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Resum 

En aquest projecte s’ha realitzat un estudi estadístic que relacioni el turisme dels últims 

anys amb les dades de qualitat de l’aigua residual de les diverses EDARs de Illes Balears 

gestionades per ABAQUA, l’empresa pública principal gestora de l’aigua i els seus 

tractaments a la comunitat autònoma. 

S’ha començat amb un estudi de la població els últims anys per tal de comprovar com hi ha 

hagut un increment significatiu que mereix l’atenció, i ressaltar el fet de ser en gran part 

població estrangera, possiblement influenciada pel turisme. 

Ha estat important la contemplació de la normativa principal a tenir en compte, destacant el 

Real Decreto de 1996 (límits de qualitat de l’aigua) i el Decret de 2003 (zones sensibles). 

S’ha prosseguit amb un estudi a fons de tota la situació actual d’ABAQUA i les instal·lacions 

que gestiona. Entre totes les seves funcions, s’ha decantat per l’aprenentatge de la gestió 

d’aigües residuals (donant importància també en els sistemes de clavegueram) tant pel que 

fa a les diverses EDARs, EBARs, col·lectors i els punts d’abocament, els tipus de 

tractaments, dimensionament, població abastida per cada EDAR i empreses principals 

explotadores per tenir més informació i justificar futurs resultats estadístics.  

S’ha continuat fent un anàlisi del compliment dels cabals mitjans tractats a les EDARs en 

relació amb els de dimensionament, així com els anys de construcció i les diverses 

remodelacions (passades o previstes de cara el futur) de les EDARs, com a factor 

important a destacar. 

Pel que fa a l’anàlisi de dades, s’ha iniciat amb un anàlisi de la població, considerant bases 

de dades oficials, comparant la temporada baixa (gent resident) amb l’alta (incloent gent 

turista que pernucti en els diversos municipis).  

S’han aprofitat totes les dades obtingudes de cada EDAR, en els seus proces rutinaris de 

control del funcionament i la qualitat, analitzades en els laboratoris. Aquestes s'han 

normalitzat per tal de tenir mostres representatives amb les quals poder fer un anàlisi dels 

paràmetres de qualitat tant de l’entrada com la sortida a la EDAR. Aquests resultats s’han 

comparat per poder trobar possibles relacions, així com la influència dels diversos factors 

que defineixen o limiten el comportament de l’aigua en els diversos casos. 

Posant en comú tots dos anàlisis, població i qualitat de l’aigua, s’han formulat una sèrie de 

hipòtesis que relacionin el turisme amb la qualitat de l’aigua en els diversos punts de 

control, per poder trobar resposta a una pregunta: Té el turisme massiu alguna influència 

en la qualitat de l’aigua i la seva devolució al medi aquàtic? 
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1. Glossari 

 

ABAQUA: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental 

IBESTAT: Institud d’Estadística de les Illes Balears 

SITIBSA: Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears 

EDAR: Estació Depuradora d’Aigües Resiudals 

EBAR: Estació de Bombeig d’Aigües Residuals 

ETAP: Estació de Tractament d’Aigua Potable 

DBO: Demanda Biològica d’Oxigen [mg O2 /L d’aigua] 

DBO5: DBO consumida per les bactèries en una mostra d’aigua a 20ºC després de 5 dies 

[mg O2 /L d’aigua] 

DBOE: Demanda Química d’Oxigen a l’entrada [mg O2 /L d’aigua] 

DBOS: Demanda Biològica d’Oxigen a la sortida [mg O2 /L d’aigua] 

DQO: Demanda Química d’Oxigen [mg O2 /L d’aigua] 

DQOE: Demanda Química d’Oxigen a l’entrada [mg O2 /L d’aigua] 

DQOS: Demanda Química d’Oxigen a la sortida [mg O2 /L d’aigua] 

SST: Sòlids en Suspensió Totals 

NT: Nitrogen Total 

PT: Fòsfor Total 

IPH: Índex de Pressió Humana 

Ho: Hipòtesi nul·la 

Ha: Hipòtesi alternativa 

α: Nivell de significància estadística 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

ABAQUA és l’empresa pública per excelència que s’encarrega de la gestió d’aigües a les 

Illes Balears. Cada any, a la seva memòria anual, presenta diversos projectes per tal de 

millorar les infraestructures i la seva organització. Fora d’aquests, també està interessat en 

projectes més d’investigació on es responguin a preguntes sobre per què es comporta el 

sistema d’aigües com ho fa.  

Entre un d’aquests projectes, es va observar en el seu temps un possible canvi de 

tendència de la qualitat d’aigua residual de les illes a nivell general, en mesos més turístics. 

Aquests canvis sobtats feien que fos complicat preveure el comportament de l’aigua en 

aquells mesos, per poder adaptar els diversos tractaments a les demandes canviants 

d’algunes EDARs. Aquest fet del que ja s’era conscient des de feia un temps, va impulsar la 

proposta d’un projecte per a mesurar els paràmetres principals de qualitat d’aigua (DBO, 

DQO, NT i PT) d’una manera més ràpida i barata que la que es realitza actualment al 

laboratori, la qual es mostrava, alguns dies de temporada alta, insuficient degut a la seva 

lentitud (Ex: Test de DBO5) [14]. 

Una idea de projecte que va sortir com a sol·lució d’aquesta problemàtica, va ser la de 

crear un mètode de mesura indirecta de la DBO i DQO, a partir de la relació que aquestes 

tinguessin amb les propietats de l’aigua residual (conductivitat eléctrica, pH, etc). 

Degut a la inicial incertesa dels resultats que presentava l’estudi d’aquest mètode, es va 

tendir el projecte cap a l’estudi més a fons de com afectava el turisme en aquestes 

variacions de qualitat. D’aquí finalment ha sorgit el projecte que es defensa a continuació. 
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2.2. Motivació 

Sempre he estat interessat en la gestió de l’aigua, en tots els seus usos. L’increment de la 

població els darrers anys, juntament amb el mal ús que es fa de l’aigua per poder sostenir 

aquesta sobrepoblació, moltes vegades poc sostenible per l’ecosistema on habita, ha fet 

motivar-me a buscar un projecte que trobés coneixement i respostes a aquest fet.  

Actualment no es troben gaires estudis que relacionin el turisme amb un fet teòricament tan 

diferent com l’aigua. És per això que, juntament amb la intenció de conèixer més sobre el 

món de l’aigua i els seus possibles tractaments, s’ha aprofitat aquest projecte per entendre 

millor quin pes té el turisme, les variacions demogràfiques i com, mitjançant l’estadística, 

podem treure conclusions realistes d’allò que en els últims temps tan preocupa: El 

malvaretament d’un bé escàs però totalment imprescindible per la vida en general com és 

l’aigua. 

A tots aquests fets s’ha sumat la preocupació dels ecosistemes marins, que tan fortament 

es veuen afectats pel factor humà. Per tant, comprendre millor com reduir el mal que l’ésser 

humà aplica a la vida marina des del punt de vista de l’abocament d’aigua al medi ha estat 

una forta motivació per seguir amb el projecte. 

 

2.3. Requeriments previs 

Per aquest projecte han estat necessaris diversos coneixements obtinguts al lllarg del Grau 

i el Màster d’Enginyeria Industrial. 

Per una banda totes les lliçons apreses a Tecnologia del Medi Ambient i els diversos tipus 

de tractaments d’aigua residual, així com tot el que comporta. També ha estat necessària 

l’ampliació de coneixements del tema en qüestió, com les xarxes d’abastiment i 

clavegueram, tancs, sobreixidors i tècniques de control de demanda, gestió i organització 

de les EDARs, normes i tècniques de control de qualitat o la normativa general. 

També ha estat escencial tenir coneixements avançats d’estadística per triar mostres 

representatives, saber fer una exploració i normalització d’aquestes, formulació correcta 

d’hipòtesis així com diversos testos i tècniques com comparació de mitjanes, anàlisis de 

variança, etc [11][12][13][14]. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

A l’hora de realitzar el següent estudi, s’ha fet seguint una sèrie d’objectius. Aquests 

objectius es comenten a continuació: 

1) Estudiar i analitzar la qualitat de les aigües residuals a l’entrada i sortida de les 

diverses EDAR gestionades per ABAQUA durant el periode de 2000-2019. 

2) Comprovar els índexs de qualitat i patrons estadístics que aquests segueixin, a 

l’entrada de les diverses EDARs gestionades per ABAQUA. 

3) Estudiar l’evolució de la població al llarg de l’any, a partir de l’impacte turístic de les 

Illes Balears, i relacionar-lo amb els paràmetres de qualitat d’entrada. 

4) Analitzar les característiques, la política de funcionament i explotació de les diverses 

EDARs gestionades per la companyia. 

5) Validar el compliment dels límits de qualitat imposats pel Real Decreto de 1996, per 

part de les diverses EDARs de la companyia. 

6) Realitzar un anàlisi de variança per tal de trobar interacció de factors que donin 

explicació als paràmetres de qualitat d’aigua a la sortida de les EDARs. 

7) Donar una resposta objectiva i directa a l’efecte del turisme a la qualitat d’aigua 

residual a l’entrada i sortida de la EDAR, amb les condicions necessàries que 

s’hagin de complir i considerant els factors influents. 
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3.2. Abast del projecte 

Aquest projecte pretén estudiar el comportament general de les aigües residuals amb 

relació al flux de població a les Illes Balears. Es vol basar en tota la informació actual 

disponible i actualitzada de cara l’any 2019. L’any 2020 no s’ha contemplat en el projecte 

degut als canvis de tendències que poden haver hagut, a partir d’un fet excepcional com és 

la pandèmia COVID 19. 

Seguint els objectius esmentats, el treball es basa en un estudi bibliogràfic de tot el sistema 

d’aigües residuals i els seus tractaments, seguit d’un anàlisi exaustiu de les dades de 

qualitat d’aigua preses per les diferents EDARs per normativa.  No es pretén  entrar en 

aspectes com visites a les diverses plantes, ni molt menys presa de mostres o anàlisis 

d’aquestes en el laboratori. En disposar-se de les bases de dades d’ABAQUA, s’ha aprofitat 

tota la informació en quant a aquest control de qualitat periòdic que totes les EDARs han de 

realitzar. 

Per altra banda s’ha disposat de diverses bases de dades a nivell demogràfic oficials, com 

IBESTAT o SITIBSA per extreure la informació necessària en quant al flux de població. 

A partir de tota aquesta informació, es pretén portar el projecte a la simple resposta 

d’hipòtesis pròpiament formulades, que fagin referència a aquesta relació entre turisme i 

qualitat d’aigua i diverses explicacions a preguntes que es vagin formulant. Les hipòtesis 

tan sols poden ser acceptades en el cas de donar-se significància (a partir dels nivells de 

significància α designats per cada cas) en els diversos testos estadístics realitzats. 

Un cop realitzat l’anàlisi estadístic i haver fet un anàlisi objectiu dels resultats, tot 

considerant els motius de cada patró o excepció que es presenti, es donen  les afirmacions 

finals extretes de cada hipòtesi, com a conclusió de l’estudi. 

Per tant, com es pot veure, no es pretén en aquest mateix treball buscar una sol·lució o 

proposar i dissenyar millores al sistema estudiat. En comptes d’això, s’ha enfocat a trobar i 

justificar amb garanties el comportament dels diversos factors que interfereixen en la 

qualitat de l’aigua residual i el turisme, per tal de realitzar-se un nou estudi en un futur, 

partint de les conclusions extretes en aquest, on es busquin les millores necessàries per tal 

de sol·lucionar els incompliments  trobats. 
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4. Estudi demogràfic i geogràfic de les Illes 

Balears 

 

Les Illes Balears han patit un augment progressiu de la població en els últims anys. 

Principalment, es deu al seu atractiu turístic. Aquest factor fa que part de la població 

turística habitual, acabi residint a les illes.  

A continuació es presenten les dades de població resident anual (que no turística 

esporàdica) en la totalitat de municipis de les Illes Balears, extretes de la base de dades 

IBESTAT: 

Taula 4.1: Evolució de la població a les Illes Balears segons nacionalitat [3]. 

Any Totes les nacionalitats Espanyola Estrangera 

1998 796483 758247 38236 

1999 821820 776766 45054 

2000 845630 790871 54759 

2001 878627 804744 73883 

2002 916968 817224 99744 

2003 947361 820856 126505 

2004 955045 823622 131423 

2005 983131 826861 156270 

2006 1001062 833311 167751 

2007 1030650 840480 190170 

2008 1072844 849808 223036 

2009 1095426 857864 237562 

 

Com es pot veure, seguint la tendència d’un país del primer món al segle XXI, hi ha hagut 

un increment anual i progressiu de la població. En cap any s’ha reduit la quantitat de gent 

resident respecte l’anterior (Gràfica 4.1). Aquest fenomen es pot deure tant a l’evolució 

natural a partir de naixaments i defuncions de gent pròpia del territori, però també a la 

immigració no turística que ha passat a residir en aquesta comunitat autònoma.  
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Grafica 4.1: Evolució de la població a les Illes Balears [3]. 

 

Si s’observa més detingudament la (Taula 4.1) es pot veure com es fa una distinció entre 

població amb nacionalitat espanyola i estrangera. Mirant els percentatges d’increment de 

població any rere any des de l’any base de l’estudi (1998) s’observa a la (Taula 4.2) com 

l’estrangera pateix un augment molt més considerable; tant relativament any rere any com 

en termes absoluts, de cara el 2009. 

Taula 4.2: Evolució en percentatge de la població a les Illes Balears segons nacionalitat [3]. 

Any Espanyola Estrangera 

1998 0 0 

1999 2,442343986 17,83136311 

2000 4,302555763 43,21320222 

2001 6,132170652 93,22889424 

2002 7,778072317 160,8641071 

2003 8,257071904 230,8531227 

2004 8,621860687 243,7153468 

2005 9,049030197 308,6986086 

2006 9,899676491 338,7252851 

2007 10,84514677 397,3585103 

2008 12,07535275 483,3141542 

2009 13,13780338 521,3045298 
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Grafica 4.2: Evolució de la població a les Illes Balears [3]. 

 

S’ha fet també un estudi més detingut, classificant per municipis, per tenir dades i 

explicacions a aquest augment massiu de la població estrangera, molt superior a 

l’espanyola. El motiu és que en partir de valors molt inferiors respecte la població nacional 

(38236 estrangers i 758247 espanyols el 1998), no s’hauria de presentar un increment 

percentual tan superior per part de l’estrangera respecte l’espanyola, si tan sols fos degut a 

l’evolució demogràfica natural (naixaments i defuncions). 

A continuació, com a possible explicació, es presenten dades de municipis amb valors i 

tendències força diferents com és el cas de Santanyí (Taula 4.3 i Gràfica 4.3) i Es Migjorn 

Gran (Taula 4.4 i Gràfica 4.4): 

Taula 4.3: Evolució en percentatge de la població del municipi de Santanyí segons nacionalitat [3]. 

Any Total nacionalitat Espanyola Estrangera 

1998 7974 7360 614 

1999 8467 7694 773 

2000 8957 8003 954 

2001 9405 8208 1197 

2002 10020 8442 1578 

2003 10253 8324 1929 

2004 10337 8213 2124 

2005 10673 8151 2522 

2006 11172 8193 2979 

2007 11720 8239 3481 

2008 12303 8313 3990 

2009 12664 8387 4277 
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Grafica 4.3: Evolució de la població del municipi de Santanyí segons nacionalitat [3]. 

 

Taula 4.4: Evolució en percentatge de la població del municipi d’Es Migjorn Gran segons nacionalitat 

[3]. 

Any Total nacionalitat Espanyola Estrangera 

1998 1126 1105 21 

1999 1136 1112 24 

2000 1148 1123 25 

2001 1204 1178 26 

2002 1226 1193 33 

2003 1216 1144 72 

2004 1300 1192 108 

2005 1409 1220 189 

2006 1503 1237 266 

2007 1518 1252 266 

2008 1518 1245 277 

2009 1523 1242 281 
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Grafica 4.4: Evolució de la població del municipi de Es Migjorn Gran segons nacionalitat [3]. 

 

S’observa ràpidament com l’evolució de població és superior a Santanyí respecte a Es 

Migjorn Gran. El motiu es detecta ràpidament en observar (Gràfica 4.3 i Gràfica 4.4) on 

queda remarcat que l’estrangera té un increment molt més continuat i pronunciat a 

Santanyí respecte a Es Migjorn Gran. Fenòmens semblants s’observen en altres municipis 

de les Illes Balears, dades que es poden trobar a l’ANNEX. 

Aquest petit anàlisi corrobora inicialment el que ja se suposava i presenta una primera 

hipòtesi; L’increment de població estrangera es produeix de manera molt més pronunciada 

que l’espanyola degut a immigracions, i aquesta és desigual entre municipis, presentant-se 

més pronunciada en aquells amb un objectiu turístic més elevat. 

Cal tenir en compte que no s’està considerant el turista esporàdic que només resideix 

temporalment en moments determinats de l’any, principalment de la temporada alta. 

Aquests fenòmens s’han estudiat a continuació, però afegint el factor municipi (més turístic 

o menys turístic) a l’hora d’analitzar resultats i treure conclusions. 
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5. Normativa de medioambiental de la qualitat de 

les aigües residuals 

5.1. Real Decreto 509/1996 

L’any 1996 va quedar aprovat el Real Decreto 509/1996, 15 de marzo, de desarrollo del 

Real Decreto-ley 11/1995, 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas [6]. 

Aquest decret prenia una sèrie de mesures relacionades amb el tractament d’aigües 

residuals i el seu control. D’aquestes les més destacades, i que s’han considerat en aquest 

estudi són les següents [6]: 

 S’estableixen uns límits de paràmetres de qualitat de l’aigua en el punt 

d’abocament. Els valors més representatius a nivell general són els següents 

(Taula 5.1.1): 

- DBO: 25 mg/L O2 

- DQO: 125 mg/L O2  

 Es fa una clara diferenciació entre la naturalesa dels punts d’abocament. Els 

nivells de DBO i DQO han de ser complerts per totes les EDAR, mentre que els 

de Nitrogen i Fòsfor només per aquelles determinades com a zones sensibles. 

Aquesta determinació també ve esmentada en el Real Decreto, on es determinen 

dues Zones diferenciades, segons el tipus de medi del que es tracta, que 

serveixin com a punts d’abocament d’aigües residuals: 

- Zones sensibles: Es tracta de medis amb ecosistemes molt 

desenvolupats i alts nivells d’eutrofització. Se li han d’aplicar a més a 

més les restriccions de NT i PT. 

- Zones menys sensibles: Són aquelles zones, on abocar aigües 

residuals, on no es compleixen els requisits biològics esmentats. No 

requereixen límits en el NT i el PT. 

Els nivells de Nitrogen i Fòsfor a complir en les zones sensibles depenen de la 

quantitat d’habitants equivalents (he) tractats de la EDAR d’on prové l’aigua 

residual (Taula 5.1.2): 
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- de 10000 a 100000 he: NT de 15 mg/L i  PT de 2 mg/L. 

- més de 100000 he: NT de 10 mg/L i  PT de 1 mg/L. 

 Una vegada una zona ha estat determinada com a sensible, la EDAR que aboca 

aigües residuals en aquella área té 7 anys per realitzar els canvis necessaris per 

tal de baixar els paràmetres de qualitat per sota els límits establerts per aquest 

decret [6].  

 Segons el Real Decreto, les EDARs estan obligades a prendre mesures dels 

paràmetres de qualitat de l’aigua  de manera continuada i fiable, els quals han de 

sortir representats a una memòria obligatòria cada 2 anys [6]. 

 

Taula 5.1.1: Límits dels paràmetres a complir per part de les EDARs en tots els punts d’abocament, 
segons el Real Decreto 509/1996 [6]. 

 

 
 

 
Taula 5.1.2: Límits dels paràmetres a complir per part de les EDARs en tots els punts d’abocament 

catalogats com a zona sensible, segons el Real Decreto 509/1996 [6]. 

 

 
 
 

En aquest estudi no es prestarà atenció a altres paràmetres com els Sòlids en Suspensió 

(SST) o l’oxigen dissolt (OD). Tampoc s’imposaran els límits en els rendiments de 

reducció de DBO o DQO, ja que ja se centra en el compliment dels altres paràmetres, ja 

implícits. 
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5.2. Decret 49/2003 

L’any 1992 surt a la llum un Decret on es comença a fer una regulació de l’evaquament 

d’aigües residuals urbanes per part de les diverses estacions depuradores d’aigües 

residuals (EDAR). 

 

Posteriorment amb el Real Decreto-ley de 1995 i el seu posterior desenvolupament l’any 

1996, queden definides a nivell estatal els límits de qualitat de l’aigua, com s’ha decretat 

en l’apartat anterior. 

 

El Govern de les illes Balears inicia les campanyes necessàries pel compliment del 

Decret i d’aquesta manera, d’acord amb l’article 33.2 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del 

Govern de les Illes Balears, surt a la llum el del Decret 49/2003, 9 de Maig, pel qual es 

declaren les zones sensibles a les Illes Balears [7]. 

 

 

5.2.1. ZONES SENSIBLES 

 

Segons el Decret de 2003, es pot considerar un medi aquàtic com a zona sensible en 

complir-se les següents condicions [7]: 

 

1) Llacs, llacunes, embassaments, estuaris i aigües marítimes que siguin eutròfics o 

que podrien arribar a ser-ho en un futur pròxim si no s’hi adopten unes mesures de 

protecció. 

