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Dijous, 10 d’octubre de 2013 

 

ABAQUA adjudica un milió d’euros en obres menors de millora i manteniment de 
depuradores i sistemes de bombeig d’aigües residuals 

 

S’invertiran 750.770 € a Mallorca, 225.866 € a Eivissa i 92.758 € a Menorca, amb 
l’objectiu de garantir el funcionament correcte de les instal·lacions 

 

L’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) ha adjudicat 
1.069.394 euros per a l’execució d’un seguit d’obres de millora a depuradores de 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Es tracta de petites actuacions de millora 
i manteniment de les estacions depuradores i dels sistemes de bombeig d’aigües 
residuals per garantir que funcionin correctament. Les obres començaran en les 
properes setmanes i es duran a terme entre el proper mes de novembre i el mes de 
febrer de l’any que ve.  
 

Aquesta inversió forma part del pla pluriennal d’actuacions que ABAQUA va 
aprovar el mes de juny per al període 2013-2015, dotat amb 15 milions d’euros. 
Per illes, a Mallorca es destinaran 750.770 euros, a les Pitiüses 225.866 euros i a 
Menorca 92.758. Els projectes que s’han adjudicat són les següents:  
 
Mallorca 
 

 Millora de la línia de fangs i construcció d’arqueta per a bombes a la 
depuradora de Campos, adjudicada per 114.729 euros. 

 Millora de les instal·lacions depuradores i de bombament de la costa del 
Llevant de Mallorca, entre les quals hi ha les de Cales de Mallorca, Cales de 
Manacor, Cala Romaguera, Son Servera, Capdepera, Can Picafort i Pollença, 
que han estat adjudicades per 175.811 euros. 

 Millora de les depuradores de Sant Joan, Santa Margalida, Lloret i Vilafranca 
de Bonany i a les estacions de bombament de Sineu, Petra i Montuïri, 
adjudicades per 135.904 euros. 

 Millora del pretractament i el bombament d’aigües de la depuradora d’Inca i 
de l’assecatge de fangs de la de Campanet, adjudicades per 124.630 euros. 
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 Millores a les depuradores de la Colònia de Sant Jordi, Cala d’Or i 
Portocolom, adjudicades per 104.428 euros. 

 Millores a les depuradores d’Andratx, Banyalbufar, Puigpunyent, Valldemossa i 
l’estació de bombament del Port de Sóller, adjudicades per 95.268 euros. 
 

Eivissa i Formentera 
 
Millores a les depuradores de Sant Antoni, Santa Eulària des Riu, Can Bossa i 
Formentera i els sistemes de bombeig de la Antigua, el Coral i s’Argamassa i del 
polígon de Formentera, adjudicades per 225.866 euros. 

 
Menorca 
 
Millora als reactors biològics de les depuradores de Maó-Es Castell, Migjorn Gran i 
Sant Climent, adjudicades per 92.758 euros.  
 
ABAQUA gestiona 80 depuradores arreu de l’arxipèlag balear (56 a Mallorca, 12 a 
Menorca, 11 a Eivissa i 1 a Formentera), i 180 estacions de bombament d’aigües 

residuals (99 a Mallorca, 52 a Menorca, 23 a Eivissa i 6 a Formentera).  
 
El condicionament i la millora dels sistemes de bombeig i de depuració de les 
aigües residuals són clau per garantir un funcionament correcte de les 
instal·lacions i de la qualitat de les aigües. Les obres de millora s’executen en els 
mesos de tardor i hivern per assegurar un bon rendiment especialment en els 
mesos d’estiu, quan s’incrementa notablement l’activitat de les plantes 
depuradores. 


