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RESUM 

Des de fa uns trenta anys els sistemes d’aiguamolls construïts s’han utilitzat en 
determinades zones (centre i nord d’Europa) per a tractar les aigües residuals de petits 
municipis. En l’actualitat aquests sistemes s’estan aplicant de forma creixent en tot el 
món, tant en els països del nord com als del sud, per a tractar aigües residuals de tot 
tipus. En els països del sud els aiguamolls constitueixen una alternativa francament 
viable per a abordar el problema del sanejament. 

 
Sens dubte, el desencadenant del gran èxit d’aquestes tècniques de tractament 

és el canvi de mentalitat progressiu de les societat humanes cap al desenvolupament 
sostenible. Els aiguamolls són tecnologies de tractament simples d’operar, amb una 
baixa producció de fangs residuals i consum energètic. No requereixen de l’adició de 
reactius químics i d’energia per a airejar l’aigua o fer-la recircular. La infraestructura 
necessària per a la seva construcció és simple i assequible, i el seu manteniment és 
fàcil i econòmic. 

 
El present projecte d’urbanització de les obres de construcció d'un sistema de 

tractament natural construït d'aigües residuals tipus aiguamoll de flux subsuperficial 
horitzontal al Barri Residencial de la Sant Joan, al municipi de Sant Joan Despí, té 
l’objectiu de millorar l’entorn de cara a la sostenibilitat i al futur del barri, participant en 
la depuració de les aigües residuals del lloc. Un moviment que pot donar pas a altres 
accions de caire sostenible, que ajudin a fer de Sant Joan Despí un municipi amb més 
futur per a la convivència de tots i totes, del que actualment ja consta. 

 
Prèviament a aquest projecte s’ha fet un estudi d’alternatives, per a solucionar 

el problema en qüestió. Les alternatives que s’han tingut en compte a l’hora de 
realitzar el projecte han estat “l’alternativa zero” (no fer cap tipus d’obra i deixar-ho 
com està), construir el sistema de tractament d’aigües residuals per llacunatge, o 
construir aquest sistema de tractament d’aigües residuals mitjançant aiguamolls. En 
aquest estudi s’han tingut en compte factors econòmics, de dificultat de manteniment, 
de relació amb l’entorn i de sostenibilitat. S’ha escollit l’alternativa dels aiguamolls, 
caracteritzat per la seva sostenibilitat i el poc espai empleat, per tant econòmic, com a 
factors que el defineixen. 

 
Per a la instal·lació dels aiguamolls, s’ha tingut en compte el fet d’evitar un 

excés d’aigua i que pogués acabar desbordant. Per aquest motiu, sabem que haurem 
de col·locar, aigües amunt de l’aiguamoll, un sobreeixidor que retorni l’excés d’aigües 
pluvials a la xarxa. També, per a evitar l’entrada de material granular gruixut i arenós, 
s’ha dimensionat un canal de desbast amb desarenador, que mitjançant les seves 
reixes retindran el material que no desitgem que arribi a l’aiguamoll. I per seguir amb el 
tractament primari de l’aigua residual s’ha dimensionat també un tanc Imhoff, que es 
pot dir que és una fosa sèptica on el decantador i el digestor estan físicament 
separats. 
  

La obra té un pressupost per contracta de 444.985,33 €  (quatre-cents 
quaranta-quatre mil nou-cents vuitanta-cinc euros amb trenta-tres cèntims). Es pot dir 
que és una obra amb un cost petit, on el moviment de terres és l’activitat dominant en 



aquest projecte, i per tant la gestió de residus també pren un pes important en el 
pressupost. 

 
En la societat en que vivim, en que cada dia és més important pensar en un 

futur pròsper, tant econòmicament com ecològicament, s’ha de prendre decisions i fer 
un canvi de mentalitat. Aquest projecte ha plantejat una alternativa sostenible, poc 
utilitzada, però amb molt de futur. Si ens plantegem aquests tipus de projectes 
seriosament, podem aconseguir un estalvi energètic a gran escala. 

 
Paraules clau : Aiguamoll construït, aigües residuals, sostenibilitat, consum energètic, 
instal·lació, economia, futur.  
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SUMMARY 
 

For thirty years, constructed wetlands systems have been used in certain areas 
(Central and Northern Europe) to treat wastewater from small towns. Currently these 
systems are increasingly being applied around the world, in countries of the North and 
the South, to treat wastewater of all kinds. In the countries of southern marshes are a 
truly viable alternative to address the problem of sanitation. 