 

2) Aigües continentals superficials destinades a l’obtenció d’aigua potable que podrien 

contenir una concentració de nitrats superior a la que estableixen les disposicions 

corresponents del Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de l’Administració pública de l’aigua i de la planificació hidrològica. 

 

3) Masses d’aigua on sigui necessari un tractament addicional al secundari que 

estableixen l’article 5 del Reial Decret llei 11/1995 i el Reial Decret 509/1996, per 

complir el que disposa la normativa comunitària. 
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*EUTROFITZACIÓ: Segons el Decret de 2003, l’eutrofització és l’augment de nutrients a 

l’aigua i, d’una manera especial, els compostos de nitrogen o de fòsfor, que provoca un 

creixement accelerat d’algues i d’espècies vegetals superiors, amb el resultat d’uns 

trastorns no desitjats en l’equilibri entre els organismes presents a l’aigua i en la qualitat de 

l’aigua que afecta. 

 

Finalment, considerant totes les condicions esmentades, les zones decretades com a 

sensibles es poden trobar a l’ANNEX [7]. 

S’observa com una gran quantitat de zones seran punts d’abocament de les diverses 

EDARs gestionades per ABAQUA, fet que donarà especial importància a l’estudi dels 

nivells de NT i PT. 
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6. Situació actual de les EDARs de Illes Balears. 

6.1. ABAQUA. Funcions i paper en la gestió de l’aigua a les 

Illes Balears 

ABAQUA és la principal empresa pública encarregada de la gestió del sistema d’aigües de 

les Illes Balears. Anualment, dacord amb el Real Decreto de 1996 [6], publica una memòria 

on queden resumits tots els objectius, mesures, projectes i estudis acordats o realitzats 

aquell any [1]. Les funcions de l’empresa, fora de la redacció d’informes com les memòries 

anuals,  són diverses, però es poden destacar tres: 

1) Gestió del sistema d’abastiment d’aigua: Gestió de les diferents ETAPs, els 

sistemes de captació, cuidat dels aqüífers i xarxes de distribució d’aigua 

potable. Com a objectiu principal en aquest àmbit, en aquesta memòria de 

2019, es pretén recuperar part dels aqüífers en els seus nivells originals, 

sobretot aquells amb sobreexplotació, potenciant l’ús d’aigua dessalinitzada. 

2) Gestió del sistema de sanejament: Gestió de la major part de EDARs de les Illes 

Balears, sistemes de clavegueram, sistemes de bombeig (EBARs), campanyes de 

mesures per observar i valorar els compliments normatius, publicació de cabals 

tractats i planificació de projectes de remodelació amb data i pressupost. El principal 

objectiu és la finalització d’un pla de renovació en la gestió de les EDARs, on quedin 

especificades totes les remodelacions necessàries per complir amb les normatives 

vigents [6][7], de cara els anys següents. 

3) Gestió de les campanyes de neteja litoral: Gestió de campanyes per netejar l’aigua 

del litoral de les Illes Balears i aconseguir convenis amb laboratoris d’investigació 

per a la implementació de noves tecnologies per a millorar aquest servei. Sobretot 

va relacionat amb el conscienciament de la contribució en els sistemes d’abastiment 

i sanejament com a factor minimitzant d’aquestes accions i millora indirecta dels 

aspectes medioambientals del litoral. 

En aquest estudi s’ha centrat en la gestió del sanejament. S’han considerat els 

sistemes de clavegueram i les xarxes de bombeig que connecten a cada municipi, així 

com el seu punt d’abocament, però només amb l’objectiu d’analitzar el correcte 

funcionament de les EDARs a les que van associats.  

Els temes d’abastiment i neteja litoral no es discuteixen en aquest treball. 
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6.2. Gestió del sanejament de les aigües residuals a les Illes 

Balears 

ABAQUA s’encarrega de la gestió del sistema de sanejament complert. 

El sistema de sanejament consisteix en quatre elements imprescindibles: 

- Canonades: Porten l’aigua del seu punt d’ús (residencial o industrial) 

fins una EDAR o EBAR. Està format pel clavegueram i el sistema de 

col·lectors. 

- EBAR: Estació de bombeig que fa arribar l’aigua de un o més punts 

d’ús (des d’un o més municipis) cap a una EDAR per a ser tractada. 

- EDAR: Estació depuradora d’aigües residuals on es fa el tractament 

de l’aigua per donar-li les condicions de qualitat mínimes requerides per 

poder ser retornades a un efluent amb un destí determinat. 

- Efluent: Transporta l’aigua ja tractada, de la sortida de la EDAR a un 

destí determinat per ser reutilitzada per altres tasques (Ex: reg) o 

retornades al medi aquàtic. 

 

Figura 6.2.1: Esquema simplificat del sistema de sanejament gestionat per ABAQUA [1]. 

 

En aquest estudi es prestarà atenció a les condicions de l’aigua a l’entrada i sortida de la 

EDAR, com a paràmetres que determinin el seu bon o mal funcionament. No s’analitzaran 

els altres 3 elements, tot i ser considerats per treure explicacions a tendències que es vagin 

trobant a mesura que s’analitzin les dades. 
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6.2.1. Estacions Depuradores d’Aigües Residual (EDAR) 

Una EDAR típica, actualitzada i amb el sistema de tractaments complert, consta de les 

següents parts: 

PRETRACTAMENT: Primer tractament que se li fa a l’aigua residual en entrar a la EDAR, 

bàsicament per eliminar gran part dels sòlids grans i sòlids en suspensió. Està format, 

generalment, pel següents tractaments: 

- Desbast o pou de gruixuts 

- Desbast de fins o tamiçat 

- Deserenat 

- Desengreixat 

TRACTAMENT PRIMARI: Tractament per acabar d’eliminar els sòlids en suspensió i part 

de la matèria orgànica (DBO). Consta d’un sedimentador o decantador primari (circular o 

rectangular) amb un temps de residència hidràulic suficientment gran com perquè 

sedimentin els sòlids al fons del dipòsit, per ser extrets en forma de fangs primaris. A 

vegades es fa servir la floculació per fer reaccionar molècules petites i lleugeres, obtenint-

ne de més pesades, que també acabin sedimentant. 

TRACTAMENT SECUNDARI: Tractament per eliminar gran part de la DBO. Generalment 

consisteix en: 

- Reactor biològic: Dipòsit reactor on, a partir de les reaccion 

enzimàtiques produides per bacteries (generalment primer anaeròbies i 

després aeròbies, passant per una franja anòxica), es biodegrada gran 

part de la matèria orgànica al llarg del seu temps de residència hidràulic 

(controlable segons les demandes) aconseguint-se una disminució de la 

DBO. Sovint es recirculen bactèries per aconseguir un producte més 

definitiu. Hi ha de diversos tipus: Etapa completa, doble etapa, 

membranes (MBR), Biodiscs, etc. 

- Sedimentador o decantador secundari: Dipòsit on sedimenten els 

fangs generats al reactor per la biodegradació. 

TRACTAMENT DE NITROGEN: Tractament aplicat a partir de reaccions bacterianes, per 

tal de convertir ions que continguin nitrogen en productes que acabin derivan en N2 gas, 

que se separi de l’aigua. El més típic és el sistema de nitrificació/desnitrificació (reaccions 
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amb bactèries aeròbies i anaeròbies respectivament) tot i que hi ha altres tecnologies com 

l’ANNOMOX [22]. 

TRACTAMENT DE FÒSFOR: Tractament aplicat a partir de reaccions bacterianes, per tal 

de convertir ions que continguin fòsfor en productes que acabin derivan en P2 gas, que se 

separi de l’aigua. 

TRACTAMENT TERCIARI: Altres tractaments que es puguin aplicar a la sortida de la 

EDAR per generar aigua més pura, per a usos especials (reg, reompliment de deltes, 

aqüífers, etc). Els més comuns són: 

- Filtre de sorra 

- Ozonització 

- Cloració 

- Desinfecció UV 

- Osmosis inversa 

TRACTAMENT DE FANGS: Tractaments que se li fan als fangs sortint dels tractaments 

primari i secundari per extreure’n l’aigua, els gasos (sovint reutilitzat per cogeneració) i 

acabar generant un producte, a poder ser reutilitzable per sectors com l’agricultura o els 

fertilitzants. Està generalment format per: 

- Espessidor de fangs 

- Digestor anaeròbi 

- Gasòmetre 

- Deshidratació 

- Assecatge 

- Ús del producte final 

Depenent de la demanda d’aigües que hi hagi per part de cada EDAR, es tindrà un 

tractament més complert (format per tots els elements citats anteriorment) o menys 

(estalviant-se la incorporació de tractaments més específics com els de N, P o terciaris).  

El tractament de fangs es pot realitzar a la mateixa EDAR, però sovint es fa a una 

instal·lació a part, explotada per una empresa dedicada exclusivament a aquest tractament. 
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Figura 6.2.1.1: Esquema simplificat del sistema de sanejament gestionat per ABAQUA [1]. 

 

Un cop surt l’aigua de la EDAR, aquesta es pot destinar amb una o diverses línees a un o més punts 

d’abocament amb diversos mitjants (emissari submarí, emissari terrestre, torrent, pou d’infiltració, 

llacuna d’infiltració). Cal tenir cura del mitjà, en el cas d’abocar-se en una zona sensible. 

 

6.2.2. EDARs gestionades per ABAQUA 

Pel que fa a les EDARs de les Illes Balears, aproximadament un 70% són gestionades per 

l’empresa ABAQUA. Aquestes 79 EDARs estan repartides per les 4 Illes de la comunitat 

autònoma i presenten capacitats, característiques i demandes molt diferents les unes de les 

altres, depenent dels municipis que tracten. 

Taula 6.2.2.1: EDARs gestionades, poblacions i volums de disseny a Illes Balears gestionades per 

ABAQUA l’any 2019 [1]. 

Illa Nº de EDARs Població de disseny (he) Volum de dissens (m3/any) 

Mallorca 56 825452 53495495 

Menorca 12 254502 15882975 

Eivissa 10 305530 22293105 

Formentera 1 30260 1229400 

TOTAL Illes Balears 79 1415744 92900975 
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A continuació es pot veure unes taules resum (Taula 6.2.2.2 i Taula 6.2.2.3) on 

s’especifiquen de manera genèrica, els diversos tractaments de cada EDAR: 

Taula 6.2.2.2: Tipus de pretractament de cada EDAR gestionada per ABAQUA [1]. 

EDAR 

PRETRACTAMENT 

DESBAST DE 
FINS 

DESBAST/POU DE 
GRUIXUTS 

DESARENAT DESENGREIXAT ALTRES 

ALAIOR X X (DESBAST) X X 
 

ALARÓ X X (POU) 
   

ALGAIDA-MONTUIRI X 
 

X 
  

ANDRATX X 
 

X X 
 

ARTÀ X 
    

BANYALBUFAR X 
    

BINISSALEM X 
 

X X 
 

CALA D’OR X 
 

X X 
 

CALA FERRERA X 
 

X X 
 

CALA GALDANA X 
 

X 
  

CALA LLONGA X 
 

X X 
 

CALA’N PORTER X 
    

CALA SANT VICENÇ X 
    

CALES DE 
MALLORCA 

X 
 

X 
  

CALES DE MANACOR X 
 

X 
  

CAMP DE MAR X 
 

X X 
 

CAMPANET X 
    

CAMPOS X 
    

CAN BOSSA X 
 

X X 
 

CANYAMEL X 
 

X 
  

CAPDEPERA X 
 

X 
  

CAS CONCÓS X 
   

DECANTADOR – 
DIGESTOR 

CIUTADELLA NORD X 
 

X X 
 

CIUTADELLA SUD X 
 

X X 
 

COLÒNIA DE SANT 
JORDI 

X 
    

COLÒNIA DE SANT 
PERE 

X 
    

CONSELL X 
    

COSTITX X 
    

DEIÀ X 
    

EIVISSA X 
 

X X 
 

ES MERCADAL X X (POU) 
   

ESTELLENCS X 
 

X X 
 

FELANITX X 
    

FERRERIES X X (POU) 
   

FONT DE SA CALA X 
    

FORMENTERA X 
 

X 
  

FORMENTOR X 
 

X X 
 

INCA X 
   

DIPÒSIT 
LAMINADOR 

LLORET X X (POU) 
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LLOSETA X 
    

LLUBÍ X 
    

LLUC X 
    

LLUCMAJOR X 
    

MANACOR X 
 

X 
  

MAÓ ES CASTELL X X (POU) 
   

MIGJORN X 
 

X X 
 

MURO X X (POU) 
   

POLLENÇA X 
 

X X 
 

PORRERES X 
    

PORT DE SANT 
MIQUEL 

X 
    

PORTO COLOM X 
    

PUIGPUNYENT X 
 

X X 
 

RANDA X 
   

DECANTADOR – 
DIGESTOR 

SA POBLA X 
   

DECANTADOR – 
DIGESTOR 

SA RÀPITA X 
    

SANT ANTONI X X (DESBAST) X X 
 

SANT CLIMENT X 
    

SANT ELM X 
    

SANT JOAN X X (POU) 
   

SANT JOAN DE 
LABRITJA 

X 
    

SANT JOSEP DE SA 
TALAIA 

X 
    

SANT LLUÍS X 
 

X X 
 

SANTA EUGÈNIA X 
    

SANTA EULÀRIA DES 
RIU 

X 
 

X X 
 

SANTA GERTRUDIS 
     

SANTA MARGALIDA X 
 

X 
  

SANTA MARIA X 
    

SANTANYÍ X 
 

X X 
 

SELVA-CAIMARI X X (POU) 
   

SES SALINES X 
    

SINEU X 
    

SÓLLER X 
 

X X 
 

SON SERRA DE 
MARINA 

X 
 

X 
  

SON SERVERA X 
 

X 
  

VALLDEMOSA X 
 

X X 
 

VILAFRANCA X 
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Taula 6.2.2.3: Tipus de tractaments de cada EDAR gestionada per ABAQUA [1]. 

EDAR 
TRACT. PRINCIPAL 

(PRIMARI + SECUNDARI) 
NITR/DESNITR 

ELIMIN. 

DE P 
ALTRES 

ALAIOR 
Primari + biològic convencional + 

digestor aerobi 
X X 

 

ALARÓ Aeració perllongada X 
  

ALGAIDA-MONTUIRI Aeració perllongada X     

ANDRATX Aeració perllongada X   
RECEPCIÓ DE FOSSES 

SÈPTIQUES 

ARTÀ Llacunatge airejat       

BANYALBUFAR Doble etapa (OWEG)       

BINISSALEM Aeració perllongada X     

CALA D’OR Aeració perllongada X     

CALA FERRERA Aeració perllongada X X   

CALA GALDANA Aeració perllongada X     

CALA LLONGA Aeració perllongada X X   

CALA’N PORTER Aeració perllongada       

CALA SANT VICENÇ Llacunatge airejat       

CALES DE 
MALLORCA 

Llacunatge airejat       

CALES DE 
MANACOR 

Doble etapa (OWEG)       

CAMP DE MAR Aeració perllongada X     

CAMPANET Aeració perllongada       

CAMPOS Aeració perllongada       

CAN BOSSA Aeració perllongada     
RECEPCIÓ DE FOSSES 

SÈPTIQUES 

CANYAMEL Aeració perllongada X     

CAPDEPERA Aeració perllongada     
RECEPCIÓ DE FOSSES 

SÈPTIQUES 

CAS CONCÓS CBR (biodiscos)     FILTRE VERD 

CIUTADELLA NORD Aeració perllongada       

CIUTADELLA SUD 
Primari + biològic convencional + 

digestor aerobi 
X     

COLÒNIA DE SANT 
JORDI 

Aeració perllongada X     

COLÒNIA DE SANT 
PERE 

Aeració perllongada       

CONSELL Aeració perllongada       

COSTITX Aeració perllongada       

DEIÀ CBR (biodiscos)       

EIVISSA Filtres  iologic  (BIOFOR)     FILTRE SORRA 

ES MERCADAL Llacunatge airejat       

ESTELLENCS Aeració perllongada X     

FELANITX Aeració perllongada       

FERRERIES Aeració perllongada X     

FONT DE SA CALA Aeració perllongada X X   

FORMENTERA Aeració perllongada X     

FORMENTOR Aeració perllongada X X   

INCA Aeració perllongada       

LLORET Aeració perllongada X     

LLOSETA Aeració perllongada       

LLUBÍ Aeració perllongada       

LLUC Llacunatge airejat       

LLUCMAJOR CBR (biodiscos)       

MANACOR Aeració perllongada X     

MAÓ ES CASTELL Aeració perllongada       

MIGJORN Aeració perllongada X     

MURO Aeració perllongada X     

POLLENÇA 
Primari + biològic convencional + 

digestor anaerobi 
    

FISICOQUÍMIC + 
DIGESTOR ANAEROBI 

PORRERES Aeració perllongada     FILTRE VERD 
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PORT DE SANT 
MIQUEL 

Aeració perllongada     FILTRE SORRA 

PORTO COLOM Aeració perllongada       

PUIGPUNYENT MBR (Membranes)       

RANDA CBR (biodiscos)     FILTRE VERD 

SA POBLA Aeració perllongada X     

SA RÀPITA Aeració perllongada       

SANT ANTONI Aeració perllongada X X   

SANT CLIMENT Aeració perllongada X     

SANT ELM Aeració perllongada       

SANT JOAN Aeració perllongada X     

SANT JOAN DE 
LABRITJA 

Aeració perllongada     FILTRE VERD 

SANT JOSEP DE SA 
TALAIA 

CBR (biodiscos)       

SANT LLUÍS Doble etapa (OWEG)     FILTRE SORRA 

SANTA EUGÈNIA Aeració perllongada       

SANTA EULÀRIA DES 
RIU 

Aeració perllongada X X   

SANTA GERTRUDIS         

SANTA MARGALIDA Aeració perllongada X     

SANTA MARIA Aeració perllongada       

SANTANYÍ Aeració perllongada X     

SELVA-CAIMARI Aeració perllongada       

SES SALINES Aeració perllongada       

SINEU Aeració perllongada X     

SÓLLER Aeració perllongada X     

SON SERRA DE 
MARINA 

Aeració perllongada       

SON SERVERA Primari +  iologic convencional     
RECEPCIÓ DE FOSSES 

SÈPTIQUES 

VALLDEMOSA MBR (Membranes)       

VILAFRANCA Llacunatge airejat       

*El terme Aeració perllongada fa referencia a un sistema de tractament primari + secundari amb 

reactor biològic (fases anaeròbia, anòxica i aeròbia) i decantador secundari. 

 

Com es pot veure clarament en les la (Taula 6.2.2.2) i sobretot a la (Taula 6.2.2.3), no 

tenen res a veure algunes EDARs amb les altres, considerant els tractaments usats. Es pot 

veure com, tot i que la majoria mostren un sistema d’aeració perllongada (el mínim 

requerit), algunes disposen de llacunatge airejat, on no hi ha tractament en un reactor 

biològic qualificat. Serà necessari veure si aquest presenta uns valors de qualitat d’aigua 

suficientment bons a la sortida, per complir amb la normativa o no [6]. 

Per altra banda es veu com els tractaments addicionals, com el de N i sobretot el de P 

només és present en un nombre molt delimitat d’EDARs. La primera explicació que sorgeix 

a aquest fet, és que segons la normativa vigent [6][7], no abocarien aigües a zones 

considerades “sensibles”, o la qualitat a l’entrada i el tractament seria necessari per 

presentar uns valors de N i P adeuquats, per sota els límits establerts. Tot i així, més tard 

en l’anàlisi de dades, es verificarà o no aquesta hipòtesi. 
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Alguns casos presenten altres tractaments com filtres o emmagatzament a fosses 

sèptiques, la repercusió dels quals s’estudiarà més endevant.  

 

PUNTS D’ABOCAMENT 

Les EDARs de l’estudi, haurien d’abocar les aigües de sortida de la EDAR amb un mitjà o 

altre i a un punt d’abocament determinat, depenent de la seva posició geogràfica, la qualitat 

de l’aigua a la sortida i l’ús que se’n fagi de l’aigua. Idòniament, els cabals haurien de ser 

duts cap a zones marítimes llunyanes a la costa i fora de la llista de zones sensibles de les 

Illes Balears. Per complir-ho amb les poblacions de més interior, sovint s’usen estacions de 

bombeig per moure l’aigua cap al destí desitjat. Tot i així, hi ha casos en els que interessa 

abocar l’aigua en zones sensibles (per a la seva reconstrucció, manteniment de 

l’ecossistema, etc) però cal tenir present la qualitat que aquesta ha de tenir. 

A continuació es pot veure uns mapes, per satèlit, de les 4 illes on estan situades: les 

EDARs, les seves estacions de bombeig i els punts d’abocament on porten les aigües, 

mentre que les superfícies pintades corresponen a àrees amb gran quantitat de zones 

sensibles. 

 

Figura 6.2.2.1: Vista per satèlit de les EDARs (punt blau), EBARs (triangle groc), col·lectors (línia 

fúcsia), efluents (línia blava) i punts d’abocament (punt taronja) de Mallorca [2]. 
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Figura 6.2.2.2: Vista per satèlit de les EDARs (punt blau), EBARs (triangle groc), col·lectors (línia 

fúcsia), efluents (línia blava) i punts d’abocament (punt taronja) de Menorca [2]. 

