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Els aiguamolls són sistemes naturals amb una gran capacitat per a la mineralització de la matèria orgànica 
gràcies a l´alta activitat microbiana que es dóna al seu interior. Els aiguamolls construïts intenten reproduir, a 
partir del seu disseny, les característiques dels aiguamolls naturals i es poden utilitzar per a restaurar ecosistemes 
creant zones humides, a més de per a la depuració d´aigües residuals. Es tracta de sistemes de depuració natural 
simples d´operar, amb un baix o nul consum energètic, que produeixen poc residus durant la seva operació, amb 
un baix impacte ambiental sonor i amb una bona integració en el medi ambient natural. Són sistemes que 
requereixen una superfície netament superior a la dels sistemes convencionals (entre 20 i 80 vegades superior). 
 
Aquests sistemes han experimentat un important desenvolupament a Europa i Nord Amèrica en els últims 20 
anys, estant vigents tota una sèrie de normatives que priotizen el seu ús per a nuclis de població petits. Aquesta 
expansió de l´ús i la complexitat en termes físics, químics i biòtics dels aiguamolls construïts, fan que es plantegi 
la possibilitat de la simulació d´aquests sistemes per a obtenir un millor coneixement dels processos que tenen 
lloc al seu interior i per a verificar i optimitzar els criteris de disseny existents. 
 
L´objectiu principal d´aquest estudi és simular el flux i el transport reactiu en aiguamolls construïts de flux 
subsuperficial, per tal de veure com afecta al seu comportament la variació d´alguns dels seus paràmetres de 
disseny.  
 
El model bidimensional de simulació està basat en el codi RCB, que prèviament ha estat aplicat amb èxit en 
diferents estudis hidrogeològics i simula transport reactiu de espècies dissoltes i gasoses en problemes no 
isotèrmics en medis saturats o no saturats mitjançant elements finits. Les possibles reaccions que inclou són la 
complexació aquosa, la precipitació-dissolució de minerals, l´adsorció i la dissolució de gasos. La complexació i 
la precipitació-dissolució poden ser modelades en equilibri o segons lleis cinètiques. El codi fou modificat per tal 
d´incloure els principals processos microbiològics relacionats amb l´eliminació  de la matèria orgànica i del 
nitrogen: hidròlisi, respiració aeròbica, nitrificació, desnitrificació, sulfato-reducció i metanogènesi, utilitzant 
expresions de Monod per a les taxes cinètiques d´aquests processos. 
 
Dos dels vuit aiguamolls construïts de flux subsuperficial que constitueixen la planta pilot de Les Franqueses del 
Vallés (Barcelona) van servir com a base per a desenvolupar el model de simulació d´aquest estudi. L´anàlisi de 
les dades provinents d´aquests dos aiguamolls, que només es diferencien en el tamany del sòl que forma el seu 
llit granular, va permetre el calibratge d´una sèrie de constants cinètiques i la posterior validació del model, 
obtenint-se resultats satisfactoris. 
 
D´acord amb els resultats obtinguts de la simulació, per a la matèria orgànica soluble afluent es veu que les 
reaccions anaeròbiques són les responsables de la major part de la seva eliminació amb uns valors aproximats del 
50% de metanogènesi, 20% de sulfato-reducció i 10% de desnitrificació; en front del 20% de la respiració 
aeròbica. La matèria orgànica en suspensió s´elimina pràcticament en la seva totalitat. 
 
Les diferències que es poden veure amb el canvi de tipus de sòl són molt petites perquè les diferències en la 
granulometria i la porositat dels dos aiguamolls simulats també ho són. La lleugera diferència indica que a menor 
porositat es redueixen les concentracions efluents de contaminants. 
 
Si el que varia és el cabal afluent mantenint constants tots els altres valors del model, el que succeeix bàsicament 
és que canvia el temps de permanència i, per tant, el temps de què disposen els microorganismes per assimilar 
matèria orgànica. Els resultats obtinguts són coherents amb aquest augment o disminució de les reaccions 
bioquímiques, i per tant, amb l´augment o disminució dels contaminants a la sortida de l´aiguamoll. 
 
Al disminuir el nivell d´aigua dintre de l´aiguamoll, els efectes principals que es produeixen són: la disminució 
del temps de permanència i la reducció d´una part de la zona anaeròbica. Tot això suposa un augment de les 
concentracions de contaminants a l´efluent. 
 
Si es redueix la càrrega orgànica afluent, es pot comprovar que disminueixen les concentracions efluents i a més 
augmenta el percentatge d´eliminació de matèria orgànica dissolta afluent, és a dir, l´aiguamoll treballa més 
eficientment. 