Undoubtedly, triggering the great success of these treatment techniques is to 
change the mentality of progressive human society towards sustainable development. 
Wetlands treatment technologies are simple to operate, with a low sludge production 
and energy consumption. Not require the addition of chemical reagents and energy to 
aerate the water or recirculate it. The infrastructure needed for its construction is 
simple, affordable and maintenance is easy and inexpensive. 

This development project for the construction of a natural treatment system 
constructed wastewater wetland type horizontal subsurface flow in the residential 
district of Sant Joan, in Sant Joan Despí, aims to improve environment facing the 
sustainability and future of the neighborhood, participating in the treatment of 
wastewater site. An action that may give way to other sustainable things, and help to 
make Sant Joan Despí most promising for living. 

Prior to this project has made a study of alternatives to solve the problem. The 
alternatives were taken into account when carrying out the project has been: "zero 
alternative" (do any work and leave it as is), build sewage treatment system for 
impoundment or build this system with wastewater treatment wetlands. This study has 
taken into account economic factors, difficulty of maintenance, of relationship with the 
environment, and sustainability. Has chosen the alternative of wetlands characterized 
by its employee sustainability and little extension, for both economic as factors that 
define it. 

For the installation of wetlands has been taken into account in order to avoid an 
excess of water and could end up overflowing. Therefore, we know that we placed 
upstream of the wetland a spillway, which returns an overflow of excess rainwater to 
the network. Also, to prevent the entry of sand and coarse granular material has a 
channel dimensioned roughin, which through its grates retain the material you don’t 
want to reach the wetland. And to continue the primary treatment of wastewater is also 
dimensioned an Imhoff tank, you can say it is a septic tank where the decanter and the 
digester are physically separated. 

The project has a budget of 444,985.33€ contract. You can say it is a work with 
a small cost, where the earthwork is the dominant activity in this project, and therefore 
waste management also takes an important role in the budget. 

In the society we live nowadays is more important to think about a prosperous 
future, economically and ecologically, take decisions and make a change in mentality. 
This project has raised a sustainable alternative, little used, but with a great future. If 



we consider seriously these types of projects, we can achieve energy savings in large 
scale. 

Key Words : Constructed wetland, sewage, sustainability, energètic waste, installation, 
economy, future. 
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1. Introducció i objectius 
 
Des de fa uns trenta anys els sistemes d’aiguamolls construïts s’han utilitzat en 

determinades zones (centre i nord d’Europa) per a tractar les aigües residuals de petits 
municipis. En l’actualitat aquests sistemes s’estan aplicant de forma creixent en tot el 
món, tant en els països del nord com als del sud, per a tractar aigües residuals de tot 
tipus. En els països del sud els aiguamolls constitueixen una alternativa francament 
viable per a abordar el problema del sanejament. 
 

Sens dubte, el desencadenant del gran èxit d’aquestes tècniques de tractament 
és el canvi de mentalitat progressiu de les societat humanes cap al desenvolupament 
sostenible. Els aiguamolls són tecnologies de tractament simples d’operar, amb una 
baixa producció de fangs residuals i consum energètic. No requereixen de l’adició de 
reactius químics i d’energia per a airejar l’aigua o fer-la recircular. La infraestructura 
necessària per a la seva construcció és simple i assequible, i el seu manteniment és 
fàcil i econòmic. 
 

El present projecte d’urbanització de les obres de construcció d'un sistema de 
tractament natural construït d'aigües residuals tipus aiguamoll de flux subsuperficial 
horitzontal al Barri Residencial de la Sant Joan, al municipi de Sant Joan Despí, té 
l’objectiu de millorar l’entorn de cara a la sostenibilitat i al futur del barri, participant en 
la depuració de les aigües residuals del lloc. Un moviment que pot donar pas a altres 
accions de caire sostenible, que ajudin a fer de Sant Joan Despí un municipi amb més 
futur per a la convivència de tots i totes, del que actualment ja consta. 
 
2. Anàlisi d’alternatives 
  

Les alternatives que s’han tingut en compte a l’hora de realitzar el projecte han 
estat “l’alternativa zero” (no fer cap tipus d’obra i deixar-ho com està), construir el 
sistema de tractament d’aigües residuals per llacunatge, o construir aquest sistema de 
tractament d’aigües residuals mitjançant aiguamolls. 
 