 

 

Figura 6.2.2.3: Vista per satèlit de les EDARs (punt blau), EBARs (triangle groc), col·lectors (línia 

fúcsia), efluents (línia blava) i punts d’abocament (punt taronja) d’Eivissa [2]. 
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Figura 6.2.2.4: Vista per satèlit de les EDARs (punt blau), EBARs (triangle groc), col·lectors (línia 

fúcsia), efluents (línia blava) i punts d’abocament (punt taronja) de Formentera [2]. 

 

Taula 6.2.2.4: Llista d’EDARs amb punts d’abocament en zones sensibles, segons el Decret de 2003 

[2][7]. 

EDAR Punt d'abocament en "Zona sensible" 

ALAIOR NO 

ALARÓ NO 

ALGAIDA-MONTUIRI NO 

ANDRATX NO 

ARTÀ SI 

BANYALBUFAR NO 

BINISSALEM NO 

CALA D'OR SI 

CALA FERRERA SI 

CALA GALDANA SI 

CALA LLONGA * 

CALA'N PORTER SI 

CALA SANT VICENÇ SI 

CALES DE MALLORCA SI 

CALES DE MANACOR NO 

CAMP DE MAR SI 

CAMPANET NO 

CAMPOS NO 

CAN BOSSA SI 

CANYAMEL SI 

CAPDEPERA NO 

CAS CONCÓS NO 

CIUTADELLA NORD NO 

CIUTADELLA SUD NO 

COLÒNIA DE SANT JORDI SI 

COLÒNIA DE SANT PERE SI 

CONSELL NO 
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COSTITX NO 

DEIÀ SI 

EIVISSA SI 

ES MERCADAL NO 

ESTELLENCS NO 

FELANITX * 

FERRERIES SI 

FONT DE SA CALA SI 

FORMENTERA SI 

FORMENTOR NO 

INCA NO 

LLORET NO 

LLOSETA NO 

LLUBÍ NO 

LLUC NO 

LLUCMAJOR SI 

MANCOR NO 

MAÓ ES CASTELL SI 

MIGJORN SI 

MURO SI 

POLLENÇA SI 

PORRERES NO 

PORT DE SANT MIQUEL SI 

PORTO COLOM NO 

PUIGPUNYENT NO 

RANDA NO 

SA POBLA SI 

SA RÀPITA SI 

SANT ANTONI SI 

SANT CLIMENT SI 

SANT ELM SI 

SANT JOAN NO 

SANT JOAN DE LABRITJA NO 

SANT JOSEP DE SA TALAIA NO 

SANT LLUÍS * 

SANTA EUGÈNIA NO 

SANTA EULÀRIA DES RIU SI 

SANTA GERTRUDIS NO 

SANTA MARGALIDA NO 

SANTA MARIA NO 

SANTANYÍ SI 

SELVA-CAIMARI NO 

SES SALINES SI 

SINEU NO 

SÓLLER SI 

SON SERRA DE MARINA SI 

SON SERVERA SI 

VALLDEMOSA NO 

VILAFRANCA NO 

 

Com es pot veure en la (Taula 6.2.2.4), com a mínim 34 EDARs, quasi la meitat, tenen 

algun punt d’abocament en zones sensibles segons el Decret de 2003 [6], per tant s’haurà 

de tenir en compte de cara a l’anàlisi de dades, sobretot en l’estudi del Nitrogen i el Fòsfor 

total a les sortides de la EDAR, així com els tipus de tractament de cada una d’aquestes. 
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6.3. Cabals de les aigües residuals depurades 

Les EDARs, idealment, s’han de dimensionar tenint en compte els municipis que abasteix i 

els volums i qualitats d’aigües que aquests li aporten. Això explica perquè és estrictament 

important en el cas del cabal que és capaç de tractar una EDAR. Cada EDAR té un cabal 

de dimensionament, el qual, teòricament, ha de ser força superior al cabal mig rebut a 

l’entrada, per permetre treballar amb normalitat en la major part dels dies de l’any i poder 

reaccionar davant de dies puntuals on el volum d’aigua a tractar augmenti, per una causa o 

altra. 

Aquest volum pot augmentar per diferents raons, algunes de les quals són el motiu 

d’aquest estudi. Les 3 raons que es consideren en aquest treball són: 

- Dia d’intenses precipitacions (en casos de sistemes de clavegueram 

no separatius). 

- Accident en algun element regulador del cabal, canonada, industrial 

o en el propi sistema de clavegueram. 

- Augment sobtat de població que avoca aigües residuals al sistema 

de clavegueram. 

 

6.3.1. Sistemes de clavegueram 

Les aigües residuals (sortida de l’escomesa de cada residència, indústria o altre habitatge ) 

i les pluvials (provinents de la precipitació) tenen orígens diferents, i sovint necessiten 

tractaments diferents també. Cal tenir en compte que en fortes tempestes, les aigües 

pluvials, sobretot en medis urbans, poden arrossegar sòlids i contaminació present als 

carrers per on cau, abans d’entrar al sistema de clavegueram. Això presenta problemes, 

tant per l’augment de cabal que suposen aquests dies, com per la possible contaminació de 

les aigües. Actualment, hi ha principalment dos sistemes de drenatge i clavegueram 

d’aigües, per fer front a aquests fets [17]: 

- Xarxa unitària: Tant les aigües residuals provinents de les 

escomeses com l’aigua pluvial de l’escorrentia, van a parar als mateixos 

col·lectors per, finalment, ser tractades de manera conjunta (per una 

EDAR o el sistema que es disposi). 

- Xarxa separativa: Les aigües residuals i les pluvials van a parar a 
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col·lectors diferents en el sistema de clavegueram, per no fusionar-se i 

poder donar-los destins diferents. Aquest sistema proporciona un 

avantatge en quant a la planificació de cabal a rebre en una EDAR, ja 

que aquest no augmenta en els dies de precipitació, i millora el control. 

El destí de les aigües pluvials (si són tractades o no) depèn de cada cas. 

Altres estratègies que es poden prendre per evitar l’increment puntual del cabal a tractar, 

poden ser la instal·lació de tancs de tempesta o tancs de retenció d’aigua residual. El 

primer s’usa en els sistemes de xarxa separativa, emmagatzemant l’aigua pluvial, sovint per 

donar-li un tractament a la EDAR en moments posteriors, quan no treballi als límits de 

cabal. El segón sol ser més usat en xarxes unitàries, per emmagatzemar l’excés d’aigua 

residual els dies que aquesta, per qualsevol dels tres motius mencionats a l’inici de 

l’apartat, no pòt ser tractada instantàniament. Aquesta és tractada posteriorment o, en el 

pitjor dels casos, és llençada al medi receptor sense tractar [15][16]. 

 

En algunes ocasions, es disposa d’un tanc d’emmagatzematge d’aigua a l’entrada de la 

EDAR a vegades per aigües pluvials (anomenat també tanc de tempestes) però també 

d’altres per aigües residuals, on hi resideix l’aigua que serà futurament tractada, quan la 

planta no estigui treballant en els seus límits de capacitat. Com es pot comprovar 

ràpidament, això és essencial pels dies de fortes pluges en sistemes de clavegueram no 

separatius, que fan augmentar l’aigua a l’entrada. En els separatius, en circular l’aigua 

pluvial per altres conductes, no es veu afectat, tot i que comporta altres problemes, sobretot 

en la incògnita de com tractar aquesta aigua pluvial en cas d’haver-se contaminat pel 

temporal. Això fa que algunes EDAR optin per emmagatzemar aquest excés en un tanc de 

tempestes i conduir-ho a la EDAR, per ser tractada igual que l’aigua residual [15][16]. 

 

6.3.2. Cabals i dimensionament de les EDARs d’ABAQUA: 

Taula 6.3.2.1: Habitants equivalents i cabals dimensionat i mig de l’any 2019 [1]. 

EDAR HABITANTS EQUIVALENTS CABAL DIMENSIONAT CABAL MIG 

ALAIOR 18.154 912.500 410.076 

ALARÓ 9.000 438.000 258.710 

ALGAIDA-MONTUIRI 7.000 438.000 292.067 

ANDRATX * * * 

ARTÀ 9.166 833.660 541.490 

BANYALBUFAR 1.000 73.000 23.724 

BINISSALEM * * * 

CALA D'OR * * * 

CALA FERRERA 8.750 547.500 307.719 

CALA GALDANA 8.750 547.500 322.706 

CALA LLONGA 10.208 638.750 193.021 

CALA'N PORTER 15.000 821.250 105.725 

CALA SANT VICENÇ 3.500 273.750 44.257 
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CALES DE MALLORCA * * * 

CALES DE MANACOR * * * 

CAMP DE MAR 8.000 438.000 * 

CAMPANET 3.083 182.500 275.385 

CAMPOS 7.000 438.000 421.672 

CAN BOSSA 41.799 2.153.865 1.202.855 

CANYAMEL 13.123 821.250 227.743 

CAPDEPERA * * * 

CAS CONCÓS 700 54.750 18.180 

CIUTADELLA NORD 19.052 1.277.500 304.664 

CIUTADELLA SUD 87.500 5.475.000 4.362.930 

COLÒNIA DE SANT JORDI * * * 

COLÒNIA DE SANT PERE 2.167 182.500 92.617 

CONSELL 2.652 159.505 206.354 

COSTITX 1.167 73.000 27.186 

DEIÀ 3.100 169.725 114.790 

EIVISSA 93.333 7.300.000 5.637.518 

ES MERCADAL 8.500 620.500 399.300 

ES MIGJORN GRAN 8.021 501.875 190.284 

ESTELLENCS 790 57.670 15.977 

FELANITX * * * 

FERRERIES 7.300 438.000 390.251 

FONT DE SA CALA 8.750 547.500 157.948 

FORMENTERA 30.260 1.299.400 567.808 

FORMENTOR 2.475 120.450 26.238 

INCA * * * 

LLORET 1.400 87600 59.345 

LLOSETA 7.605 474.500 270.727 

LLUBÍ 3.646 228.125 98.670 

LLUC 875 54.750 28.774 

LLUCMAJOR * * * 

MANCOR 1.400 87600 53.940 

MAÓ ES CASTELL 65.625 4.106.250 1.606.842 

MURO 9.375 684.375 353.040 

POLLENÇA * * * 

PORRERES 4.813 301.125 192.131 

PORT DE SANT MIQUEL 4.375 273.750 81.139 

PORTO COLOM 10.000 730.000 295.988 

PUIGPUNYENT 1.547 84.680 81.204 

RANDA 938 45.625 7.526 

SA POBLA * * * 

SA RÀPITA 8.750 638.750 130.710 

SANT ANTONI 78.167 5.110.000 3.084.781 

SANT CLIMENT 1.600 87.600 29.506 

SANT ELM 5.833 365.000 46.120 

SANT JOAN 2.500 182.500 175.171 

SANT JOAN DE LABRITJA 365 22.995 25.469 

SANT JOSEP DE SA TALAIA 1.380 125.925 61.461 

SANT LLUÍS 15.000 1.095.000 527.324 

SANTA EUGÈNIA 1.313 82.125 95.100 

SANTA EULÀRIA DES RIU 58.333 5.110.000 2.209.854 

SANTA GERTRUDIS * * * 

SANTA MARGALIDA 6.417 401.500 342.840 

SANTA MARIA 5.833 365.000 235.617 

SANTANYÍ * * * 

SELVA-CAIMARI 3.500 219.000 157.345 

SES SALINES 2.188 136.875 69.074 

SINEU 11.667 730.000 524.794 

SÓLLER * * * 

SON SERRA DE MARINA 4.667 292.000 62.535 

SON SERVERA * * * 

VALLDEMOSA 4840 240.900 119.898 

VILAFRANCA 3.500 219.000 258.509 

*En vermell es presenten les EDARs més grans, que tenen capacitat per abastir a més habitants 

equivalents. En les caselles on es presenta un (*), significa que no es tenen dades oficials [1]. 
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Observant la (Taula  6.3.2.1) es pot comprovar com, tot i que la major part de les EDARs 

presenten un cabal mig rebut força inferior al dimensionat, presentant-se un valor mig de 

l’indicador de cabal de 56,41 (Indicador de cabal resulta de dividir el cabal mig rebut pel de 

dimensionament, en percentatge [1]), hi ha 5 EDARs que no compleixen aquesta norma 

(Campanet, Consell, Sant Josep de Sa Talaia, Santa Eugènia i Vilafranca). També 

caldria sumar-li altres EDARs com Campos o Sant Joan de Labritja, que presenten un 

indicador de cabal superior a 90, fet que faria totalment possible superar el cabal mensual 

rebut respecte el dimensionat en alguna ocasió. 

Seria necessari comprovar a què es deuria aquest augment d’aigua (qualsevol de les tres 

causes explicades anteriorment) i quins casos, de tipus de xarxa i/o possible 

emmagatzematge d’aigua, es presenten. 

D’aquí sorgeix una nova hipòtesi:  

HIPÒTESI:  Un cabal de dimensionament inferior o lleugerament superior al mitjà rebut en 

una EDAR, comporta un empitjorament del sistema de depuració, reduint els rendiments 

d’eliminació de DBO, SST, etc, per tant una pitjor qualitat de l’aigua a la sortida de la EDAR. 

  

6.3.3. Evolució mensual del cabal a les Illes Balears 

 

 

Gràfica 6.3.3.1: Evolució mensual del cabal de la illa de Mallorca (2016 – 2019) [1]. 



Anàlisi i estudi de l’impacte del turisme en la qualitat de les aigües residuals a les Illes Balears                        Pàg. 39 

 

 

Gràfica 6.3.3.2: Evolució mensual del cabal de la illa de Menorca (2016 – 2019) [1]. 

 

 

Gràfica 6.3.3.2: Evolució mensual del cabal de la illa d’Eivissa (2016 – 2019) [1]. 
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Gràfica 6.3.3.4: Evolució mensual del cabal de la illa de Formentera (2016 – 2019) [1]. 

 

Es pot comprobar ràpidament (Gràfica 6.3.3.1, Gràfica 6.3.3.3, Gràfica 6.3.3.3, Gràfica 

6.3.3.4) com el cabal de les aigües residuals enviat a les EDARs de totes les illes, no és 

continu. De fet s’observa una clara tendencia a augmentar, de manera molt significativa, a 

l’estiu arribant al seu pic màxim als mesos de Juliol i Agost, quan suposadament hi ha un 

major flux turístic. Aquesta tendència es tindrà en compte en l’anàlisi poblacional per 

comprovar si el turisme és causa principal d’aquest augment. D’aquí es presenta una 

hipòtesi, per ser futurament estudiada. 

HIPÒTESI: Un augment de la población degut a la ocupació turística d’un municipi o illa, 

comporta un augment significatiu del cabal d’aigües residuals emès a la EDAR (o a la 

conca, en no poder ser tractat). 
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6.4. Zones i explotació de les EDARs de Illes Balears 

Les EDARs de Illes Balears gestionades per ABAQUA es classifiquen en zones, per fer una 

millor gestió. La illa de Mallorca presenta 7 zones (MA1, MA2, MA3, MA4, MA5, MA6 i 

MA7), mentre que la de Menorca la formen 2 (ME1 i ME2) i Eivissa, incloent Formentera,  

també 2 (EI1 I EI2).  

L’empresa encarregada de l’explotació de les EDAR es denomina empresa explotadora. 

Són 7 les que s’ocupen de les diverses zones, totes elles gestionades per ABAQUA, en 

quant a inspeccions i projectes. Per motius de confidencialitat, tot i basar-se en dades reals 

per part d’empreses reals, s’esmentaran de la següent forma: 

- Empresa 1 

- Empresa 2 

- Empresa 3 

- Empresa 4 

- Empresa 5 

- Empresa 6 

- Empresa 7 

El factor empresa explotadora serà important pel futur anàlisi de resultats, per veure si 

interacciona amb altres patrons, degut a la qualitat de la feina exercida per cada una. Per 

més informació sobre quines EDARs formen cada zona o estan explotades per cada 

empresa, consultar l’ANNEX.  

Taula 6.4.1: Nombre de EDARs explotades per cada empresa, gestionades per ABAQUA [1]. 

EMPRESA EXPLOTADORA EDARS EXPLOTADES 

Empresa 1 6 

Empresa 2 11 

Empresa 3 20 

Empresa 4 12 

Empresa 5 9 

Empresa 6 8 

Empresa 7 10 
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6.5. Anys de construcció i projectes de remodelació 

El control de les diferents EDARs s’ha anat actualitzant i millorant al llarg dels anys. Moltes 

de les EDARs van ser construïdes en dates anteriors a l’inici de la gestió per part 

d’ABAQUA, la qual es constitueix l’any 2005. Això fa que sigui interessant observar la data 

de construcció de cada EDAR i les seves posteriors remodelacions per tenir una idea de si 

es complien els límits imposats per la normativa amb la supervisió d’ABAQUA o, per altra 

banda, es tracta d’una EDAR antiquada i obsoleta que caldria remodelar. A continuació es 

presenten les dates de construcció, així com la última remodelació: 

Taula 6.5.1: Anys de construcció i última remodelació de cada EDAR [1]. 

EDAR ANY DE CONSTRUCCIÓ ANY DE REMODELACIÓ 

ALAIOR 1990 2008 

ALARÓ 2010   

ALGAIDA-MONTUIRI 1994   

ANDRATX 1999 2018 

ARTÀ 1990 2020 

BANYALBUFAR 1994   

BINISSALEM 1993 2017 

CALA D'OR 1992 2009 

CALA FERRERA 1992 2007 

CALA GALDANA 1990 2002 

CALA LLONGA 1994 2003 

CALA'N PORTER 1992   

CALA SANT VICENÇ 1994   

CALES DE MALLORCA 1991 2003 

CALES DE MANACOR 1992   

CAMP DE MAR 1998 2019 

CAMPANET 1997   

CAMPOS 1998   

CAN BOSSA 1994 2011 

CANYAMEL 1990 2000 

CAPDEPERA 1996 2004 

CAS CONCÓS 2005   

CIUTADELLA NORD 1991   

CIUTADELLA SUD 1992 2002 

COLÒNIA DE SANT JORDI 2004   

COLÒNIA DE SANT PERE 1994   

CONSELL 1998 2018 

COSTITX 1994   

DEIÀ 1993 2009 

EIVISSA 1999 2007 

ES MERCADAL 1998   

ES MIGJORN GRAN 2003   

ESTELLENCS 1992   

FELANITX 1982 2002 

FERRERIES 1987 2017 

FONT DE SA CALA 1991 2002 

FORMENTERA 1992 2008 

FORMENTOR 1995 2002 

INCA 1997   

LLORET 1994   

LLOSETA 1993   

LLUBÍ 2001   

LLUC 1996 2001 

LLUCMAJOR 2002 2006 

MANACOR 1995   
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MAÓ ES CASTELL 2000   

MURO 1978 2001 

POLLENÇA 1992 2006 

PORRERES 1994 2020 

PORT DE SANT MIQUEL 1999   

PORTO COLOM 1991   

PUIGPUNYENT 1995 2006 

RANDA 2001 2005 

SA POBLA 1991 1997 

SA RÀPITA 1995   

SANT ANTONI 1990 2011 

SANT CLIMENT 1994   

SANT ELM 1993   

SANT JOAN 1994 2014 

SANT JOAN DE LABRITJA 1999   

SANT JOSEP DE SA TALAIA 1994 2014 

SANT LLUÍS 1992   

SANTA EUGÈNIA 1996   

SANTA EULÀRIA DES RIU 1992 2020 

SANTA GERTRUDIS     

SANTA MARGALIDA 1994   

SANTA MARIA 1998 2014 

SANTANYÍ 2000   

SELVA-CAIMARI 1995   

SES SALINES 1995 2006 

SINEU 1994   

SÓLLER 1992 2007 

SON SERRA DE MARINA 2003   

SON SERVERA 1996 2002 

VALLDEMOSA 1992 2006 

VILAFRANCA 1994   

*En vermell es presenten les EDARs que van ser construides abans de l’aplicació del Real Decreto de 

1996 [6]. 

 

Com es pot comprovar, la major part de les EDARs van ser construides abans de la sortida 

a la llum del Real Decreto de 1996, el qual establia els límits de qualitat d’aigua, abans no 

gaire respectats. Això dóna la idea d’una obligada futura remodelació d’aquestes EDARs 

més antigues, per complir amb la normativa. 

Tot i així, es pot veure com, tot i haver-se produit força remodelacions en anys posteriors, hi 

ha unes quantes EDARs que seguiexen mantenint l’estructura i característiques de la seva 

data de construcció inicial, anteriror a 1996. Aquestes EDARs serien: Algaida-Montuiri, 

Banyalbufar, Cala’n Porter, Cala Sant Vicenç, Ciutadella Nord, Colònia de Sant Pere, 

Costitx, Estellencs, Lloret, Lloseta, Mancor, Porto Colom, Sa Rápita, Sant Climent, 

Sant Elm, Sant Lluís, Santa Eugènia, Santa Margalida, Selva-Caimari, Sineu i 

Vilafranca.  

És necessari comprovar si aquestes EDARs més antigues, no s’han remodelat perquè ja 

complien els límits de qualitat d’aigua o no. 
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6.6. Projectes futurs 

S’han realitzat, en els últims anys, diversos projectes i pressupostos per fer renovacions o 

reparacions a algunes EDARs, de cara al present o futur immediat. A continuació es poden 

veure els projectes aprovats en les últimes memòries d’ABAQUA: 

Taula 6.6.1: Anys de construcció i última remodelació de cada EDAR [1]. 

