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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 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). 
 
En aquesta tesina s'estudia la temperatura de la massa d'aigua que circula a l'interior de dos 
aiguamolls construïts de flux subsuperficial amb les mateixes dimensions, però diferent 
granulometria. També es fa un estudi de la possible existència de camins preferencials del 
flux d'aigua als aiguamolls. Amb aquest treball de recerca es pretén realitzar una aportació en 
el coneixement del comportament d'aquest tipus d'aiguamolls, i així poder millorar el seu 
disseny per a obtenir bons rendiments de depuració. 