 L’alternativa escollida ha estat la dels aiguamolls. Aquesta elecció està 
convenientment explicada en l’Annex 2 del present treball. 
 
3. Informació sobre l’estat actual del terreny, top ogràfic i serveis urbanístics 
existents 

 
La urbanització on es projecta l’obra es localitza en una zona encaixada entre 

els límits de talús de l’autopista B-23 situada al nord del sector i tres vials, l’Avinguda 
del Baix Llobregat al nord est, el Carrer de la Fontsanta al sud, i el Carrer de la Mare 
de Déu de Montserrat a l’oest. Pràcticament la totalitat de l’àmbit disposa una pendent 
mitja del 4% cap a la seva banda sud-oest.  
 

El sector està creuat per tres carrers paral·lels que creuen d’est a oest. Aquest 
són (ordenats de nord a sud): el Carrer de la TV3, el Carrer Jacint Verdaguer i el 
Carrer de Sant Martí de l’Erm. Els carrers que creuen la zona de nord a sud són 
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(ordenats d’est a oest):  el Carrer Josep Trueta, Carrer d’Antoni Gaudí i el Carrer  
Fructuós Gelabert. 
 

Els carrers Fructuós Gelabert i Mare de Déu de Montserrat, fan de separació 
entre la part urbana situada al nord est d’aquests i el seu encreuament, i la part 
“verda”, constituïda pel Parc de la Fontsanta i el Cementiri de Sant Joan Despí, al sud 
est dels carrers esmentats. 
 
4. Característiques urbanístiques 
 

El present projecte d’urbanització, tot i no complir els usos permesos en la clau 
6 de Parcs Urbans de la Planejament Urbanístic Metropolità,  es realitza acollint-se  a 
la clau 4, de Serveis tècnics metropolitans entrant així en l’ordenació del Pla General. 
 

La superfície total del sector és de 41,8 Ha, i la de l’àmbit de treball és de 1,4 
Ha. 
 
5. Proposta sobre la solució adoptada 

 
La descripció de la solució adoptada per l’execució d’aquest projecte, així com 

la seva justificació, queda definida als apartats següents: 
 
5.1. Enderrocs i serveis urbanístics afectats 

 
El projecte contempla l’enderroc i/o demolició de totes aquelles preexistències 

que queden afectades per a l’execució dels vials del sector, tan a nivell d’edificacions 
com a nivell de tancaments, serveis urbans, vials, serveis... 
 
5.2. Moviment de terres i geotècnia 

 
En primer lloc es realitzarà l’esbrossada del terreny i l’excavació de la capa 

vegetal, i es transportaran a l’abocador o zona d’acopi els productes que resultin 
d’aquestes operacions. Es preveu un rebaix de 20- 35 cm de gruix tot i que en algun 
punt pot ser superior i arribar fins els 50 cm de gruix. Tot seguit es realitzaran els 
moviment de terres necessaris per aconseguir la cota desitjada (principalment 
desmunt). Tot i que és probable que no sigui possible aprofitar els terrenys de 
desmunt, a judici de la direcció d’obres i a la vista dels resultats dels assaigs que 
s’efectuïn en obra, es podran compensar terres per tal de minimitzar les extraccions 
cap a l’abocador corresponent. 
 

Les condicions que han de complir els terraplens, la formació d’esplanada, 
l’excavació de rases; així com el sistema d’execució i la resta de característiques, 
s’indiquen convenientment als annexos corresponent del present projecte així com a 
les prescripcions recollides en els plec de materials i unitats d’obra. Aquest estudi 
s’incorpora al present projecte com annex número 3. 
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5.3. Estudi d’inundabilitat 
 
L’àmbit del present projecte no queda afectat per cap zona inundable. A l’annex 

número 4del present projecte queda convenientment justificat aquest aspecte. 
 
5.4. Vialitat, afermat i pavimentació 

 
La xarxa viària té com a eixos estructurals els vials que es determinen 

conjuntament amb el planejament corresponent. 
 
5.4.1. Sistema viari 

 
Aquest projecte no consta de cap canvi en la trama viària. 

 
5.5. Xarxes de serveis 
 
5.5.1. Clavegueram 

 
La xarxa projectada és unitaria, tot i que el sobreeixidor col·locat a l’inici 

d’aquesta tractarà de desviar l’excès de pluvials i retornar-los a la xarxa. Els conductes 
utilitzats seran de PVC de diàmetres d’entre 200mm i 500mm. 