 

 

 

 

 

Com es pot veure en la (Taula 6.6.1), s’ha aprovat un pressupost per realitzar 

remodelacions a algunes de les EDARs com Porreres, Binissalem, Camp de Mar, 

Andratx o Cala Tarida. Es tindrà en compte a l’hora de fer un anàlisi dels resultats de les 

dades, de cara a propostes de millora futures. 
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7. Estudi estadístic. Anàlisi de dades 

7.1. Hipòtesi planejada  

Un cop estudiat el sistema amb tots els factors, normatives i consideracions a tenir en 

compte s’ha prosseguit amb l’anàlisi de dades. 

A partir de l’estudi previ realitzat, han sorgit les següents hipòtesis, que es volen corroborar, 

a partir d’un anàlisi de les dades obtingudes pels laboratoris d’ABAQUA de les campanyes 

de mostreig i els sistemes de control de les EDAR: 

1) El grau de turisme d’un municipi de les Illes Balears es pot observar amb un 

increment significatiu de la població en la temporada alta respecte la temporada 

baixa. 

2) L’increment de població a la temporada alta degut al turisme, comporta un 

empitjorament significatiu en els paràmetres de qualitat de l’aigua a l’entrada de les 

EDAR, més enllà del cabal. 

3) L’empitjorament en la qualitat de l’aigua a l’entrada de l’EDAR degut al turisme, així 

com l’excés de cabal, comporta un empitjorament dels paràmetres de qualitat a la 

sortida, amb un nombre significatiu de vegades presentant paràmetres per damunt 

dels límits establerts per la normativa [6]. 

4) Les remodelacions posteriors de les EDAR construides en anys anteriors a 1996, 

han suposat una millora en els paràmetres de sortida. 

 

Per a realitzar aquest anàlisi, ha estat necessari contactar amb un laboratori d’ABAQUA per 

obtenir dades de mostres, preses per les diverses EDARs, impulsades per les empreses 

explotadores en qüestió i gestionades per ABAQUA [1]. Aquestes mostres han estat preses 

a partir de campanyes de mostreig i monitorització de les EDAR, seguint els protocols de 

mostres d’aigua residual pertinents [10].  
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7.2. Observació inicial i normalització de les dades 

La base de dades proporcionada pel laboratori, conté paràmetres calculats a partir de 

mostres d’aigua residual a l’entrada i a la sortida, preses de manera integrada, des del  

2000 fins el 2019 inclòs. 

NOTA: Per motius de la pandèmia resultant a la Covid 19, no s’han considerat algunes 

dades de 2020 de les que es disposa. Això es deu a que es considera un any poc 

representatiu per la normalitat de l’ús de l’aigua, degut a restriccions en el turisme, mobilitat 

o serveis hotelers i de restauració. 

 

MÈTODE DE PRESA I MESURA DE MOSTRES D’AIGUA RESIDUAL: 

Els mètodes usats per la campanya són els usuals. Presa de mostres d’aigua mensuals 

(recipients vídrics opacs d’entre 0,25 a 1 L) a diversos punts de la EDAR, refrigerades i 

analitzades al laboratori durant 5 dies. D’aquí s’extreuen els paràmetres principals presents 

a les bases de dades com: DBO, DBOE, DBOS, DQO, DQOE, DQOS, SST, NT, PT, etc 

[10]. 

 

NORMALITZACIÓ INICIAL DE LES DADES: 

El primer que s’ha fet en l’anàlisi ha estat una normalització general de les dades de les que 

es disposa. Els canvis principals, per facilitar la comprensió i el treball o eliminar dades que 

presentin patrons sense sentit, han estat: 

- Canvi de noms en algunes EDARs, perquè totes figurin en el mateix 

camp d’estudi (Ex: Canvi del registre “Sant Josep de Sa Talaia” a “Sant 

Josep”). 

- Comprovació de que les dades estiguin totes expressades en les 

mateixes unitats. 

- Eliminació de les dades que presentin una DBOE/DBOS > 

DQOE/DQOS. 

- Eliminació de les dades que presentin valors de DBOE/DQOE < 

DBOS/DQOS. 



Anàlisi i estudi de l’impacte del turisme en la qualitat de les aigües residuals a les Illes Balears                        Pàg. 47 

 

NOTA: Cal tenir en compte que en ser la DBO la part de matèria orgànica biodegradable de 

la DQO global, mai podrà la primera ser més gran que la segona. Tampoc serà possible, 

sense haver-se produit cap accident que hagi pertorbat l’ecosistema bacterià present a la 

EDAR (en aquest cas el dia tampoc es contaria, per no ser representatiu de la realitat 

quotidiana), un increment de DBO o DQO de l’entrada a la sortida d’una EDAR. 

 

 

 

 

Figura 7.2.1: Imatges de l’anàlisi de dades amb Jupyther Notebook i normalització de dades 

representatives i estadístiques bàsiques segons depuradores, per Alaior i Alaro [1]. 
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Com es pot comprovar en les imatges del Jupyter Notebook, editor de programació en 

llenguatge Python3, hi ha una disminució considerable de les dades totals, un cop havent 

realitzat els canvis esmentats. La quantitat de registres en la base de dades disminueix de 

19147 a 17714 (disminució d’aproximadament el 7,5%), valor més reduit però encara 

suficientment gran per tenir una mostra significativa, i continuar amb l’estudi. 

Cal tenir en compte que aquells registres que es tinguin de tractaments extres d’algunes 

EDARs (terciari, filtres, etc) no es consideraran a l’inici de l’estudi, però es tindran en 

compte més endavant, per comprovar el seu efecte. Per tant, la quantitat de dades es 

reduirà una mica més. 

 

7.3. Factors a considerar 

Alguns dels objectius de l’estudi van íntegrament relacionats amb la interacció de factors 

que tenen presència en les dades. De factors que puguin influenciar en els paràmetres de 

qualitat hi ha molts. A continuació es presenten els considerats més importants, i que s’han 

fet servir per a l’anàlisi de resultats, pel que fa a paràmetres de qualitat d’entrada: 

- EDAR 

- Increment de població en temporada alta pels municipis abastits 

- Indicador de cabal 

 

Si es consideren els factors que poguessin tenir interacció amb els paràmetres de qualitat 

de l’aigua a la sortida de la EDAR, els escollits per l’estudi han  estat: 

- EDAR 

- Increment de població en temporada alta pels municipis abastits 

- Indicador de cabal 

- Diferència significativa en la DBOE entre temporada alta i baixa 

(DBOE baixa i DBOE alta) 

- Diferència significativa en la DQOE entre temporada alta i baixa 

(DQOE baixa i DQOE alta) 
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- Tipus de tractament aplicat a la EDAR 

- Empresa explotadora 

- Any de construcció de l’EDAR 

- Any de l’última remodelació de l’EDAR 

 

Alguns dels factors, tenen una relació intrínseca, fet que demostra la coherència amb 

l’objectiu de l’estudi, però s’ha volgut verificar igualment. Com es pot veure, l’estudi dels 

paràmetres d’entrada i els factors que hi interaccionen són necessaris, per observar el 

comportament a la sortida [13].  

Altres aspectes puntuals, ja mencionats anteriorment, a considerar (tractaments addicionals 

en línies més petites, futures remodelacions ja programades, etc) es tindran també en 

compte abans de prendre una decisió final. 

 

7.4. Anàlisi poblacional de les Illes Balears 

Les Illes Balears han presentat una tendència en les últimes dècades, i accentuada en els 

últims anys, a l’augment indiscriminat de la població en els mesos de temporada alta. 

Inicialment es presentava sobretot en els principals mesos d’estiu coïncidint amb les 

vacances de la població nacional i estrangera (Juny, Juliol i Agost) [3]. Tot i així, en els 

últims temps, aquest flux de turistes s’ha anat ampliant també als mesos de Maig, 

Setembre i Octubre, presentant una temporada alta de 6 mesos, és a dir, la meitat de l’any.  

Això es comprova ràpidament si es fa un senzill anàlisi de l’Índex de Pressió Humana (IPH) 

de les illes. Aquest índex té en compte les entrades i sortides de passatgers en ports i 

aeroports de les diverses fronteres. A partir de les dades proporcionades per la base de 

dades de IBESTAT es pot veure una clara tendència de l’augment de població durant els 6 

mesos de temporada alta, citats anteriorment, a l’actualitat (2019), però també des dels 

primers anys a considerar en l’estudi (2000) (Gràfica 7.4.1 i Gràfica 7.4.2) [3]. Diversos 

estudis han corroborat, que aquest increment és tan significatiu, que s’arriba a quasi doblar 

la població en els dies de més pressió humana a les illes [8]. 

Si a aquest fet se li suma la tendència a l’augment de la població resident a les illes (ja no 

només turista) (Gràfica 4.1), deixa una idea clara de que és un factor important a tenir en 
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compte per les EDARs, que han d’adaptar-se a aquests canvis si volen seguir complint la 

normativa. 

 

 

Grafica 7.4.1: Evolució de l’Índex de Pressió Humana (IPH) al llarg dels mesos a 2019. S’observa a la 

clara tendència de l’augment de població en els mesos compresos entre Maig i Octubre [3]. 

 

 

Grafica 7.4.2: Evolució de l’Índex de Pressió Humana (IPH) al llarg dels mesos a 2000. La tendència  

a l’increment de la població des de Maig fins Octubre ja es presenta en anys anteriors com en el 2000, 

any inicial de les dades proporcionades pels laboratoris d’ABAQUA [3]. 

 

Observada i verificada la temporada alta de 6 mesos en tots els anys presents a les dades 

proporcionades pel laboratori d’ABAQUA (2000 – 2019), s’ha acceptat la temporada alta de 

6 mesos (Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre i Octubre) per l’estudi a continuació. Cal 
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destacar que s’observa un petit increment el mes d’Abril, factor que pot ser explicat per 

altres fenòmens com la Setmana Santa. Tot i que serà considerat igualment com a 

temporada baixa, en no presentar valors de població tan elevats com els mesos posteriors, 

es tindrà en compte en l’anàlisi estadístic. 

Aquesta tendència de la població (Gràfica 7.4.2) es mostra de manera molt semblant en 

l’increment de cabal en els mateixos mesos observats (Gràfica 6.3.3.1, Gràfica 6.3.3.3, 

Gràfica 6.3.3.3, Gràfica 6.3.3.4). Això corrobora clarament com, un augment significatiu 

de la población comporta un augment del cabal d’aigües residuals. Per tant, es 

corrobora la hipòtesi planejada a (Apartat 6.3.3). 

Aquest excés de cabal haurà de ser tractat per la EDAR, o emès a l’efluent i, 

conseqüentment a la conca, en cas de superar-se el cabal màxim dimensionat i no 

disposar-se de tancs de retenció d’aigua [15]. 

 

7.4.1. Ocupació de població resident 

Per conèixer la població resident dels diversos municipis de les Illes Balears, s’han 

consultat les bases de dades de SITIBSA, en l’apartat de poblacions [5]. D’aquí s’ha 

obtingut la taula següent: 

Taula 7.4.1.1: Població resident a cada municipi i nucli urbà de les Illes Balears, que tracta les aigües 

residuals a alguna de les EDARs gestionades per ABAQUA  (2019) [5]. 

EDAR NUCLIS POBLACIONS DE NUCLIS 

ALAIOR ALAIOR 6750 

ALARÓ ALARÓ 4674 

ALGAIDA-MONTUIRI 

ALGAIDA 3042 

MONTUIRI 2290 

PINA 461 

ANDRATX ANDRATX 7082 

ARTÀ ARTÀ 6082 

BANYALBUFAR 

BANYALBUFAR 353 

CALA MURADA 374 

CALA DOMINGOS * 

CALA TEOPICANA * 

CALA ROMAGUERA * 

CALA ANTENA * 

BINISSALEM CANYAMEL * 

CALA D'OR 

CALA D'OR 3880 

CAPDEPERA 3350 

CALA RATJADA 6002 

CALA AGULLA * 

CALA FERRERA FONT DE SA CALA * 
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CALA GALDANA 
CALA GALDANA 170 

SON SERRA DE MARINA 604 

CALA LLONGA 

SON SERVERA 4470 

CALA BONA 1058 

CALA MILLOR 5044 

CALA COSTA DE LOS PINOS 252 

 
CALA'N PORTER 941 

CALA'N PORTER COLÒNIA DE SANT PERE 583 

CALA SANT VICENT SANT VICENT DE SA CALA 17 

CALES DE MALLORCA 

CALES DE MALLORCA * 

CALA MURADA 374 

CALA DOMINGOS * 

CALA TEOPICANA * 

CALA ROMAGUERA * 

CALA ANTENA * 

CALES DE MANACOR 

CALA ANGUILA 498 

PORTO CRISTO NOVO * 

CALA MANDÍA * 

CALA ROMÁNTICA * 

CAMP DE MAR 
ES CAMP DE MAR 161 

CANYAMEL * 

CAMPANET 

CAMPANET 2244 

CAPDEPERA 3350 

CALA RATJADA 6002 

CALA AGULLA * 

CAMPOS COLÒNIA DE SANT PERE 602 

CAN BOSSA 
  

CANYAMEL CANYAMEL * 

CAPDEPERA 

CAPDEPERA 3350 

CALA RATJADA 6002 

CALA AGULLA * 

CAS CONCÓS CAS CONCÓS DES CAVALLER 441 

CIUTADELLA NORD CIUTADELLA 21905 

CIUTADELLA SUD CIUTADELLA 21905 

COLÒNIA DE SANT JORDI COLÒNIA DE SANT JORDI 2619 

COLÒNIA DE SANT PERE COLÒNIA DE SANT PERE 583 

CONSELL CONSELL 3461 

COSTITX COSTITX 710 

DEIÀ DEIÀ 444 

EIVISSA 

EIVISSA 49503 

SANTA GERTRUDIS 519 

SANT RAFEL 570 

JESÚS * 

PUIG D'EN VALLS 3255 

MONTE CRISTO * 

ES MERCADAL ES MERCADAL 2610 

ES MIGJORN GRAN ES MIGJORN GRAN 1261 

ESTELLENCS ESTELLENCS 193 

FELANITX FELANITX 18202 

FERRERIES FERRERIES 4389 
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FONT DE SA CALA FONT DE SA CALA 97 

FORMENTERA ILLA DE FORMENTERA 11904 

FORMENTOR FORMENTOR * 

INCA INCA 29845 

LLORET LLORET DE VISTALEGRE 820 

LLOSETA LLOSETA 5209 

LLUBÍ LLUBÍ 1970 

LLUC 
LLUC 39 

ESCORCA 118 

LLUCMAJOR LLUCMAJOR 37752 

MANACOR 

MANACOR 27894 

MANCOR DE LA VALL 1320 

MAÓ - ES CASTELL 
MAÓ 25204 

ES CASTELL 4637 

MURO MURÓ POBLE 6051 

POLLENÇA 
POLLENÇA 7391 

PORT DE POLLENÇA 6306 

PORRERES PORRERES 4778 

PORT DE SANT MIQUEL SANT MIQUEL DE BALANSAT 559 

PORTO COLOM PORTO COLOM 4301 

PUIGPUNYENT PUIGPUNYENT 1528 

RANDA 
 

* 

SA POBLA SA POBLA 12501 

SA RÀPITA SA RÀPITA 864 

SANT ANTONI 
SANT ANTONI DE PORTMANY 20399 

SANT AGUSTÍ DE VEDRÀ 56 

SANT CLIMENT SANT CLIMENT 519 

SANT ELM 

SANT ELM 294 

ANDRATX 7082 

SANT JOAN SANT JOAN 1742 

SANT JOAN DE LABRITJA SANT JOAN DE LABRITJA 187 

SANT JOSEP DE SA TALAIA SANT JOSEP DE SA TALAIA 607 

SANT LLUÍS SANT LLUÍS 2873 

SANTA EUGÈNIA SANTA EUGÈNIA 1054 

SANTA EULÀRIA DES RIU 

SANTA EULÀRIA DES RIU 11214 

SANT CARLES DE PERALTA 102 

ES CANAR 1340 

SANTA GERTRUDIS 
 

519 

SANTA MARGALIDA SANTA MARGALIDA 3560 

SANTA MARIA SANTA MARIA DEL CAMÍ 5772 

SANTANYÍ 

SANTANYÍ 3321 

CALA FIGUERA 617 

CALA SANTANYÍ 256 

SELVA-CAIMARI 
SELVA 1753 

CAIMARI 708 

SES SALINES SES SALINES 1864 

SINEU 

SINEU 3305 

PETRA 2548 

ARIANY 749 

MARIA DE LA SALUT 2014 
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SÓLLER 
SÓLLER 7691 

FORNALUTX 482 

SON SERRA DE MARINA SON SERRA DE MARINA 604 

SON SERVERA 

SON SERVERA 4470 

CALA BONA 1058 

CALA MILLOR 5044 

CALA COSTA DE LOS PINOS 252 

VALLDEMOSA VALLDEMOSA 1446 

VILAFRANCA VILAFRANCA DE BONANY 3033 

 

A la (Taula 7.4.1.1) es pot comprovar ràpidament com algunes EDARs tracten aigües de 

diversos nuclis urbans i a vegades també de municipis. Pel que fa a les poblacions, hi ha 

fortes diferències entre els nuclis petits i les ciutats més poblades, fet a remarcar de cara al 

futur anàlisi. 

 

7.4.2. Ocupació turística en temporada alta 

L’augment de població durant la temporada alta no té perquè deure’s només al flux de 

turistes. Per observar quina rellevància representa aquest sector de població, s’han 

consultat les bases de dades de IBESTAT per municipi de les Illes Balears [4]. Fora d’això 

també s’han pogut observar la quantitat de gent resident, a partir de les pernuctacions en 

els diferents establiments. Aquests són: 

- Hotels 

- Apartaments 

- Segones residències 

- Cases Rurals 

- Càmpings 

 

En ser molt complicat l’estudi dels càmpings per municipi (no tots en tenen i reuneixen gent 

de diversos municipis) se n’ha prescindit. 

Despres de observar la quantitat de població que pernuctava per un o altre mitjà, s’ha 

decidit també no considerar les cases rurals ni les segones residències, en ser nombres no 

gaire signifcatius respecte els hotels i els apartaments [4]. 
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Cal tenir en compte que la publicació dels Plans d’Ordenació de la Oferta Turística de 

Mallorca i Eivissa-Formentera (1995 i 1997), les desclassificacions de sols dels plans 

d’urbanisme municipals (1996 i 1999) i per últim la limitació per part de les Directrius de 

Ordenació Territorial (2000). Aquestes normatives han promogut una limitació dels sols 

urbanitzables per a noves construccions, i del nombre de places disponibles per part 

d’hotels i càmpings, que han fet regular i limitar, en part, el creixement turístic exponencial 

que es portava donant els anys anteriors [9]. 

Taula 7.4.2.1: Mitjana de pernuctacions diàries (hotels i apartaments) en temporada alta a cada 

municipi de les Illes Balears, que tracta les aigües residuals a alguna de les EDARs gestionades per 

ABAQUA  (2008 - 2019) [4]. 

Municipi EDARS del municipi 
habitants 

T baixa 

Pernuctacions 

per dia 

habitants 

T alta 

Increment de població 
a Temp. Alta (%) 

Alaior Alaior 6750 2.871 9.621 42,53 

Andratx 

Andratx 7082 2585 9.952 40,53 

Camp de Mar 161 2585 2.746 * 

Sant Elm * 2585 2.585 * 

Sant Joan 1742 2585 4.327 * 

Capdepera 

Capdepera + Cala 
Ratjada + Cala Agulla 

9352 15117 24.469 161,64 

Canyamel * 15117 15.117 * 

Font de Sa Cala 97 15117 15.117 * 

Ciutadella 
Ciutadella Nord 21905 15938 37.843 72,76 

Ciutadella Sud 21905 15938 37.843 72,75964392 

Eivissa 
Eivissa + Santa Gertrudis 
+ Sant Rafel + Puig d'en 

Valls + Monte Cristo 
53847 10105 63.952 18,77 

Es Migjorn Gran Es Migjorn Gran 1261 777 2.038 61,62 

Felanitx 

Felanitx 18202 3115 21.317 17,11 

Cas Concos 441 3115 3.556 * 

Portocolom 4301 3115 7.416 * 

Formentera Formentera 11904 5292 17.196 44,46 

Llucmajor 
Llucmajor 37752 9160 46.912 24,26 

Sa Ràpita 864 9160 10.024 * 

Maó 
Maó + Es Castell 25204 1105 26.309 4,38 

Sant Climent 
 

1105 1.105 * 

Manacor 
Cales Manacor * 12266 12.266 * 

Cales de Mallorca * 12266 12.266 * 

Muro Muro 6051 16083 22.134 265,79 

Pollença 

Pollença + Port de 
Pollença 

13697 5967 19.664 43,56 

Cala Sant Vicenç 17 5967 5.984 * 

Formentor * 5967 5.967 * 

Sant Antoni de 

Portany 

Sant Antoni + Sant 
Agustí 

20455 11862 32.317 57,99 

Sant Josep de 

Talaia 
Sant Josep 27732 14695 15.302 52,99 

Sant Joan de 

Labritja 

Sant Joan de Labritja 187 2813 3.000 1504,28 

Port de Sant Miquel 288 2813 3.101 976,74 

Santa Eulària del 

Riu 

Santa Eulària+ Sant 
Carles + Es Canar 

12656 14343 26.999 113,33 

Cala Llonga 212 14343 14.555 * 

Santa Gertrudis 519 14343 14.862 * 

Santa Margalida 
Santa Margalida 3560 12369 15.929 347,44 

Son Serra de Marina 604 12369 12.973 2047,85 

Santanyí 
Santanyí 4194 13710 17.904 326,9 

Cala Ferrera * 13710 13.710 * 
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Cala d'Or 3880 13710 17.590 * 

Ses Salines Ses Salines 1864 3104 4.968 166,52 

Sóller Sóller + Fornalutx 8173 1957 10.130 23,94 

Son Servera 
Son Servera + Cala Bona 

+ Cala Millor + Costa 
Pinos 

10824 10158 20.982 93,85 

 

Com es pot comprovar només alguns municipis tenen oferta hotelera i d’apartaments, per 

tant l’estudi es basarà en aquests en concret, ja que no es disposa de dades suficients per 

treure conclusions sobre els no presents a la (Taula 7.4.2.1). 

