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Els aiguamolls construïts són sistemes naturals de tractament d'aigua residual. La depuració 
de l'aigua es realitza a través de la combinació de diferents processos físics, químics i 
biològics a l'interior del medi granular plantat de què es composa l'aiguamoll. La combinació 
d'aigua, grava, llum solar, nutrients i plantes produeix el desenvolupament d'una alta activitat 
microbiana que permet entendre l'alta capacitat d'aquests aiguamolls per a mineralitzar la 
matèria orgànica present a l'aigua residual. Els aiguamolls construïts també es poden utilitzar 
per a restaurar ecosistemes, zones humides, sent llavors la depuració és un objectiu secundari. 
 
Els aiguamolls existeixen a la natura i són en general zones de transició entre els sistemes 
aquàtics i els terrestres. Un exemple són  els aiguamolls de l'Empordà i els del Delta de l'Ebre. 
La construcció d'aiguamolls com a sistemes de tractament d'aigües residuals domèstiques s'ha 
generalitzat a Europa, Amèrica del Nord i Austràlia des de mitjans dels anys 80.  
 
El Pla de Sanejament de Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat en data 7 de 
novembre de 1995, estableix una sèrie d'objectius de qualitat per a les aigües superficials 
continentals de Catalunya, definits a partir dels seus possibles usos. Per a l'assoliment 
d'aquests objectius s'ha elaborat, entre d'altres, el Programa de Sanejament d'Aigües Residuals 
Urbanes (PSARU), aprovat el 3 de maig de 2002, que defineix totes les actuacions destinades 
a la reducció de la contaminació originada per l'ús domèstic de l'aigua. 
 
Aquest Programa de sanejament pretén prioritzar la implantació de sistemes naturals, també 
anomenats alternatius o tous, en nuclis de població petits, sempre que les condicions 
climàtiques i geotècniques i la disponibilitat de terreny permetin la seva construcció. 
Aproximadament es requereixen de 5 a 10 m2 d'aiguamoll construït de flux subsuperficial per 
habitant equivalent. En principi es recomana el tractament d'aigua residual amb llacunatge i 
aiguamolls construïts a nuclis de 300 fins a 1000 habitants equivalents, tot i que s'han 
construït aiguamolls per a tractar l'aigua residual de poblacions de fins a 2000 habitants 
equivalents, com per exemple, a Verdú (Lleida). 
 
La Directiva Marc de l'Aigua (2000/60/CE), aprovada pel parlament Europeu i el Consell a la 
fi de 2000, determina diferents treballs a realitzar, dins d'uns terminis concrets, on l'objectiu 
final és aconseguir que totes les masses d'aigua (excepte les fortament modificades i les 
artificials) arribin al bon estat (ecològic i químic), a tot tardar a la fi de 2015. Aquest bon estat 
ecològic es defineix com “una expressió de la qualitat de l’estructura i del funcionament dels 
ecosistemes aquàtics associats a les aigües superficials classificats d’acord amb l’annex V” 
D´aquesta manera es promou l´explotació i l´ús dels recursos, i dels espais hídrics, de manera 
responsable, racional i sostenible, afavorint la implantació de sistemes naturals, aiguamolls 
construïts i d´altres, com a mitjà per a millorar la qualitat de l´aigua que s´aboca al medi. 
 
En aquesta tesina s´adapta i calibra un programa de càlcul per elements finits per tal de 
simular numèricament el flux i les principals reaccions bioquímiques que tenen lloc en els 
aiguamolls construïts. Amb aquest treball de recerca es pretén realitzar una aportació al 
coneixement del comportament d'aquest tipus d'aiguamolls, i així poder optimitzar el seu 
disseny per a obtenir bons rendiments de depuració. 