 
 A partir del sobreixidor la xarxa continuarà fins a un punt on trobarà un pou de 
registre per assegurar el manteniment de la xarxa. Aigües avall d’aquest pou trobarem 
un canal de desbast amb desarenador i un tanc Imhoff. La xarxa continua amb un 
canal d’abocament continu que donarà a l’aiguamoll. A la sortida d’aquest es col·locarà 
una arqueta de recollida. 
 

La definició d’aquest recorregut queda degudament explicada en l’Annex 8 del 
present treball. 
 
 
5.5.2. Aigua potable 

 
La xarxa d’aigua potable de Sant Joan Despí està gestionada per l’empresa 

Aigües de Barcelona. Aquesta empresa es la responsable del manteniment de la xarxa 
i subministra a la població. Es per aquest motiu que el disseny de la nova xarxa, la 
valoració dels costos d’implantació d’aquesta (drets d’escomesa), la definició de les 
variants i els costos derivats de les afectacions a la xarxa els defineix i valora Aigües 
de Barcelona. 
 

En aquest projecte no s’ha d’efectuar cap canvi en la xarxa d’aigua potable. 
 

5.5.3. Subministrament elèctric 
 
La xarxa elèctrica de Sant Joan Despí està gestionada per l’empresa FECSA 

ENDESA. Aquesta empresa es la responsable del manteniment de la xarxa i 
subministra a la població. Es per aquest motiu que el disseny de la connexió a la xarxa 
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existent, les modificacions o ampliacions de les diferents subestacions, les 
modificacions de la xarxa existent i les valoracions econòmiques d’aquests conceptes 
els defineix i valora la companyia subministradora. 

 
En aquest projecte no s’ha d’efectuar cap canvi en la xarxa de subministrament 

elèctric. 
 
5.5.4. Enllumenat públic 

 
Tot el sector en el que es treballa gaudeix d’enllumenat públic existent,  i no 

representa cap tipus de canvi per al projecte en qüestió. 
 
En aquest projecte no s’ha d’efectuar cap canvi en l’enllumenat públic. 

 
5.5.5. Telecomunicacions 

 
La xarxa actual que es localitza a l’àmbit pertany a la companyia Telefònica. 

Aquesta empresa es la responsable del manteniment de la xarxa i subministra a la 
població. Es per aquest motiu que el disseny de la connexió a la xarxa existent, les 
modificacions de la xarxa existent i les valoracions econòmiques d’aquests conceptes 
els defineix i valora la companyia subministradora. 

 
En aquest projecte no s’ha d’efectuar cap canvi en la xarxa de 

telecomunicacions. 
 
5.5.6. Gas 

 
La xarxa de gas de Sant Joan Despí està gestionada per l’empresa GAS 

NATURAL. Aquesta empresa es la responsable del manteniment de la xarxa i 
subministra a la població. Es per aquest motiu que el disseny de la connexió a la xarxa 
existent, les modificacions de la xarxa existent i les valoracions econòmiques 
d’aquests conceptes els defineix i valora la companyia subministradora. 
 

En aquest projecte no s’ha d’efectuar cap canvi en la xarxa de gas. 
 
6. Varis (mobiliari urbà, marquesines, contenidors escombraries, etc). 

 
En relació al mobiliari urbà, cal mencionar que no forma part del present 

projecte. 
 

7. Semaforització i senyalització 
  

En aquest projecte no es veu afectada la semaforització. La senyalització de la 
zona durant l’obra es veu convenientment explicada en l’annex 19, de seguretat i salut,  
i la senyalització de després de l’obra explicada a l’annex 12. 
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8. Obres de fàbrica i drenatge 
 
L’obra projectada constarà de canals d’abocament, arqueta de recollida i un 

sobreeixidor prefabricats.  
 
Aquest aspecte es pot veure degudament explicat a l’annex 15. 

 
9. Espais lliures públics i xarxa de reg viari 

 
La definició i valoració dels diferents espais lliures públics s’explica en l’Annex 

14 del present projecte. La xarxa de reg viari no es veu afectada. 
 

10. Expropiacions i ocupacions temporals 
 
El present projecte d’urbanització té necessitats de realitzar expropiacions, 

servituds i ocupacions temporals. 
 