Si s’observa detingudament la (Taula 7.4.2.1), es pot comprovar com alguns municipis, tot i 

no rebre tanta població turística diàriament, augmenten percentualment la seva població 

molt més que d’altres que reben més ocupació turística. Això s’observa clarament 

comparant municipis grans com Eivissa o Llucmajor (augmenten un 18,77% i 24,26% 

respectivament) amb altres més petits com Capdepera o Santa Margalida (augmenten un 

161,6% i 347,4% respectivament) que passen a tenir més del doble de la població. 

Un aspecte a considerar, és que, com es pot veure en la (Taula 7.4.2.1), en la majoria de 

municipis hi ha més d’una EDAR, fora de la principal. Aquestes poden tractar aigua de 

petits nuclis urbans o cales del municipi, així com una part de la població del principal nucli 

urbà del municipi (Ex: Sant Elm tracta les aigües residuals de Sant Elm i una part d’Andratx, 

nucli principal del municipi al qual pertany, però que també té EDAR pròpia) (Taula 7.4.1.1). 

Això fa que no tota l’aigua provinent de l’increment de població, degut al turisme, va a parar 

a l’EDAR principal. En alguns casos, la major part de la població turística es concentra en 

les zones més destinades al turisme (com poden ser el cas Cala Ferrera i Cala d’Or en el 

municipi de Santanyí o Cala Llonga en el municipi de Santa Eulària des Riu). Per tant, serà 

necessari tenir en compte aquests factors, a l’hora d’observar la qualitat d’aigua de les 

EDARs on això passa i relacionar-ho amb el turisme que reben, el qual afectarà més a la 

EDAR del nucli principal, o a les EDARs més petites. 
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7.5. Anàlisi dels paràmetres d’entrada a les EDARs 

En quant a l’anàlisi de l’aigua a l’entrada s’han decidit escollir, com objectiu d’estudi, els 

valors de DBOE i DQOE. No s’han considerat els sòlids en suspensió ni altres paràmetres. 

S’ha començat a fer una sel·lecció per factors classificant les dades per EDAR, reduint 

cada mostra significativament. 

El primer pas ha estat escollir una mostra on tots els valors de DBOE i DQOE representin la 

realitat de la qualitat de l’aigua entrant, en un dia en condicions normals. Això vol dir que 

per obtenir resultats fiables s’han descartat dies puntuals on aquestes presentessin un valor 

clarament allunyat del comportament normal de les dades. Algunes de les causes a 

aquests valors atípics poden ser: 

- Dies de fortes pluges. 

- Accident a algun element del sistema de sanejament. 

- Increment massiu puntual de la població degut a algun fet o 

esdeveniment esporàdic (lluny de l’evolució turística normal). 

- Etc. 

  

Per tal d’aconseguir aquesta mostra més representativa s’ha decidit fer una Prova de 

Grubbs, per remarcar i extreure els valors atípics, que s’escapen clarament de la tendència 

de la mostra. En aquesta es defineix una hipòtesi amb un nivell de significància α: 

 Ho: No hi ha cap valor atípic fora 

 Ha: Hi ha exactament un valor atípic. 

El nivell de significància α escollit, ha estat 0,05, que és el que ve per defecte, en no 

necessitar-se una precisió superior, ja que no es té gaire informació sobre les dades. 
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Taula 7.5.1: Prova de Grubbs per localitzar valors atíptics en els paràmetres d’entrada, mitjançant 

l’eina de càlcul estadístic MiniTab [1]. 

Prueba de Grubbs 

Variable N Media Desv.Est. Mín. Máx. G P 

DBOE 229 370,3 215,9 80,0 2200,0 8,47 0,000 

DQOE 229 981 2549 235 39020 14,92 0,000 

 

Valor atípico 

Variable Fila 

Valor 

atípico 

DBOE 169 2200 

DQOE 169 39020 

 

25002000150010005000

80,00 2200,00 8,47 0,000

Mín. Máx. G P

Prueba de Grubbs

DBOE

Gráfica de valores atípicos de DBOE

 

Gràfica 7.5.1: Gràfica de punts de la DBOE a Muro, remarcant els valors atípics, clarament allunyats 

de la tendència de la mostra, mitjançant l’eina de càlcul MiniTab [1]. 

 

En l’exemple (Taula 7.5.1) es pot veure la realització de la Prova de Grubbs, mitjançant 

l’eina de càlcul MiniTab. Es veu com, de la mostra inicial de l’EDAR de Muro, hi ha alguns 

valors fácilment extraíbles de la mostra d’estudi, com es corrobora a la (Gràfica 7.5.1), 

degut a una DBOE exageradament alta. Aquests nivells encara són més allunyats i 

distorcionants del global de la mostra en mirar-se la DQOE (Gràfica 7.5.2). En aquest cas 

un valor proper a 40000 (39200) mentre la resta es distribueixen al voltant de 1000. 
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400003000020000100000

235,00 39020,00 14,92 0,000

Mín. Máx. G P

Prueba de Grubbs

DQOE

Gráfica de valores atípicos de DQOE

 

Gràfica 7.5.2: Gràfica de punts de la DQOE a Muro, remarcant els valors atípics, clarament allunyats 

de la tendència de la mostra, mitjançant l’eina de càlcul MiniTab [1]. 

 

Realitzant la prova diverses vegades per extreure totes aquestes dades que presenten una 

DBOE o una DQOE clarament superior i allunyada de la tendència normal de la resta, 

s’acaba tenint una gràfica de punts amb ja molt més compacta i amb un P valor clarament 

superior a 0,05 (recordar que aquest valor és el que s’ha definit com a nivell de 

significància). D’aquesta manera es corrobora que no es pot refusar Ho, i ja es pot treballar 

amb la mostra restant. 

8007006005004003002001000

80,00 800,00 3,20 0,273

Mín. Máx. G P

Prueba de Grubbs

DBOE

Gráfica de valores atípicos de DBOE

 

Gràfica 7.5.3: Gràfica de punts de la DBOE a Muro, havent extret ja de la mostra els valors atípics, 

mitjançant l’eina de càlcul MiniTab [1]. 
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Mín. Máx. G P

Prueba de Grubbs

DQOE
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Gràfica 7.5.4: Gràfica de punts de la DQOE a Muro, havent extret ja de la mostra els valors atípics, 

mitjançant l’eina de càlcul MiniTab [1]. 

 

A l’hora de realitzar diverses vegades la prova de Grubbs, s’ha de tenir en compte que no 

s’hagin d’extreure gaires valors atípics, ja que això disminuiria la mostra molt 

considerablement i podria ser massa petita per donar uns resultats estadísticament fiables. 

Tot i axí, l’EDAR a la qual se li han descartat més dades ha estat Banyalbufar amb 15 

valors atípics, donant una mostra final de 263 dades totals, valor encara prou gran i 

representatiu. 

 

Comparació entre temporada alta i baixa 

Un cop es tenen les mostres per cada EDAR, s’ha procedit amb la comparació dels índexs 

de qualitat d’entrada entre temporada alta i baixa. En no conèixer’s prèviament la mitjana i 

disposar de dues mostres, s’ha fet a partir d’un “2 Sample t test”. S’ha dividint la mostra en 

les dades preses en els mesos de Novembre, Desembre, Gener, Febrer, Març i Abril pel 

que fa a la temporada baixa (DBOE_baixa i DQOE_baixa) i en els mesos de Maig, Juny, 

Juliol, Agost, Setembre i Octubre per temporada alta (DBOE_alta i DQOE_alta). Aquestes 

dues submostres disminueixen encara més el nombre de dades, però segueix sent en tots 

els casos (havent tret valors atípics) superiors a 100. 

S’ha prosseguit amb el “2 Sample t test”, amb un nivell de confiança del 95%, mitjançant 

l’eina MiniTab. En aquest test, a partir de dues mostres agafades d’una mateixa població 
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(dades d’una EDAR concreta preses durant tot l’any entre el 2000 i el 2019), es presenta la 

següent hipòtesi [12]: 

 Ho: µ1 = µ2 

 Ha: µ1 ≠ µ2 

On:  

µ1: Mitjana de la mostra de dades preses en temporada baixa. 

µ2: Mitjana de la mostra de dades preses en temporada alta. 

Test Estadístic:  

                                                                                                                (Eq. 1) 

 

Taula 7.5.2: Comparació de mitjanes ”2 Sample t test”, per trobar o no diferències significatives entre 

dues mostres (DBOE_baixa i DBOE_alta de Muro), mitjançant l’eina de càlcul estadístic MiniTab [1]. 

Prueba T e IC de dos muestras: DBOE_baixa; DBOE_alta 

Método 

μ₁: media de DBOE_baixa 

µ₂: media de DBOE_alta 

Diferencia: μ₁ - µ₂ 

No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 

estándar 

de la 

media 

DBOE_baixa 108 346 145 14 

DBOE_alta 118 358 135 12 

Estimación de la diferencia 

Diferencia 

IC de 95% 

para la 

diferencia 

-11,6 (-48,4; 25,3) 

Prueba 
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Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 

-0,62 218 0,536 

Gráfica de caja de DBOE_baixa; DBOE_alta 
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Gràfica 7.5.5: Gràfica de caixes comparant la DBOE a l’entrada de Muro, en temporada baixa i alta 

[1]. 

Taula 7.5.3: Comparació de mitjanes ”2 Sample t test”, per trobar o no diferències significatives entre 

dues mostres (DQOE_baixa i DQOE_alta de Muro), mitjançant l’eina de càlcul estadístic MiniTab [1]. 

Prueba T e IC de dos muestras: DQOE_baixa; DQOE_alta 

Método 

μ₁: media de DQOE_baixa 

µ₂: media de DQOE_alta 

Diferencia: μ₁ - µ₂ 

No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 

estándar 

de la 

media 

DQOE_baixa 108 800 297 29 

DQOE_alta 118 797 271 25 

Estimación de la diferencia 

Diferencia 

IC de 95% 

para la 

diferencia 
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3,3 (-71,4; 78,1) 

Prueba 

Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 

0,09 217 0,930 

Gráfica de caja de DQOE_baixa; DQOE_alta 
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Gràfica 7.5.6: Gràfica de caixes comparant la DQOE a l’entrada de Muro, en temporada baixa i alta  

[1]. 

 

Es pot veure clarament com no hi ha diferència significativa entre les mostres d’aigua 

residual preses en temporada alta i baixa, a l’entrada de la EDAR de Muro, ni pel que fa a 

la DBOE (Taula 7.5.2 i Gràfica 7.5.5) ni tampoc la DQOE (Taula 7.5.3 i Gràfica 7.5.6). El P 

valor justifica clarament aquesta obbservació, en ser molt superior a 0,05 (P valor (DBOE) 

= 0,536 i P valor (DQOE) = 0,93). No és possible refusar Ho, la qual parteix d’una igualtat 

entre mostres. Per tant, com a conseqüència, no es pot afirmar una diferència significativa 

en la qualitat d’aigua entre temporada alta i baixa. 

 

Taula 7.5.4: Comparació de mitjanes ”2 Sample t test”, per trobar o no diferències significatives 

entredues mostres (DBOE_baixa i DBOE_alta de Sant Antoni), mitjançant l’eina de càlcul estadístic 

MiniTab [1]. 

Prueba T e IC de dos muestras: DBOE_baixa; DBOE_alta 
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Método 

μ₁: media de DBOE_baixa 

µ₂: media de DBOE_alta 

Diferencia: μ₁ - µ₂ 

No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 

estándar 

de la 

media 

DBOE_baixa 100 307 121 12 

DBOE_alta 113 397 143 13 

Estimación de la diferencia 

Diferencia 

IC de 95% 

para la 

diferencia 

-90,1 (-125,8; -54,5) 

Prueba 

Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 

-4,98 210 0,000 
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Gràfica 7.5.7: Gràfica de caixes comparant la DBOE a l’entrada de Sant Antoni, en temporada baixa i 

alta [1]. 
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Taula 7.5.5: Comparació de mitjanes ”2 Sample t test”, per trobar o no diferències significatives 

entredues mostres (DQOE_baixa i DQOE_alta de Sant Antoni), mitjançant l’eina de càlcul estadístic 

MiniTab [1]. 

Prueba T e IC de dos muestras: DQOE_baixa; DQOE_alta 

Método 

μ₁: media de DQOE_baixa 

µ₂: media de DQOE_alta 

Diferencia: μ₁ - µ₂ 

No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 

estándar 

de la 

media 

DQOE_baixa 100 675 254 25 

DQOE_alta 113 847 308 29 

Estimación de la diferencia 

Diferencia 

IC de 95% 

para la 

diferencia 

-171,7 (-247,6; -95,8) 

Prueba 

Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 

-4,46 209 0,000 

Gráfica de caja de DQOE_baixa; DQOE_alta 
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Gràfica 7.5.8: Gràfica de caixes comparant la DQOE a l’entrada de Sant Antoni, en temporades [1]. 

Per altra banda, en altres EDARs com és l’exemple que es pot veure en (Taula 7.5.4, 

Gràfica 7.5.7, Taula 7.5.5 i Gràfica 7.5.8) a Sant Antoni, sí que s’observa diferència 

significativa entre temporades, tant en DBOE com en DQOE (P valor (DBOE) = P valor 

(DQOE) = 0,000). En aquest cas, en ser un P valor clarament inferior al límit de 0,05, 

imposat pel nivell de confiança (95%), es pot refusar Ho i, conseqüentment, corroborar la 

diferència significativa en la qualitat d’aigua a l’entrada de la EDAR entre temporada alta i 

baixa. 

Aquest estudi s’ha realitzat per totes les EDARs de la base de dades proporcionada pels 

laboratoris d’ABAQUA, sempre i quan complissin la condició de mostra suficientment gran 

per ser representativa, un cop extrets els valors atípics. Per tant, han quedat fora de l’estudi 

les següents EDARs (o massa noves per no tenir suficients dades, o ja desmantellades o 

delegades a altres EDARs, tenint només dades dels primers anys): Addaia, Cala Figuera, 

Cala Tarida, Muro – Platja, Piris – fàbrica, Sa Barca Trencada i Sa Calobra.  

Per altra banda també s’han descartat les dades de tractaments addicionals o altres 

mesures d’algunes EDARS (terciari, filtre, biofiltre, decantador, etc). La majoria no tenen 

més de 10 dades i són de les següents EDARs: Algaida, Capdepera, Cas Concos, 

Ciutadella Sud, Deia, Eivissa, Felanitx, Maó – Es Castell, Muro, Porreres, Sant Antoni, Sant 

Lluís, Sóller. 

Totes aquestes EDARs que no han entrat en l’anàlisi dels paràmetres d’entrada, tampoc 

serán considerades en el de sortida (Apartat 7.6), degut a que van correlacionats. 
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7.6. Anàlisi dels paràmetres de sortida a les EDARs 

S’ha realitzat un anàlisi dels paràmtres de qualitat de l’aigua a la sortida de l’EDAR. S’han 

agafat les dades i mostres utilitzades en l’apartat anterior. Els paràmetres estudiats, s’han 

escollit d’acord amb els imposats per la normativa, segons el Real Decreto de 1996 [6]: La 

DBO i DQO a la sortida (DBOS i DQOS), així com els nivells de Nitrogen i Fòsfor totals 

(NTS i PTS).  

A continuació es mostren les mitjanes d’aquests paràmetres, per una banda de tota la 

mostra (preses del 2000 al 2019), i per altra de l’últim any d’estudi (2019): 

Taula 7.6.1: Valors estadístics bàsics dels paràmetres de sortida en la totalitat de la mostra i l’any 

2019 de Muro, mitjançant l’eina de càlcul estadístic MiniTab [1]. 

Estadísticos descriptivos: DBOE; DQOE; DBOS; DQOS; ... 019; PTS_2019 

Estadísticas 

Variable N N* Media 

Error 

estándar 

de la 

media Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

DBOE 226 3 352,28 9,30 139,79 80,00 240,00 340,00 440,00 800,00 

DQOE 226 3 798,1 18,8 283,1 235,0 578,3 767,5 992,0 1706,0 

DBOS 226 3 17,38 1,45 21,84 2,00 5,00 10,00 17,25 125,00 

DQOS 226 3 66,89 5,85 88,01 5,00 26,00 35,00 59,00 760,00 

NTS 157 72 18,865 0,937 11,740 2,250 10,150 15,300 23,800 76,040 

PTS 101 121 5,182 0,223 2,243 1,700 3,730 4,900 6,200 13,200 

DBOS_2019 10 0 12,50 2,20 6,95 4,00 7,50 10,00 16,75 26,00 

DQOS_2019 10 0 37,80 1,74 5,51 33,00 33,00 36,50 42,75 48,00 

NTS_2019 10 0 9,48 1,45 4,57 4,73 6,12 7,26 13,65 18,30 

PTS_2019 10 0 5,528 0,729 2,304 2,500 4,035 5,100 6,707 10,600 

 

Es pot veure com a l’EDAR de Muro, la mitjana dels valors de DBOS i DQOS són baixos i 

dins la normativa. Pel que fa a l’últim any de mostreig (2019), aquests baixen 

significativament. La DBO a la sortida passa a ser de 12,5, mentre que la DQO de 37,8, així 

com els valors de Nitrogen que passen a ser inferiors a 10 (9,48). El Fòsfor es manté en els 

mateixos valors. 

Això dóna una primera idea de les millores al llarg dels anys, però no és suficient per poder 

afirmar res. Per això, s’ha realitzat l’estudi de tots els mesos dels últims anys per cada 

EDAR, i observar posibles incompliments en mesos puntuals tot i tenir una mitjana dins els 



Pág. 68  Memoria 

 

límits, i trobar les explicacions a tals fets. 

Taula 7.6.2: Valors mensuals de sortida de la DBO, DQO, Nitrogen total i Fòsfor total de la EDAR de 

Capdepera l’any 2019 [1]. 

EDAR MES DBOS DQOS NTS PTS 

CAPDEPERA 

1 7 23 22,1 4,31 

2 7 20 1,21 3,68 

3 6 23 1,63 3,84 

4 10 46 2,2 5,21 

5 6 24 0,67 4,91 

6 8 26 1,34 4,87 

7 5 30 2,24 5,78 

8 9 28 2,45 3,83 

9 10 24 11,2 6,95 

10 9 22 3,56 6,15 

 

Taula 7.6.3: Valors mensuals de sortida de la DBO i DQO de la EDAR de Cala Sant Vicenç els últims 

4 anys [1]. 

MES 

CALA SANT VICENÇ 

DBOS DQOS 

2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016 

1 * 5 * * * 38 * * 

2 * 5 * * * 48 * * 

3 10 5 * * 102 33 * * 

4 10 10 12 * 31 41 73 * 

5 15 38 34 * 84 132 108 * 

6 48 40 * 22 192 291 154 168 

7 125 * 44 40 418 * 462 242 

8 * 170 160 290 * 405 152 498 

9 80 60 40 40 353 494 102 98 

10 30 * 18 15 182 * 52 78 

11 5 * 10 * 65 * * * 

12 * * * * * * * * 
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Taula 7.6.4: Valors mensuals de sortida de la DBO i DQO de la EDAR de Ciutadella Sud els últims 4 

anys [1]. 

MES 

CIUTADELLA SUD 

DBOS DQOS 

2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016 

1 10 8 10 9 21 23 51 29 

2 11 5 20 9 32 29 29 33 

3 16 8 27 10 28 25 33 40 

4 5 10 25 16 22 30 28 32 

5 9 8 29 8 32 28 35 28 

6 7 25 14 8 33 45 32 46 

7 37 30 17 10 48 35 34 48 

8 8 10 22 10 32 34 40 35 

9 10 11 18 16 41 40 58 35 

10 * 10 16 14 * 34 83 29 

11 18 5 28 10 130 21 29 36 

12 * * 18 * * * 32 * 

 

Es presenten dos perfils de EDARs, amb tendències molt diferents. Per una banda, en una 

ciutat gran com Ciutadella, es presenten alguns valors de DBO i DQO suspesos però per 

molt poc i sense un patró definit, mentre que la dinámica global de l’aigua a la sortida té 

una bona qualitat. Per altra banda, a Cala Sant Vicenç es pot veure com la qualitat de 

l’aigua empitjora molt clarament just en els mesos de temporada alta, mentre que sí que es 

presenten dins els límits legals en temporada baixa. 
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8. Anàlisi dels resultats de l’estudi estadístic 

8.1. Anàlisi dels resultats a l’entrada de la EDAR 

A continuació es presenten les mitjanes dels paràmetres de qualitat de l’aigua a l’entrada 

de l’EDAR, per tots els casos estudiats: 

Taula 8.1.1: Mitjana dels paràmetres d’entrada les EDARs gestionades per ABAQUA analitzades en 

l’estudi, així com la comparació entre temporada alta i baixa (de 2000 a 2019)[1]. 

