiguamolls construïts, 
no estan sent potenciades per les autoritats catalanes. Aquest fet queda palès 
analitzant els tipus de depuradores que es construeixen actualment (la majoria 
de fangs activats). Resultaria un exercici de responsabilitat per part dels 
estaments competents, actuar més i aplicar tot allò que venen i promulguen.  

La població espanyola en general no es preocupa per la depuració de les seves 
aigües residuals si no hi ha una pressió de les autoritats competents, tot i que la 
llei ho exigeix. D’altra banda, quan es depura, els petits nuclis aposten 
generalment per les fosses sèptiques, un dels sistemes més barats i fàcils 
d’instal�lar, però que no té els millors graus de depuració i que necessita d’un 
manteniment periòdic per la retirada de fangs. Com a afegit negatiu també 
genera males olors en determinats casos. 

Els aiguamolls construïts són un sistema de tractament molt desconegut a 
Catalunya i Espanya. Països com Alemanya o Dinamarca aposten fortament per 
aquesta tecnologia. Fins i tot l’EPA (Agència Mediambiental dels Estats Units) 
també hi aposta i ha publicat varis manuals informatius i tècnics al respecte. 

En aquesta memòria tècnica s’ha demostrat que els aiguamolls depurem 
perfectament les aigües als nivells exigits per la llei i a la vegada compleixen 
amb tots els punts mediambientals i de respecte vers la natura. Són plenament 
sostenibles i tenen consum nuls. 
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La seva viabilitat i el mercat potencial al qual poden accedir ha quedat clarament 
plasmada en aquest text. És factible la seva construcció i implantació a les 
poblacions petites i resulta una gran alternativa als sistemes coneguts. 

Un sistema que encapçala tot el que es menciona actualment sobre sanejament 
hauria d’estar millor valorat i tenir un paper més important dins el sector. Les 
institucions l’haurien de recolzar i no menysprear-lo davant d’altres sistemes 
convencionals amb pitjors característiques. 

 

 

 


