
Acords del Consell de Govern (7 6 2013) 

Consell de Govern: El Govern aprova un expedient de despesa de 15 

milions d’euros per a la millora i manteniment de depuradores en el 

període 2013 - 2015  

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori 

El Consell de Govern ha aprovat avui un expedient de despesa pluriennal per a 

l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) per a la inversió de 

quinze milions d’euros per al manteniment i millora de diverses estacions depuradores 

d’aigües residuals (EDAR) de les Illes Balears que es duran a terme en el trienni 2013 – 

2015. 

Aquest import es distribuirà en 2.760.000 euros per a enguany, 5.500.000 euros per a 

l’any que ve i 6.740.000 euros per al 2015. En aquests tres anys es duran a terme desset 

actuacions de millora en diverses depuradores d’arreu de l’arxipèlag. 

Així, a Mallorca es destinaran deu milions d’euros en les actuacions previstes per als 

propers dos anys i mig. Les accions més destacades són la remodelació de les 

depuradores de Santa Maria i de Sant Joan, que es licitaran en les properes setmanes, 

així com també la remodelació de la de Binissalem i la renovació de les conduccions 

d’aigües residuals entre Muro i Platja de Muro, que es licitaran passat aquest estiu. En 

els propers dos anys i mig, ABAQUA també durà a terme petites obres de millora 

necessàries per al correcte funcionament de la resta de  depuradores de l’illa, així com 

també la construcció del col•lector de gravetat de Sóller. 

Pel que fa a Menorca, s’hi invertiran 3,7 milions d’euros per a la construcció de la nova 

depuradora de Ferreries, que es licitarà ja en les properes setmanes, i per a les obres de 

millora de les estacions depuradores dels municipis d’Alaior, Es Mercadal, Maó i Sant 

Lluís, que es duran a terme al llarg dels propers dos anys. 

Finalment, a Eivissa es destinarà un milió d’euros per a la remodelació de la depuradora 

de Sant Josep, les obres de la qual es licitaran aquest estiu, i per a diverses obres de 

millora en instal•lacions d’arreu de l’illa. A Formentera no es duran a terme actuacions 

entre 2013 i 2015 ja que les obres de millora de l’única depuradora de l’illa ja es van 

executar l’any passat. 
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