EDAR 
DBOE 
baixa 

DQOE 
baixa 

DBOE 
alta 

DQOE 
alta 

P valor 
(DBO) 

P valor 
(DQO) 

Puc refusar 

hipòtesi 

ALAIOR 473 1112 529 1150 0,02 0,325 NO 

ALARÓ 364 799 388 777 0,361 0,651 NO 

ALGAIDA-MONTUIRI 333 762 419 886 0 0,014 SI 

ANDRATX 388 904 458 1024 0,001 0,008 SI 

ARTÀ 235 519 274 558 0,003 0,153 NO 

BANYALBUFAR 439 989 512 1092 0,005 0,091 NO 

BINISSALEM 402 851 421 902 0,464 0,274 NO 

CALA D'OR 327 728 429 934 0 0,001 SI 

CALA FERRERA 235 498 322 717 0 0 SI 

CALA GALDANA 93,4 178 429 300 0 0 SI 

CALA LLONGA 162 351 341 768 0 0 SI 

CALA'N PORTER 303 737 437 978 0 0 SI 

CALA SANT VICENÇ 225 484 404 861 0 0 SI 

CALES DE MALLORCA 144 324 352 747 0 0 SI 

CALES DE MANACOR 152 338 356 764 0 0 SI 

CAMP DE MAR 341 784 485 1058 0 0 SI 

CAMPANET 281 617 324 647 0,021 0,438 NO 

CAMPOS 477 1056 452 991 0,374 0,273 NO 

CAN BOSSA 380 1135 506 1408 0,005 0,089 NO 

CANYAMEL 124 238 282 556 0 0 SI 

CAPDEPERA 280 595 393 832 0 0 SI 

CAS CONCÓS 749 1624 688 1510 0,357 0,479 NO 

CIUTADELLA NORD 202 461 310 618 0 0 SI 

CIUTADELLA SUD 253 595 341 700 0 0 SI 

COLÒNIA DE SANT JORDI 229 495 448 875 0 0 SI 

COLÒNIA DE SANT PERE 232 497 308 603 0,001 0,016 SI 

CONSELL 466 1007 461 968 0,85 0,486 NO 

COSTITX 420 913 429 863 0,686 0,192 NO 

DEIÀ 430 917 493 1069 0,023 0,009 SI 

EIVISSA 304 718 342 773 0,013 0,114 NO 

ES MERCADAL 187 384 331 649 0 0 SI 

MIGJORN 245 500 335 686 0 0 SI 

ESTELLENCS 362 816 465 992 0 0 SI 

FELANITX 270 549 257 494 0,405 0,053 NO 

FERRERIES 297 662 372 751 0 0,027 SI 

FONT DE SA CALA 208 454 419 908 0 0 SI 

FORMENTERA 397 1117 533 1265 0,002 0,299 NO 

FORMENTOR 102 199 347 628 0 0 SI 

INCA 293 622 339 686 0,008 0,05 NO 

LLORET 315 687 409 837 0,001 0,021 SI 

LLOSETA 391 860 411 892 0,389 0,493 NO 

LLUBÍ 645 1593 657 1632 0,825 0,805 NO 

LLUC 193 381 288 600 0 0 SI 

LLUCMAJOR 391 856 420 851 0,192 0,926 NO 

MANACOR 353 858 362 752 0,678 0,124 NO 
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MAÓ ES CASTELL 297 710 330 750 0,066 0,335 NO 

MURO 346 800 358 797 0,536 0,93 NO 

POLLENÇA 218 474 344 666 0 0 SI 

PORRERES 353 785 460 1052 0,001 0,002 SI 

PORT DE SANT MIQUEL 167 356 520 1173 0 0 SI 

PORTO COLOM 320 682 348 713 0,077 0,278 NO 

PUIGPUNYENT 460 958 516 1120 0,019 0,001 SI 

RANDA 446 862 472 989 0,569 0,202 NO 

SA POBLA 467 1039 480 982 0,562 0,255 NO 

SA RÀPITA 193 428 289 593 0 0 SI 

SANT ANTONI 313 706 409 879 0 0 SI 

SANT CLIMENT 471 1124 517 1152 0,034 0,499 NO 

SANT ELM 283 634 437 938 0 0 SI 

SANT JOAN 216 458 327 632 0 0 SI 

SANT JOAN DE LABRITJA 333 763 368 773 0,22 0,875 NO 

SANT JOSEP DE SA 
TALAIA 317 747 301 665 0,505 0,127 NO 

SANT LLUÍS 269 600 362 751 0 0 SI 

SANTA EUGÈNIA 264 556 330 685 0,004 0,004 SI 

SANTA EULÀRIA DES RIU 278 658 332 719 0,005 0,127 NO 

SANTA GERTRUDIS 299 674 315 704 0,575 0,611 NO 

SANTA MARGALIDA 195 412 256 486 0 0,009 SI 

SANTA MARIA 466 973 478 956 0,642 0,682 NO 

SANTANYÍ 343 785 357 764 0,512 0,667 NO 

SELVA-CAIMARI 223 469 314 647 0 0 SI 

SES SALINES 403 915 462 916 0,041 0,994 NO 

SINEU 380 773 518 1019 0 0 SI 

SÓLLER 267 555 333 676 0 0 SI 

SON SERRA DE MARINA 343 753 423 897 0,001 0,009 SI 

SON SERVERA 384 867 445 979 0,006 0,009 SI 

VALLDEMOSA 285 615 406 853 0 0 SI 

VILAFRANCA 248 533 399 860 0 0 SI 

*En vermell estan tots aquells P valor inferiors a 0,05 (el nivell de significància escollit). 

 

El criteri per decidir si es refusa Ho (igualtat en les mitjanes entre temporada alta i baixa) ha 

estat, com a base, tenir un P valor inferior a 0,05. Tot i així no s’ha cregut representatiu per 

dos casos: 

1) P valors molt propers a la frontera. 

2) P valor (DBOE) < 0,05 i P valor (DQO) > 0,05 o al revés. 

Pel segon cas, s’ha decidit no acceptar el refús de Ho, tot i tenir un dels P valor en 

condicions per refusar-la. En el cas del primer, s’ha seguit el criteri convenient per cada cas 

particular abans de decidir. 

Després d’observar cada cas detingudament, s’ha observat com no hi ha cap EDAR que 

presenti un P valor en el “2 sample t test” gaire proper a la frontera (0,05). Els més propers 

serien Ferreries, amb P valor (DQO) = 0,027 i Deià amb P valor (DBO) = 0,023, però s’ha 

considerat que es pot refusar igualment Ho, tenint en compte que la comparació de l’altre  

paràmetre presentava un P valor molt inferior per tots dos casos. 
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També cal remarcar que totes les diferències en qualitat d’aigua entre temporades, són 

degudes a valors de DBOE i DQOE superiors en temporada alta respecte la baixa. 

Dit això, el balanç final és de 44 EDARs on hi ha diferència significativa en la qualitat de 

l’aigua a l’entrada i 32 EDARs on NO es pot assegurar diferència significativa. 

Aquest resultat s’ha de comparar amb l’anàlisi de la població. S’ha plantejat la idea de 

quina influència té l’augment d’aquesta més enlllà de l’increment en el cabal. Això s’ha fet 

formulant la següent hipòtesi: 

HIPÒTESI: Els municipis que presenten un increment significatiu de la població en 

temporada alta, degut a la ocupació turística, presenten uns valors de qualitat de l’aigua a 

l’entrada de la EDAR significativament superiors en temporada alta respecte la baixa. 

Si s’observen els municipis que rebien turistes mitjançant ocupacions d’allotjament (hotels i 

apartaments), comparant amb la (Taula 7.4.2.1) es veu com no hi ha una tendència directa 

clara. 

Taula 8.1.2: Modificació de la Taula 7.4.2.1 afegint la condició de diferència significativa de la qualitat 

d’aigua entre temporada alta i baixa[4]. 

Municipi EDARS del municipi 
habitants 

T baixa 

Pernuctacions 

per dia 

habitants 

T alta 

Increment de població 
a Temp. Alta (%) 

Diferència T 

alta/baixa 

Alaior Alaior 6750 2.871 9.621 42,53 NO 

Andratx 

Andratx 7082 2870 9.952 40,53 SI 

Camp de Mar 161 2585 2.746 
 SI 

Sant Elm * 2585 2.585 
 SI 

Sant Joan 1742 2585 4.327 
 SI 

Capdepera 

Capdepera + 
Cala Ratjada + 

Cala Agulla 
9352 15117 24.469 161,64 

SI 

Canyamel * 15117 15.117 
 SI 

Font de Sa Cala 97 15117 15.117 
 SI 

Ciutadella 
Ciutadella Nord 21905 15938 37.843 72,76 SI 

Ciutadella Sud 21905 15938 37.843 72,76 SI 

Eivissa 

Eivissa + Santa 
Gertrudis + Sant 
Rafel + Puig d'en 

Valls + Monte 
Cristo 

53847 10105 63.952 18,77 

NO 

Es Migjorn 

Gran 
Es Migjorn Gran 1261 777 2.038 61,62 

SI 

Felanitx 

Felanitx 18202 3115 21.317 17,11 NO 

Cas Concos 441 3115 3.556 
 NO 

Portocolom 4301 3115 7.416 
 NO 
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Formentera Formentera 11904 5292 17.196 44,46 NO 

Llucmajor 
Llucmajor 37752 9160 46.912 24,26 NO 

Sa Ràpita 864 9160 10.024 
 SI 

Maó 
Maó + Es Castell 25204 1105 26.309 4,38 NO 

Sant Climent 
 

1105 1.105 
 NO 

Manacor 
Cales Manacor * 12266 12.266 

 SI 

Cales de Mallorca * 12266 12.266 
 SI 

Muro Muro 6051 16083 22.134 265,79 NO 

Pollença 

Pollença + Port 
de Pollença 

13697 5967 19.664 43,56 
SI 

Cala Sant Vicenç 17 5967 5.984 
 SI 

Formentor * 5967 5.967 
 SI 

Sant 

Antoni de 

Portany 

Sant Antoni + 
Sant Agustí 

20455 11862 32.317 57,99 
SI 

Sant Josep 

de Talaia 
Sant Josep 27732 14695 15.302 52,99 

NO 

Sant Joan 

de Labritja 

Sant Joan de 
Labritja 

187 2813 3.000 1504,28 
NO 

Port de Sant 
Miquel 

288 2813 3.101 976,74 
SI 

Santa 

Eulària del 

Riu 

Santa Eulària+ 
Sant Carles + Es 

Canar 
12656 14343 26.999 113,33 

NO 

Cala Llonga 212 14343 14.555 
 SI 

Santa Gertrudis 519 14343 14.862 
 NO 

Santa 

Margalida 

Santa Margalida 3560 12369 15.929 347,44 SI 

Son Serra de 
Marina 

604 12369 12.973 2047,85 
SI 

Santanyí 

Santanyí 4194 13710 17.904 326,9 NO 

Cala Ferrera * 13710 13.710 
 SI 

Cala d'Or 3880 13710 17.590 
 SI 

Ses 

Salines 
Ses Salines 1864 3104 4.968 166,52 

NO 

Sóller Sóller + Fornalutx 8173 1957 10.130 23,94 SI 

Son 

Servera 

Son Servera + 
Cala Bona + Cala 

Millor + Costa 
Pinos 

10824 10158 20.982 93,85 

SI 

*En vermell, tots aquells municipis amb una població considerada alta, superior als 25000 habitants. 

 

El que s’observa és que hi ha 24 EDARs que sí que presenten diferències en quant a 

qualitat de l’aigua entre temporades però 17 EDARs que, tot i rebre l’aigua de municipis 

turístics, no presenten aquestes diferències. L’explicació per la majoria de casos es pot 

deure a l’observació de les dimensions del nucli urbà d’on provenen les aigües. EDARs que 

tracten aigües de municipis grans com Eivissa (10105 habitants més), Mao (1105 habitants 

més), Llucmajor (9160 habitants més) o Sant Josep de Sa Talaia (14695 habitants més), no 
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presenten diferències significatives de qualitat al llarg de l’any, tot i que alguns d’ells, 

s’incrementa la població considerablement en els mesos de Maig a Octubre. Ara bé 

aquests increments de població no superen molt més del 50% de la població del municipi. 

El cas contrari es pot veure en Ciutadella on les aigües es tracten entre dues EDARs, la 

suma de les quals han d‘abastir els 21905 habitants, però incrementant la població total en 

15938 (72,76%). Considerant el repartiment d’habitants equivalents per cada EDAR (Nord i 

Sud), en aquests mesos passa a tractar el doble del que fa en temporada baixa. 

Si per cas contrari es contemplen els municipis amb menys residents, s’observen dos 

patrons clars:  

1) Aquells que reben gruixos de turistes alts, sí que presenten una qualitat de l’aigua 

significativament pitjor en temporada alta (No és el cas d’Alaior, Felanitx, 

Formentera o Ses Salines, ja que reben 2871, 3115, 5292 i 3104 turistes 

respectivament, valors força inferiors als d’altres municipis). 

2) Aquells nuclis urbans o cales que pertanyen a altres municipis, sí que mostren 

diferències clares en qualitat de l’aigua corresponent al turisme que rep el municipi. 

Això corrobora la idea d’on es destina el flux turístic dins les fronteres d’un municipi 

amb diversos nuclis, ja que els més residencials i allunyats de l’atractiu turístic com 

la costa (cas de Sant Joan de Labritja i Santanyí), no presenten diferències en 

DBOE i DQOE, mentre que sí ho fan els altres nuclis secundaris, pertanyents a 

aquests municipis.   

Per últim, s’observa com totes les EDARs que tracten aigües exclusivament, o en major 

part, de cales, mostren una significativa diferència dels paràmetres a l’entrada. 

NOTA: Muro no sembla seguir cap dels patrons observats anteriorment. Faltaria tenir dades 

més explicatives que donessin una idea de perquè, rebent tants turistes, no presenta 

diferències en la qualitat de l’aigua. Una possible explicació seria un turisme de diferent 

activitat, amb menys tendència a la contaminació d’aigües. També podria ser degut a  

l’existència d’altres plantes (es té consciència de la planta Muro – Platja) d’altres 

companyies que no figura a la base de dades, la qual tractaria el gruix més important 

d’aquests turistes. 
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CONCLUSIONS DELS RESULTATS D’ENTRADA: 

S’observa una forta influència del turisme més massiu en l’empitjorament de la qualitat de 

l’aigua residual a l’entrada de les EDARs respectives. Això afecta més directament als 

nuclis urbans i cales de menys habitants, en els quals es dóna la idea de fomentar un ús 

menys sostenible de l’aigua (diversos factors a estudiar com bars, restaurants, abocaments 

massius més descontrolats, etc) però no reflectit en les dades de les que es disposa. En 

nuclis més grans, la quantitat d’habitants quotidiana considerablement més gran sembla 

mostrar una mitigació d’aquest efecte, a no ser que la ocupació turística sigui clarament 

elevada en relació a la població resident de l’indret. 

Vistes les consideracions i a l’espera de nous estudis que corroborin les causes més 

específiques d’aquestes diferències, queda corroborada la hipotesi planejada (considerant 

l’excepció de Muro). 
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8.2. Anàlisi dels resultats a la sortida de la EDAR 

8.2.1. Anàlisi global promig a la sortida de la EDAR 

En contemplar la qualitat de l’aigua residual a la sortida de la EDAR, s’han considerat 2 o 4 

paràmetres, segons si el punt d’abocament era en zona sensible o no (Taula 6.2.2.3) [7]. 

S’ha remarcat (en vermell) aquelles EDARs que presenten algun paràmetre imprescindible 

per damunt dels límits establerts pel Real Decreto de 1996 [6]. 

Taula 8.2.1: Dades dels paràmetres de sortida (DBOS, DQOS, NTS i PTS), al llarg del periode 2000 – 

2019 i de només 2019, de les EDARs gestionades per ABAQUA analitzades en l’estudi [1]. 

EDAR 
2003 - 2019 2019 

Zona sensible 
DBOS DQOS NTS PTS DBOS DQOS NTS PTS 

ALAIOR 13,56 49,33 16,1 2,92 14,89 44,33 11,54 2,69 NO 

ALARÓ 7,32 31,43 10,14 3,09 9 32,25 12,91 5,13 NO 

ALGAIDA-MONTUIRI 16,42 61,53 26,28 3,653 11,42 40,67 24,88 * NO 

ANDRATX 22,34 83,08 27,05 2,573 13,44 59 29,64 0,536 NO 

ARTÀ 38,18 122 * * 36,7 94,8 * * SI 

BANYALBUFAR 42,3 152,65 * * 41,9 206,1 * * NO 

BINISSALEM 73,82 227,8 12,42 * 9,11 33,78 4,73   NO 

CALA D'OR 15,78 58,1 18,81 5,158 10 41,75 7,68 3,79 SI 

CALA FERRERA 21,92 76,52 22,36 * 8,22 42,33 7,33 * SI 

CALA GALDANA 7,66 27,71 18,25 3,55 6,13 21,13 10,08 2,73 SI 

CALA LLONGA 8,62 35,24 * * 11,2 41 * * NO 

CALA'N PORTER 8,59 27,64 10,16 2,17 8,22 20,67 6,36 1,22 SI 

CALA SANT VICENÇ 35,76 135 * * 40,4 178,4 * * SI 

CALES DE MALLORCA 9,52 35,08 16,78 4,876 8,38 35,13 14,24 0,47 SI 

CALES DE MANACOR 20,49 76,67 23,45 * 19,71 67,1 18,47 * NO 

CAMP DE MAR 36,66 139,16 23,14 * 8,29 31,29 23,14   SI 

CAMPANET 10,48 38,22 18,98 * 20,22 49 * * NO 

CAMPOS DEL PUERTO 33 134 47,9 * 19,7 70,4 * * NO 

CAN BOSSA 52,1 201,5 35,65 3,199 8,44 38,67 38,67 2,04 SI 

CANYAMEL 9,89 34,68 16,81 5,87 6,89 22,89 6,1 * SI 

CAPDEPERA 15,21 55,95 19,98 4,42 7,7 26,6 4,86 4,95 NO 

CAS CONCÓS 26,24 100,51 * * 22 102 * * NO 

CIUTADELLA NORD 12,03 46,6 * * 7,6 27,2 * * NO 

CIUTADELLA SUD 14,74 46,86 31,65 5,23 13,1 41,9 19,43 5,7 NO 

COLÒNIA DE SANT JORDI 23,78 87,1 22,13 3,81 10 43,78 8,77 3,09 SI 

COLÒNIA DE SANT PERE 11,03 39,81 18,03 * 13,25 33,88 16,44 * SI 

CONSELL 27,35 108,5 15,91 * 17 61,9 * * NO 

COSTITX 16,02 62,92 * * 12 38,63 * * NO 

DEIÀ 39,08 139,4 * * 33,1 115 * * SI 

EIVISSA 121,47 388,5 55,32 5,875 99,4 425,1 39,4 * SI 

ES MERCADAL 43,37 147,25 * * 40,9 100,6 * * NO 

ES MIGJORN GRAN 12,21 35,9 21,45 5,08 7,44 22,44 11,28 * NO 

ESTELLENCS 21,54 78,14 * * 14,29 44,71 * * NO 

FELANITX 26,4 85 12,81 1,64 20,88 57,8 10,95 1,606 SI 

FERRERIES 38,02 125,1 10,03 3,48 8,8 23,4 8,4 4,51 SI 

FONT DE SA CALA 12,06 43,46 19,29 8,13 13,22 47,89 15,25 * SI 

FORMENTERA 16,31 68,02 22,3 6,01 13,11 59,4 22,96 8,81 NO 

FORMENTOR 24,48 83,6 * * 8 29 * * NO 

INCA 16,42 53,34 16,89 2,41 13,1 49,4 13,18 1,352 NO 

LLORET 15,52 62,14 * * 13,38 45,63 * * NO 

LLOSETA 24,71 84,44 21,14 * 42,3 140 16,89 * NO 

LLUBÍ 51,2 171,55 * * 84,7 341 * * NO 

LLUC 27,65 91,37 * * 9 76,8 * * SI 
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LLUCMAJOR 12,71 44,29 13,25 3,59 16,2 40,9 11,19 4,23 NO 

MANACOR 34,97 119,92 * * 42,6 95 * * SI 

MAÓ ES CASTELL 12,08 69,75 24,06 6 14,9 73,6 11,65 4,9 SI 

MURO 17,3 66,5 18,72 5,22 12,5 37,8 9,48 5,53 SI 

POLLENÇA 18,53 69,17 23,68 3,059 10,7 36 7,21 4,67 SI 

PORRERES 29,73 113,3 31,28 4,98 60,11 203,8 * * NO 

PORT DE SANT MIQUEL 19,69 66,96 24,07 4,46 8,2 26 2,98 * SI 

PORTO COLOM 17,36 69,32 * * 19,38 52,5 * * NO 

PUIGPUNYENT 55,08 202 * * 5,375 32,38 * * NO 

RANDA 11,9 53,01 * * 11,78 48,11 * * NO 

SA POBLA 40,9 154,9 29,23 4,67 29,8 88,7 35,48 3,87 SI 

SA RÀPITA 10,84 41,42 42,15 5,38 21,4 67,2 * * SI 

SANT ANTONI 28,97 99,71 21,3 4,2 9,63 49 14,54 4,64 SI 

SANT CLIMENT 17,18 59,27 17,65 * 23,78 66,22 17,87 * SI 

SANT ELM 11,11 44,19 18,08 * 11 36,57 21,82 * SI 

SANT JOAN 13,03 45,46 12,1 * 10,09 30,09 15,48 * NO 

SANT JOAN DE LABRITJA 27,99 102,5 * * 63 277 * * NO 

SANT JOSEP DE SA TALAIA 40,11 144,53 * * 60 200,4 * * NO 

SANT LLUÍS 12,16 39,71 20,99 5,84 13,4 45,1 17,49 6,57 NO 

SANTA EUGÈNIA 20,08 72,27 20,34 * 15,8 62,4 21,33 * NO 

SANTA EULÀRIA DES RIU 16,29 57,88 20,96 * 9,4 34,1 4,438 * SI 

SANTA GERTRUDIS 42,39 152,4 * * * * * * NO 

SANTA MARGALIDA 12,07 40,33 14,66 * 25 62,9 15,5 * NO 

SANTA MARIA 38,15 131,19 26,57 * 29,5 74,4 * * NO 

SANTANYÍ 13,27 53,57 30,33 5,63 17,25 62,25 24,04 8,08 SI 

SELVA-CAIMARI 25,75 100,3 * * 35,9 256 * * NO 

SES SALINES 17,74 71,41 * * 11,7 45,9 * * SI 

SINEU 12,89 46,48 21,73 4,74 10,22 37,56 5 * NO 

SÓLLER 21,41 85,09 20,3 3,81 13,7 51,6 26,39 4,63 SI 

SON SERRA DE MARINA 13,11 45,54 27,86 * 27,22 57,9 21,88 * SI 

SON SERVERA 11,83 46,42 24,18 5,3 12,2 40,7 18,71 6,42 SI 

VALLDEMOSA 30,39 127,3 * * 11,1 42 * * NO 

VILAFRANCA 41,47 158,25 * * 39,92 161 * * NO 

*Cal remarcar que d’alguns paràmetres (sobretot NTS i PTS) no es tenen dades (*), per tant, davant el 

desconeixement de la seva situació, no s’ha considerat a aquestes EDARs en l’anàlisi en aquests 

paràmetres concrets de sortida. 

