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Les depuradores actives a la comarca del 
Bages garanteixen el sanejament de més del 
95% de la seva població 
 

 Es disposa d’un total de 18 depuradores en servei i 110 quilòmetres 
de xarxa de col·lectors en alta  
 

 Les estacions depuradores en servei fan possible la millora 
mediambiental dels rius Llobregat, Cardener i Calders, així com 
també de les rieres de la Gavarresa, Mujal i Guardiola 

 
 
 
La comarca del Bages disposa actualment de 18 depuradores en servei que 
tracten un cabal d’aigües residuals de 44.000 m3/dia (que representa el 
sanejament equivalent a prop de 200.000 d’habitants). Això significa que les 
depuradores existents a la comarca garanteixen el sanejament de més del 95% 
de la seva població.  
 
Els sistemes de sanejament actualment en servei són els d’Avinyó, Balsareny, 
Cardona, Castellbell i el Vilar, Castellnou de Bages, Castellnou de Bages-La 
Figuerola, Manresa (depuradora ampliada en el 2004), Moià, Monistrol de 
Calders, Monistrol de Montserrat, Montví de Baix, Mujal, Navarcles/Sant 
Fruitós/Santpedor (estació depuradora ampliada en el 2008), Navàs, El Pont de 
Vilomara, Sallent/Artés, Sant Salvador de Guardiola i Súria.  
 
A més, existeixen 110 quilòmetres de xarxa de col·lectors en alta a la comarca, 
que fan possible connectar les xarxes de clavegueram amb les estacions 
depuradores i fer possible el sanejament de les aigües residuals.  
 
Totes aquestes depuradores, a més de sanejar les aigües residuals generades 
en els municipis esmentats, també contribueixen a la millora mediambiental 
dels rius Llobregat, Cardener i Calders, així com també de les rieres de la 
Gavarresa, Mujal i Guardiola. 
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Principals dades de les depuradores en servei 
 

Depuradora 
Any 

activació 
Any 

ampliació 
Cabal 

Disseny 

Avinyó 2002 - 650 

Balsareny 1991 - 1.500 

Cardona 1998 - 1.500 

Castellbell i el Vilar 2000 - 5.568 

Castellnou de Bages 2004 - 500 

Castellnou de Bages-
La Figuerola 2010 - 70 

Manresa 1985 2004 53.500 

Moià 1999 - 1.650 

Monistrol de Calders 2013 - 286,8 

Monistrol de 
Montserrat 1994 - 3.300 

Montví de Baix 2011 - 115 

Mujal 2003 - 30 

Navarcles/Sant 
Fruitós/Santpedor 1996 2008 14.162 

Navàs 1998 - 1500 

Pont de Vilomara 2005 - 850 

Sallent/Artés 1995 - 3.800 

Sant Salvador de 
Guardiola 1997 - 1.000 

Súria 1995 - 1.705 

 
 

Sanejament a Catalunya 
 
El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) inclou les 
actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la 
posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l’estat 
ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines. 
 
A data d’avui les depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament 
de més del 95,5% de la població catalana.  
 
 
2 de abril de 2014 