11. Normativa vigent aplicable al projecte  

La redacció del projecte d’urbanització ha tingut en compte, a més de les que 
figuren al Plec de prescripcions tècniques, les disposicions i normes aconsellables per 
a obres d’urbanització que es relacionen a continuació: 

 
“Depuración con Humedales Construidos” (Guía práctica de diseño, 

construcción y explotación de sistemas de humedales de flujo subsuperficial) 
 
12. Termini d’execució de les obres 

 
La durada de les obres serà de 4 mesos, i dependrà de les unitats d’obra, els 

rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses 
(climatologia, etc.) es puguin presentar. En l’annex corresponent s’adjunta la 
planificació i organització detallada de les obres. L’obra està plantejada en una única 
fase, tot i que per tal de facilitar el desenvolupament racional del sector, pot dividir-se 
en diferents fases d’urbanització i desenvolupament. 

 
13. Classificació del contractista 

 
Les classificacions dels contractistes hauran de ser les següents: 
 

Grup A subgrup 2 categoria c 
Grup E subgrup 1 categoria c  
Grup K subgrup 6 categoria a 
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14. Fórmula per a la revisió de preus 
 
En compliment l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de 

Contractes de les administracions (BOE 29/6/2000) i per tractar-se d’un contracte 
d’obra en que el termini d’execució no excedeix a dotze mesos no té revisió de preus. 
 
15. Seguretat i Salut 

 
El projecte incorpora a l’annex número 19 Estudi de seguretat i salut, necessari 

per dura bon fi l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la llei. En aquest 
estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre 
en la realització de les obres, amb caràcter general i particular.  

 
El pressupost d’execució material de la Seguretat i Salut de l'obra ascendeix a 

la quantitat de 35.340,80,-€ (TRENTA-CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS 
AMB VUITANTA CENTIMS) 
 
16. Medi Ambient 

En l’annex 18 del present treball es recull les mesures a utilitzar en la gestió de 
residus. 
 
17. Estudi fotogràfic 
 
 En l’annex 20 del present projecte es realitza un estudi fotogràfic de l’àmbit de 
treball, allà on es situarà l’aiguamoll. 
 
18. Pressupost general de l’obra 

Per a la realització del pressupost s’ha utilitzat el banc de preus de BEDEC 
2010 de l’ITEC. 
 
18.1. Pressupost per contracta  

 
El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 309.039,05€ el 

qual incrementat amb el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial dona 
un pressupost per a contracta de 367.756,47€ que amb el 21% d’IVA dóna un 
pressupost global per a contracta de 444.985,33 €  (quatre-cents quaranta-quatre mil 
nou-cents vuitanta-cinc euros amb trenta-tres centims). 
 
18.2. Pressupost pel coneixement de l’Administració  

 
 El present projecte no té en compte expropiacions ni ocupacions temporals, per 
tant, el pressupost  pel coneixement de l’Administració será el mateix que el 
pressupost per contracta, és a dir: 444.985,33 €  (quatre-cents quaranta-quatre mil 
nou-cents vuitanta-cinc euros amb trenta-tres centims). 
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19. Documents que integren el Projecte  
 
El present projecte està format pels següents documents: 
 
Document I. Memòria i annexes 
Document II. Plànols 
Document III. Plec de prescripcions 
Document IV. Pressupost 
 

20. Conclusions 
 

Per a concloure el projecte, s’ha de dir que l’alternativa escollida des d’un 
principi ha resultat ser molt viable. No presenta grans dificultats de construcció, i el 
pressupost és assequible. A més, el manteniment és fàcil i econòmic. 

 
La obra té un pressupost per contracta de 444.985,33 €  (quatre-cents 

quaranta-quatre mil nou-cents vuitanta-cinc euros amb trenta-tres cèntims). Es pot dir 
que és una obra amb un cost petit  on el moviment de terres és l’activitat dominant en 
aquest projecte, i per tant la gestió de residus també pren un pes important en el 
pressupost. 

 
En la societat en que vivim, en que cada dia és més important pensar en un 

futur pròsper, tant econòmicament com ecològicament, s’ha de prendre decisions i fer 
un canvi de mentalitat. Aquest projecte ha plantejat una alternativa sostenible, poc 
utilitzada, però amb molt de futur. Si ens plantegem aquests tipus de projectes 
seriosament, podem aconseguir un estalvi energètic a gran escala. 
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