Observant les mitjanes d’aquests paràmetres (Taula 8.2.1) es treuen els següents resultats: 

- 27 EDARs compleixen de mitjana, amb la normativa i 49 NO 

compleixen, al llarg de tot el periode 2000 – 2019. 

- 42 EDARs compleixen de mitjana, amb la normativa i 33 NO 

compleixen (no es tenen dades de Santa Gertrudis de l’últim any), al 

llarg de l’any 2019. 

- 58 EDARs compleixen de mitjana, amb els límits normatius de DBOS 

i DQOS i 17 NO compleixen,  al llarg de l’any 2019. 

- Es tenen dades de 14 EDARs que aboquin l’aigua en zona sensible i 

compleixin amb els límits de NTS, i 13 que NO, l’any 2019. 

- Només es tenen dades de 3 EDARs que aboquin l’aigua en zona 
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sensible i compleixin amb els límits de PTS, i 13 que NO, l’any 2019. 

- 18 EDARs no disposen de dades d’alguns paràmetres 

imprescindibles per comprovar el compliment de la normativa segons la 

seva condició. 

El fet que destaca més, és que hi ha hagut una millora significativa dels índexs de qualitat 

de l’aigua des dels inicis del periode d’estudi fins a l’actualitat (2019). Algunes EDARs que 

no complien amb els paràmetres, el 2019 s’han situat amb claredat per sota dels límits (Ex: 

Binissalem, Camp de Mar, Campos del Puerto, Ferreries, Lluc i Valldemosa). D’altres 

han millorat en un paràmetre però no en tots. 

També cal remarcar el mal complliment, l’any 2019, amb el Nitrogen i sobretot el Fòsfor, 

per part de les EDARs que aboquen les aigües tractades en una zona sensible. Sembla 

significatiu el fet de que de les 13 EDARs que no compleixen amb els límits de Nitrogen (en 

quant a mitjana), 7 de elles (Camp de Mar, Colonia de Sant Jordi, Font de Sa Cala, Sa 

Pobla, Sant Climent, Santanyí i Sóller) tenen tractament de nitrificació/desnitrificació 

(Taula 6.2.2.3). 

Per altra banda, tan sols 3 EDARs (Cala’n Porter, Cales de Mallorca i Felanitx) compleixen 

amb la normativa del Fòsfor, de les quals ninguna disposa de tractament de P. Però sí que 

hi ha 7 EDARs més que en disposen, però que no estan per sota del límit permès, en 

mitjana (Taula 6.2.2.3). 

Les observacions sobre el PT i el NT, obre el debat sobre si aquests tractaments 

implementats són suficients o si els límits imposats no serien massa estrictes considerant la 

tecnologia que es disposa en el moment. 

 

Aquestes primeres consideracions donen una visió inicial de com són les EDAR, però no és 

res definitiu. A l’hora de complir amb la normativa, no es fa a partir dels valors mitjos anuals 

si no dels mensuals. Per tant és necessari veure mes per mes, si aquelles EDARs que 

estan aprovades en la mitjana de la DBOS o la DQOS al llarg del periode (2000 – 2019), 

compleixen la tendència tots els mesos. 
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8.2.2. Anàlisi mensual a la sortida de la EDAR 

Analitzant la tendència de les dades en els últims anys, es presenten fins a 6 perfils de 

EDARs diferents: 

Taula 8.2.2.1: Paràmetres de sortida de la  EDAR de Sant Joan de Labritja, remarcant temporada alta 

i baixa (anys de 2016 a 2019) [1]. 

MES 
SANT JOAN DE LABRITJA 

DBOS DQOS 

1 * 10 10 10 * 41 38 34 

2 28 5 7 14 69 37 38 45 

3 100 3 8 10 175 63 30 40 

4 20 30 11 24 89 286 42 85 

5 200 92 18 140 1334 178 46 302 

6 120 23 12 13 423 81 73 49 

7 42 28 84 44 72 100 90 236 

8 * 68 45 36 * 126 111 70 

9 28 35 10 28 90 49 38 197 

10 9 25 19 12 83 99 29 49 

11 20 84 10 18 154 142 32 66 

12 * * * * * * * * 

 

Taula 8.2.2.2: Paràmetres de sortida de la  EDAR de Cala’n Porter, remarcant temporada alta i baixa 

(anys de 2016 a 2019) [1]. 

MES 
CALA'N PORTER 

DBOS DQOS 

1 5 6 6 * 11 13 9 * 

2 6 4 5 13 11 8 15 17 

3 12 6 6 6 28 14 13 14 

4 9 5 6 9 25 14 13 18 

5 5 5 13 7 22 18 21 23 

6 10 5 7 5 23 13 17 18 

7 4 9 13 5 24 22 28 20 

8 * 5 6 5 * 23 21 23 

9 11 7 5 8 20 23 17 19 

10 12 3 5 15 22 18 21 28 

11 * 3 9 9 * 14 18 16 

12 * 5 5 8 * 9 13 16 
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Taula 8.2.2.3: Paràmetres de sortida de la  EDAR de Llubí, remarcant temporada alta i baixa (anys de 

2016 a 2019) [1]. 

MES 
LLUBÍ 

DBOS DQOS 

1 * 75 78 62 * 555 149 176 

2 140 50 56 37 201 212 157 145 

3 42 * 45 66 288 * 185 258 

4 60 195 39 64 258 300 138 178 

5 120 48 105 70 736 269 275 152 

6 80 92 36 46 290 198 96 117 

7 70 70 
 

40 263 178 86 140 

8 100 
 

25 40 435 
  

134 

9 100 115 40 58 356 382 140 144 

10 50 280 25 42 242 542 110 142 

11 * 60 45 41 * 162 164 160 

12 * * 68 90 * * 132 198 

 

Taula 8.2.2.4: Paràmetres de sortida de la  EDAR de Campanet, remarcant temporada alta i baixa 

(anys de 2016 a 2019) [1]. 

MES 
CAMPANET 

DBOS DQOS 

1 26 6 23 25 52 23 41 69 

2 9 6 14 20 27 21 26 78 

3 41 27 18 16 42 96 38 35 

4 47 15 15 11 71 55 35 41 

5 15 5 48 24 50 29 134 39 

6 6 12 * 10 56 39 * 40 

7 10 5 28 18 43 30 38 55 

8 18 8 13 7 63 28 44 34 

9 * 12 10 23 * 45 30 69 

10 10 7 13 7 37 31 36 21 

11 * 7 12 5 * 44 27 22 

12 * 8 * 14 * 29 * 36 
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Taula 8.2.2.5: Paràmetres de sortida de la  EDAR de Sa Pobla, remarcant temporada alta i baixa 

(anys de 2016 a 2019)  [1]. 

MES 
SA POBLA 

DBOS DQOS 

1 49 23 36 90 98 87 96 338 

2 52 21 19 35 111 91 61 49 

3 25 22 47 25 82 72 67 42 

4 29 26 35 25 76 93 64 42 

5 38 22 120 19 120 78 318 44 

6 20 37 35 23 72 132 165 53 

7 20 20 21 13 72 79 121 40 

8 10 30 26 56 99 50 64 164 

9 27 20 20 14 64 59 69 48 

10 28 10 25 110 93 79 98 164 

11 * 60 18 37 * 112 62 51 

12 * 31 * 20 * 93 * 92 

 

Taula 8.2.2.6: Paràmetres de sortida de la  EDAR de Ferreries, remarcant temporada alta i baixa 

(anys de 2016 a 2019) [1]. 

MES 
FERRERIES 

DBOS DQOS 

1 10 8 5 100 23 15 21 170 

2 5 5 7 90 21 12 22 172 

3 19 5 6 94 20 13 10 170 

4 5 5 10 90 17 19 24 194 

5 7 5 11 55 24 16 22 158 

6 7 3 7 54 21 16 16 144 

7 6 3 6 35 21 15 20 144 

8 5 8 12 50 23 21 32 150 

9 20 8 5 40 46 27 16 170 

10 * 5 14 7 * 19 59 45 

11 4 5 8 5 18 28 23 26 

12 * * 10 * * * 17 * 
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Els perfils de patrons que segueixen les EDARs, en quant a variables de sortida (DBOS i 

DQOS) es podrien resumir de la següent manera: 

1) Tendència de paràmetres suspesos concentrats prioritàriament en temporada alta 

(Taula 8.2.2.1). Exemples d’aquesta tendència semblen ser Cala Sant Vicenç, 

Sant Joan de Labritja o Cas Concós. 

2) Cap mes amb algun paràmetre suspès (Taula 8.2.2.2). Exemples d’aquesta 

tendència semblen ser Cala’n Porter, Cales de Mallorca o Es Migjorn Gran. 

3) Predomini dels mesos suspesos al llarg de tot l’any (Taula 8.2.2.3). Exemples 

d’aquesta tendència semblen ser Artà, Eivissa o Llubí. 

4) Tendència general favorable però amb mesos puntuals amb algun paràmetre 

suspès, sense seguir cap patró (Taula 8.2.2.4). Exemples d’aquesta tendència 

semblen ser Ciutadella Sud, Costitx o Felanitx. 

5) Presentació de paràmetres suspesos repartits durant tot l’any sense seguir cap 

patró definit (Taula 8.2.2.5). Exemples d’aquesta tendència semblen ser Inca, 

Lloseta o Sa Pobla. 

6) Millora radical a partir de cert any en quant a paràmetres de qualitat de l’aigua 

(Taula 8.2.2.6). Exemples d’aquesta tendència semblen ser Ferreries (renovada el 

2017), Consell o Andratx (renovades el 2018). 

 

Com es pot veure, no se segueix una única tendència en quant a les dades de sortida. El 

motiu més lògic sembla ser la forta influència dels diversos factors discutits (Apartat 7.2). 

 

A continuació és presenten els percentatges de mesos d’incompliment de la normativa, pel 

que fa referència a la DBOS i DQOS de totes les EDARs gestionades per ABAQUA: 
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Gràfica 8.2.2.1:  Comparació entre temporada alta i baixa dels percentatges de mesos amb DBOS 

suspesa [1]. 

 

 

Gràfica 8.2.2.2:  Comparació entre temporada alta i baixa dels percentatges de mesos amb DQOS 

suspesa [1]. 
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Es veu ràpidament en les gràfiques (Gràfica 8.2.3.1 i Gràfica 8.2.3.2), com pràcticament 

totes les EDARs han suspès algun paràmetre en algun mes del periode d’estudi (2000 – 

2019). Tan sols Alaró no suspèn cap mes en els 19 anys d’estudi. Tot i així, si es considera 

només la temporada baixa, s’observa com Cala d’Or, Cala Ferrera, Cala Galdana, Cala 

Sant Vicenç, Cales de Mallorca, Campanet, Colònia de Sant Pere, Es Migjorn Gran i  

Port de Sant Miquel no suspenen algun dels paràmetres en els mesos menys turístics. 

 

8.2.3. Anàlisi de la correlació entre paràmetres de sortida i factors 

d’influència significativa 

ENTRADA I SORTIDA 

A l’hora de buscar una relació directa entre els paràmetres d’entrada i sortida d’una EDAR, 

s’ha arribat a la conclusió que no té sentit comparar aquests, presos en una mateixa 

campanya de mostreig. Les raons són diverses: 

- Si es volgués fer una estimació del rendiment de reducció de la DBO 

o la DQO, no es podria, ja que no es disposa dels valors del cabal diari, 

necessari per calcular-lo. D’aquesta manera no és possible corroborar si 

el sistema de tractament de cada EDAR té un cabal més o menys 

estable, i deduir la sortida a partir de l’entrada. 

- A l’hora de prendre els valors de sortida i entrada d’un mateix volum 

de control format pel sistema d’aigua residual d’estudi, és necessari 

prendre les mostres respectant la suma de temps de residència 

hidràulica de tots els tractaments. D’aquesta manera es pot assegurar 

que, aquella mostra presa a l’inici per calcular els valors d’entrada, serà 

la mateixa aigua (un cop tractada) mostrejada a la sortida (Ex: Per un 

temps de residència hidràulic total, entre entrada i sortida de la EDAR, 

de 24 hores, s’hauria de prendre la mostra pel càlcul de DBOE/DQOE a 

les 08:00 i la de DBOS/DQOS a les 08:00 del dia següent). En aquest 

cas tan sols es tenen mostres un cop al mes on s’indica el dia de 

mostreig però no la hora, fet que fa impossible conèixer si s’ha seguit la 

política esmentada, i per tant hi ha una correlació directa entre els valors 

de DBOE amb la DBOS (o DQO) de la mostra. 

- No es poden veure influències clares entre mostres, ja que només 

s’agafa com a màxim una al mes (en algun mes d’Agost se’n prenen 

dues), i per tant el comportament pot haver canviat en tot aquest temps. 
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Com es pot veure, aquests fets limiten molt l’estudi específic del comportament de les 

aigües per corroborar patrons concrets de cada EDAR. És per això que s’ha decidit només 

treure conclusions definitives d’aquelles EDARs que mostren tendències molt clares, 

exagerades i al llarg del temps, i no en moments més puntuals o per marges molt reduits. 

A partir d’aquí, es planteja la segënt hipòtesi: 

 

HIPÒTESI: La diferència en la qualitat de l’aigua a l’entrada d’una EDAR, deguda al 

turisme, comporta un empitjorament de la qualitat de l’aigua a la sortida degut al major 

nombre de mesos d’incompliment de la normativa, pel que fa a la qualitat d’aigua als punts 

d’abocament. 

 

El que s’ha fet, per provar la hipòtesi, és un anàlisi de variança (ANOVA) amb les dades 

mensuals considerades de manera més genèrica, en format binari. S’ha introduit al 

programa de simulació estadística MiniTab, la mitjana de mesos amb els paràmetres de 

DBOS, i per altra banda de DQOS, suspesos, en una escala del 0 al 1 (considerant 0, com 

la totalitat dels mesos per sota els límits normatius i 1, per sobre, durant els anys d’estudi 

del 2000 al 2019). Amb aquests valors binaris, s’ha buscat la interacció amb la consideració 

de EDAR turística, a partir de la diferència significativa entre temporades baixa i alta en 

DBOE (o DQOE, per altra banda); 0 representa l’EDAR on no hi ha diferència significativa 

entre temporades i 1 on sí que hi ha (Taula 8.1.1). 
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Gràfica 8.2.3.1:  Comparació de mitjanes de DBOS suspeses (en tant per 1 de la mostra mensual 

total)  [1]. 
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Taula 8.2.3.1:  Simulació ANOVA en MiniTab de la comparació de mitjanes de DBOS suspeses (en 

tant per 1 de la mostra mensual total)  [1]. 

ANOVA de un solo factor: dif en DBO suspeses vs. ... BOE/DQOE entre 

Método 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0,05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

Información del factor 

Factor Niveles Valores 

Diferències de DBOE/DQOE entre 2 0; 1 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Diferències de DBOE/DQOE entre 1 3,876 3,8755 25,33 0,000 

Error 74 11,322 0,1530       

Total 75 15,197          

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0,391150 25,50% 24,49% 20,97% 

Medias 

Diferències 

de DBOE/DQOE 

entre N Media Desv.Est. IC de 95% 

0 31 0,4516 0,5059 (0,3116; 0,5916) 

1 45 0,9111 0,2878 (0,7949; 1,0273) 

Desv.Est. agrupada = 0,391150 
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Gràfica 8.2.3.2:  Comparació de mitjanes de DQOS suspeses (en tant per 1 de la mostra mensual 

total)  [1]. 

 

Taula 8.2.3.2:  Simulació ANOVA en MiniTab de la comparació de mitjanes de DQOS suspeses (en 

tant per 1 de la mostra mensual total)  [1]. 

ANOVA de un solo factor: dif en DQO suspeses vs. ... BOE/DQOE entre 

Método 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0,05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

Información del factor 

Factor Niveles Valores 

Diferències de DBOE/DQOE entre 2 0; 1 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Diferències de DBOE/DQOE entre 1 8,317 8,3166 61,31 0,000 

Error 74 10,039 0,1357       

Total 75 18,355          

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0,368318 45,31% 44,57% 42,22% 

Medias 
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Diferències 

de DBOE/DQOE 

entre N Media Desv.Est. IC de 95% 

0 31 0,1935 0,4016 (0,0617; 0,3254) 

1 45 0,8667 0,3438 (0,7573; 0,9761) 

Desv.Est. agrupada = 0,368318 

 

Es veu clarament en les gràfiques (Gràfica 8.2.3.1 i Gràfica 8.2.3.2) com hi ha una forta 

tendència de suspendre’s els límits en més mesos (valors més pròxims al 1) en EDARs on 

es presenta una diferència significativa en l’aigua d’entrada entre temporades (1). 

Si es corrobora anàliticament en les simulacions de Minitab (Taula 8.2.3.1 i Taula 8.2.3.2), 

es pot veure com el l’estadístic F, calculat mitjançant el test de Fischer dóna 25,33 i 61,31, 

clarament superior a 1 en ambdós casos (DBOS i DQOS) respectivament, donant com a 

conseqüència un P valor de 0,000 (considerant el nivell de significància α de 0,05). Per tant, 

es pot rebutjar la hipòtesi nul·la que considerava una igualtat entre les mitjanes de les dues 

mostres considerades en els dos nivells del factor a estudiar (Diferència significativa en 

l’entrada o no). 

Vistos els resultats, i considerant la problemàtica de les dades planejada a l’inici de 

l’apartat, es pot afirmar com que es corrobora la hipòtesi considerada inicialment. Per tant, 

a l’espera de realitzar estudis amb dades més precises i relacionades, una diferència 

significativa de la qualitat de l’aigua residual a l’entrada d’una EDAR entre temporada 

baixa i alta, degut a la influència turística, presenta un empitjorament de la qualitat a 

la sortida de la EDAR augmentant els mesos de incompliment de la normativa de 

qualitat de les aigües abocades al medi. 

 

ANY DE CONSTRUCCIÓ/REMODELACIONS I SORTIDA 

Un altre factor que pot tenir influència en la qualitat de l’aigua a la sortida és la construcció 

de la EDAR i/o les seves posteriors remodelacions. Tota aquella EDAR construida en anys 

anteriors a la publicació del Real Decreto de 1996 no tenia constància dels límits a complir, 

en quant a qualitat d’aigua abocada. Això fa que existeixi la possibilitat de que aquelles 

EDARs que van ser construides abans d’aquella data o durant aquell any (es considera un 

petit marge d’un any degut al temps invertit en la obra, per tant el tall es considera 1997) i 

que no han patit una remodelació posterior, poden tenir menys garanties de complir amb la 

normativa.  
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Això planteja dues hipòtesis: 

 

HIPÒTESI 1: Les EDARs construides en dates anteriors a la publicació del Real Decreto de 

1996, tenen més probabilitats de presentar valors d’incompliments mensuals majors que les 

construides posteriorment a aquesta data, tenen més probabilitats de presentar valors 

d’incompliments mensuals majors que les construides posteriorment a aquesta data. 

 

HIPÒTESI 2: Les EDARs que han tingut una remodelació en dates posteriors a la 

publicació del Real Decreto de 1996, tenen més probabilitats de presentar una millora dels 

valors d’incompliment mensual a partir d’aquesta reemodelació. 

 

Per això s’ha decidit observar una possible interacció entre ambdós factors i la seva 

influència en la mitjana de paràmetres de qualitat a la sortida (DBOS i DQOS). 

 

 

Gràfica 8.2.3.3:  Comparació de mitjanes de DQOS suspeses (en tant per 1 de la mostra mensual 

total)  [1]. 
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Es pot comprovar visualment (Gràfica 8.2.3.3) com no es presenta una interacció 

significativa entre ambdós factors (any de construcció de la planta i posterior remodelació). 

Es dedueix en la poca variació que es té de la resposta d’estudi (mitjana de DBOS) en els 

dos nivells de remodelació posterior (sí o no) per EDARs construides en anys posteriors a 

la publicació del Real Decreto. De fet, realitzant un anàlisi ANOVA amb múltiples factors 

(model lineal general) s’observa com no es té un P valor inferior al nivell de significància (α 

de 0,05), pel que fa als factors (Taula 8.2.3.3). 

Per altra banda es pot confirmar com el fet d’haver-se construit després de 1997, l’EDAR 

no presenta valors de DBOS inferiors (quan no es considera remodelació la mitjana ronda 

els 25 mg/L). Però la remodelació sí que suposa una disminució considerable d’aquesta, 

considerant EDARs construides anteriorment a 1997. 

Tot i així, en considerar-se dades de totes les EDARs, les quals disposen de més factors 

fora d’aquests dos, no es poden corroborar els resultats específicament parlant.  

Taula 8.2.3.3:  Simulació ANOVA en MiniTab de la comparació de mitjanes de DQOS suspeses (en 

tant per 1 de la mostra mensual total)  [1]. 

Modelo lineal general: DBOS2019 vs. Construcció abans ... ió posterior 

Método 

Codificación de factores (-1; 0; +1) 

Filas no utilizadas 1 

Información del factor 

Factor Tipo Niveles Valores 

Construcció abans de 1997 Fijo 2 0; 1 

Remodelació posterior Fijo 2 0; 1 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  Construcció abans de 1997 1 659,5 659,5 2,18 0,144 

  Remodelació posterior 1 814,3 814,3 2,69 0,105 

Error 72 21811,2 302,9       

  Falta de ajuste 1 521,7 521,7 1,74 0,191 

  Error puro 71 21289,5 299,9       

Total 74 23613,8          

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

17,4050 7,63% 5,07% 0,00% 

Coeficientes 
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Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 21,87 2,25 9,70 0,000    

Construcció abans de 1997                

  0 3,36 2,28 1,48 0,144 1,03 

Remodelació posterior                

  0 3,35 2,05 1,64 0,105 1,03 

Ecuación de regresión 

DBOS2019 = 21,87 + 3,36 Construcció abans de 1997_0 - 3,36 Construcció abans de 1997_1 

+ 3,35 Remodelació posterior_0 - 3,35 Remodelació posterior_1 

Ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes 

Obs DBOS2019 Ajuste Resid 

Resid 

est. 

 30 99,40 21,87 77,53 4,62 R 

42 84,70 28,58 56,12 3,31 R 

49 60,11 21,86 38,25 2,24 R 

60 63,00 28,58 34,42 2,03 R 

61 60,00 15,15 44,85 2,62 R 

Residuo grande R 

 

Per tal de verificar el funcionament de les remodelacions (en temps presents i futurs), 

suposat amb l’anàlisi anterior, s’han buscat les EDARs que n’han tingut en els últims anys. 

Taula 8.2.3.4: Paràmetres de sortida de la  EDAR de Andratx, remarcant temporada alta i baixa (anys 

de 2016 a 2019) [1]. 

MES 
ANDRATX 

DBOS DQOS 

1 * 25 37 28 * 64 70 100 

2 14 32 22 40 57 94 65 102 

3 6 12 33 20 73 74 66 74 

4 29 10 50 51 61 104 60 125 

5 10 17 40 94 61 60 70 142 

6 10 20 15 20 63 73 50 110 

7 20 14 32 50 72 62 85 79 

8 15 80 54 42 61 292 88 110 

9 10 18 90 20 39 65 134 68 

10 7 10 31 50 44 42 72 116 

11 * * 35 32 * * 158 120 

12 * * * 16 * * * 81 
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Taula 8.2.3.5: Paràmetres de sortida de la  EDAR de Consell, remarcant temporada alta i baixa (anys 

de 2016 a 2019) [1]. 

MES 
CONSELL 

DBOS DQOS 

1 44 50 5 * 108 99 41 * 

2 21 170 11 15 71 670 58 52 

3 23 210 60 48 60 560 179 55 

4 10 50 15 26 39 178 70 89 

5 15 45 20 12 54 156 108 40 

6 10 30 21 26 65 344 74 57 

7 20 60 10 8 46 232 37 33 

8 13 28 31 18 38 98 46 34 

9 9 30 5 7 89 109 23 36 

10 5 48 40 7 49 194 140 26 

11 * * 10 6 * * 62 51 

12 * 10 100 7 * 29 252 43 

 

Contemplant les dades de les EDARs d’Andratx i Consell (Taula 8.2.3.4 i Taula 8.2.3.5) així 

com l’anteriorment mencionada, de Ferreries (Taula 8.2.2.6), es corrobora una clara millora 

dels índexs de qualitat a partir de l’any de remodelació. 

Degut a aquesta dràstica disminució de mesos amb paràmetres suspesos, no es corrobora 

la primera hipòtesi inicialment planejada en aquest apartat, però sí la segona. Per tant, 

l’any de construcció de la EDARS (considerant la dècada dels 90, quan la majoria van 

ser construides) no sembla afectar en la qualitat de l’aigua a la sortida, però una 

futur remodelació, especialment en els darrers anys d’estudi, millora 

significativament els paràmetres de qualitat d’aigua i els mesos de compliment de la 

normativa. 
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TIPUS DE TRACTAMENT I SORTIDA 

El tipus de tractament a l’EDAR és un dels factors que, inicialment, s’ha cregut més 

determinant en presentar una bona qualitat d’aigua tractada a la sortida d’aquesta. En no 

disposar-se de més informació que la proporcionada pels laboratoris d’ABAQUA (Taula 

6.2.2.2 i Taula 6.2.2.3), s’ha decidit no especificar en el règim de funcionament específic de 

cada tractament i només estudiar el tractament de manera genèrica. 

Hi ha 6 EDARs que no disposen d’un sistema d’aeració perllongada estàndar, amb 

pretractament i tractaments primari i secundari (amb reactor biològic de qualsevol de les 

espècies Ex: mescla completa, flux – pistó, membranes, etc) tal i com queda remarcat a 

l’Apartat 6.2.1. Aquestes presenten, després d’un pretractament, un sistema de llacunatge 

airejat i són les següents: Artà, Cala Sant Vicenç, Cales de Mallorca, Es Mercadal, Lluc, 

Es Mercadal i Vilafranca. Això dóna lloc a la següent hipòtesi: 

 

HIPÒTESI: Les EDARs amb un sistema de llacunatge airejat no presenten uns bons 

paràmetres de qualitat a la sortida en cas de tenir-se demandes considerables a l’entrada. 

 

D’aquestes EDARs, 3 (Artà, Es Mercadal i Vilafranca) mostren uns paràmetres de qualitat 

força dolents a la sortida, amb molts mesos suspesos i en alguns assolint valors de DBOS i 

DQOS exageradament alts. Això es pot veure en els valors de mitjana (Taula 8.2.1) com en 

el percentatge de mesos amb paràmetres suspesos. De fet en el cas d’Artà i Vilafranca, en 

no ser poblacions gaire turístiques, es pot veure com la mala qualitat de l’aigua es presenta 

tot l’any (Es Mercadal també, però es veu accentuat en temporada alta degut al turisme) 

(Gràfica 8.2.2.1 i Gràfica 8.2.2.2). 

Pel que fa a Cala Sant Vicenç, en quant a valors mitjans tampoc sembla tenir una bona 

qualitat de l’aigua, tot i presentar pocs mesos amb valors suspesos (Taula 8.2.1, Gràfica 

8.2.2.1 i Gràfica 8.2.2.2). Això es deu a un clar empitjorament en els últims anys, 

probablement degut a la promoció turística de la cala. 

Per últim, tant Cales de Mallorca com Lluc, semblen presentar bons paràmetres l’any 2019 

(Taula 8.2.1) cal tenir en compte que van tenir una remodelació en dates anteriors, 2003 i 

2001 respectivament (Taula 6.5.1). 
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Taula 8.2.3.6: Paràmetres de sortida de la  EDAR de Cales de Mallorca, remarcant temporada alta i 

baixa (anys de 2002 a 2004) [1]. 

MES 

CALES DE MALLORCA 

DBOS DQOS 

2004 2003 2002 2004 2003 2002 

1 5 5 20 35 22 75 

2 * 12 10 * 18 29 

3 9 4 5 35 15 40 

4 2 10 12 5 43 44 

5 10 38 10 32 94 27 

6 10 14 8 11 42 10 

7 5 5 50 25 28 164 

8 5 * 32 30 
 

214 

9 10 16 45 35 50 182 

10 5 12 6 40 14 26 

11 3 * 5 9 * 20 

12 3 * 5 25 * 29 

 

Taula 8.2.3.7: Paràmetres de sortida de la  EDAR de Lluc, remarcant temporada alta i baixa (anys de 

2000 a 2005) [1]. 

MES LLUC 

DQOS 

2005 2004 2003 2002 2001 2000 

1 * 36 * * 66 * 

2 32 32 * 82 438 102 

3 90 26 * 96 114 968 

4 128 130 26 24 * 300 

5 36 31 341 83 134 214 

6 37 60 31 150 268 300 

7 38 24 20 507 125 307 

8 15 44 * 371 203 764 

9 45 24 70 46 80 266 

10 29 35 35 265 176 162 

11 36 41 * 200 558 549 

12 15 38 34 * 314 92 
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Es veu en tots dos casos (Taula 8.2.3.6 i Taula 8.2.3.7) la millora dels paràmetres de 

qualitat a partir de les dates mencionades, remarcant el cas de Lluc, on l’any 2000 es tenien 

sovint valors de DQOS superiors a 300 mg/L. 

*Cal remarcar el fet de no notar-se a vegades una millora immediata un cop realitzada la 

remodelació. Probablement és degut a que no es coneix el moment exacte de l’any de la 

posada en marxa de la mencionada remodelació, fora de que es necessita passar per un 

periode transitori per tal que la EDAR passi a funcionar amb els canvis imposats i en els 

nivells desitjats, degut als canvis en l’ecosistema bacterià, així com en el sistema de control. 

Aquesta adaptació més progressiva es podría veure en la (Gràfica 8.2.3.4). 

 

 

Gràfica 8.2.3.4: Disminució progressiva de la DQOS al llarg dels anys (2000 – 2005) en la EDAR de 

Llucc, suposadament degut a la remodelació de l’any 2001 [1]. 

Es pot afegir com no s’ha mostrat cap tendència ni millora significativa en les dades 

extretes proporcionades per ABAQUA, en aquelles EDARs que disposaven de tractaments 

addicional mencionats en (Apartat 6), com els filtres o recepció de fosses sèptiques. 

 

Considerades les conclusions extretes en l’estudi referent al tipus de tractament d’aigües, 

s’accepta la verificació de la hipòtesi planejada. Per tant, les EDARs que presenten un 

sistema de llacunatge airejat i no han tingut una futura remodelació, presenten uns 

mals valors de qualitat d’aigua a la sortida, independentment del turisme.  
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EMPRESA EXPLOTADORA I SORTIDA 

Són 7 les empreses explotadores de les diverses EDARs de les Illes Balears. Aquestes 

gestionen les EDARs sovint per zones i a continuació es poden veure la situació, referint-se 

a la qualitat d’’aigua a la sortida, de les plantes explotades per cada una d’aquestes 

empreses.  

 

Taula 8.2.3.8: EDARs explotades per cada una de les 7 empreses, i situació de la qualitat d’aigua a la 

sortida [1]. 

EMPRESA 
EXPLOTADORA 

Edars 
explotades 

Paràmetres de sortida 
suspesos 

Algun param. de sortida 
suspès 2019 

Empresa 1 6 1 5 

Empresa 2 11 5 9 

Empresa 3 20 9 14 

Empresa 4 12 6 5 

Empresa 5 9 1 4 

Empresa 6 8 1 4 

Empresa 7 10 4 7 

 

Es pot  reemarcar a simple vista com les empreses “Empresa 1”, “Empresa 5” i “Empresa 

6”, només disposen de 1 EDAR respectivament que tingui la mitjana dels paràmetres de 

sortida suspesos. 

Per tal de ser objectius, una de les coses que ha de controlar cada una d’aquestes 

empreses és un correcte dimensionament a partir de la quantitat i condicions de l’aigua que 

es tracta. Això es pot comprovar ràpidament amb unes gràfiques de interacció (factors 

empresa explotadora i diferències a l’entrada entre temporada alta i baixa), situant com a 

resposta el nombre d’EDARs que superen el seu cabal de dimensionament (Gràfica 

8.2.3.5), en format binari (0 si no se supera anualment, de mitjana, el cabal de 

dimensionament i 1 si se supera): 
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Gràfica 8.2.3.5: Interacció de factors, entre les diferències dels paràmetres d’entrada i l’empresa 

explotadora en referència a la gestió del cabal mig tractat respecte el de dimensionament (2019) [1]. 

 

Són 5 les empreses que no superen en cap EDAR el cabal dimensionat en municipis on la 

qualitat d’aigua d’entrada es manté constant al llarg de l’any, de les quals 3 ho compleixen 

per EDARs en municipis turístics (diferències en els paràmetres d’entrada), com no (Gràfica 

8.2.3.5). Això fa remarcar per tant, que d’aquestes 5, tant a “Empresa 4” i a “Empresa 6”, hi 

ha un nombre prou significatiu de EDARs (més d’un 10% i un 20% respectivament), les 

quals tractarien aigües de municipis suposadament turístics, que sí que superarien aquest 

cabal màxim. 

En les altres dues EDARs (“Empresa 2” i “Empresa 3”), no es presenta una diferència 

significativa segons el turisme, superant-se bastant el cabal de dimensionament en ambdós 

casos (Gràfica 8.2.3.5). 
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D’aquí es presenten 3 perfils d’empreses: 

- Les que no superen mai el cabal dimensionat. 

- Les que tan sols superen el cabal dimensionat en EDARs on hi ha 

diferències entre temporada alta i baixa a la qualitat d’aigua d’entrada. 

- Les que superen el cabal dimensionat independentment de l’entrada 

a la EDAR. 

 

Es pot concloure com “Empresa 2” i, en especial, “Empresa 3”, haurien de fer una millor 

gestió i explotació de les seves EDARs. Això queda bastant remarcat en el fet de que 

moltes de les EDARs que presenten els pitjors valors de sortida (Eivissa, Llubí, Sant Joan 

de Labritja, Sant Josep de Sa Talaia i Vilafranca) són explotades per aquesta última 

empresa. La influència que té la bona o mala explotació (a l’hora de fer remodelacions 

necessàries o dimensionar garantint el compliment de la normativa) sembla ser un factor 

determinant per explicar les males  condicions a la sortida d’algunes EDARs, les quals no 

semblen ser influenciades per altres factors. 

Per altra banda, també es comprova com hi ha més tendència, en els casos d’empreses 

que no dimensionin bé les seves EDARs, en superar-se el cabal dimensionat en EDARs 

que tractin aigües de municipis turístics (diferències anuals en l’entrada), com es veu 

clarament  en el segon perfil d’empreses (“Empresa 4” i “Empresa 6”). 
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9. Planificació del projecte 

 

Per a la realització ordenada i coherent del projecte, s’ha seguit una planificació 

determinada. Aquesta ha estat escollida de la següent manera per iniciar cada fase ja amb 

els coneixements necessaris per desenvolupar-la bé, així com en l’ordre natural d’estudi. A 

ciontinuació es presenta l’esquema dels passos seguits, ordenats cronològicament: 

Taula 10.1: Cronologia de la planificació del treball, separat per fases i sectors del projecte i ordenat 

per setmanes. 

Mes Setembre Octubre Novembre Desembre 

Setmana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Estudi general d'estadística de dades                                 

Estudi general del funcionament de les EDARs                                 

Estudi Demogràfic de les Illes Balears                                 

Estudi de la normativa                                 

Estudi dels informes, memòries i documentació d'ABAQUA                                 

Estudi de les bases de dades proporcionades pel laboratori                                 

Anàlisi estadístic de dades                                 

Anàlisi i plantejament dels resultats estadístics                                 

Creació i validació d'hipòtesis estadístiques                                 

Propostes de millora                                 

Memòria                                 

Plantejament dels costos i pressupost                                 

Definició de les conclusions                                 

 

Mes Gener Febrer Març 

Setmana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Estudi general del funcionament de les EDARs                         

Estudi Demogràfic de les Illes Balears                         

Estudi de la normativa                         

Estudi dels informes, memòries i documentació d'ABAQUA                         

Estudi de les bases de dades proporcionades pel laboratori                         

Anàlisi estadístic de dades                         

Anàlisi i plantejament dels resultats estadístics                         

Creació i validació d'hipòtesis estadístiques                         

Propostes de millora                         

Memòria                         

Plantejament dels costos i pressupost                         

Definició de les conclusions                         
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10. Pressupost 

 

S’han tingut en compte tots els conceptes dins la part més analítica pel que fa a les dades. 

No es consideren totes les despeses de les campanyes de mostreig de les EDARs, així 

com despeses internes d’ABAQUA alienes al projecte en concret. El motiu del primer es 

deu a que és un tipus de treball que es realitza igualment de manera habitual per part de 

les EDARs per tenir un control de la qualitat i funcionament d’aquestes, i en aquest projecte 

no s’ha realitzat cap campanya més enllà de les quotidianes. L’anàlisi en el laboratori, així 

com tots els costos que comporta, també són part de la feina típica de les empreses 

explotadores i els laboratoris d’ABAQUA (excepte aquella feina única pel treball). Dit això, i 

extraient dades de costos de fonts oficials, el pressupost final queda de la següent manera: 

Taula 11.1: Pressupost general del projecte [1][18][19][20][21] 

Personal  
    Concepte Preu [€] Personal [u] Temps dedicació al projecte [h] Total [€] 

Enginyer industrial 20 1 560 11200 

Laboratori ABAQUA 18 2 50 1800 

Gestió de dades ABAQUA 18 1 20 360 

 

Amortitzacions Software  
    Concepte Preu [€] Temps de vida [h] Temps d’ús [h] Total [€] 

Microsoft Office 105 8760 560 6,71232877 

MiniTab 1681 8760 560 107,461187 

 

Energia 
     

Concepte Personal Preu [€/kWh] Potència [Kw] Temps d’ús [h] Total [€] 

Electricitat 
ordinador 

Enginyer industrial 0,1198 0,065 560 4,36 

Iluminació Enginyer industrial 0,1198 0,015 560 1,01 

Electricitat 
ordinador 

Laboratori ABAQUA 0,1198 0,065 50 0,39 

Iluminació Laboratori ABAQUA 0,1198 0,015 50 0,09 

Electricitat 
ordinador 

Gestió de dades 
ABAQUA 

0,1198 0,065 20 0,16 

Iluminació 
Gestió de dades 

ABAQUA 
0,1198 0,015 20 0,04 

 

El pressupost total és de 13480,21 €. Contrastant amb altres projectes d’investigació en el 

context de les aigües residuals, es pot considerar un import prou raonable per dur a terme 

l’estudi present amb garanties, però d’una manera econòmicament viable [1]. 
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11. Impacte ambiental 

 

En tractar-se d’un estudi purament estadístic, on no s’hi consideren les campanyes de 

mostreig ni el seu anàlisi en el laboratori, ja realitzats mensualment per part d’ABAQUA i les 

empreses per llei, tan sols es considera l’impacte ambiental que pugui haver causat 

l’enginyer industrial, realitzador del projecte. 

Com que es tracta d’un treball amb un objectiu purament medioambiental, s’han près els 

mateixos valors de minimització de l’impacte en petjada de carboni o generació de residus 

a l’hora de realitzar l’estudi. S’ha aprofitat tota la informació i totes les dades que podia 

proporcionar ABAQUA, per no haver de fer esforços extres, que a més puguessin causar 

efectes medioambientals.  

Vist això, tan sols es considera dins aquest estudi d’impacte, l’energia consumida en 

il·luminació i per part de l’ordinador (en busca d’informació, contemplació de dades, 

simulacions i anotacions de resultats, així com realització de la memòria pertinent). 

Observant els valors en l’(Apartat 11), es tenen 0,065 i 0,015 KW de potència per 

l’ordinador i la il·luminació, els quals han estat en funcionament durant 560 h. Això suposa 

44,8 KWh d’energia total consumida. 

Si actualment s’usa una tarifa elèctrica al lloc de treball contractada per l’empresa 

ENDESA, considerant que aquesta es genera d’unes fonts d’energia les quals tenen unes 

emissions mitjanes de 0,41 Kg de CO2 per KWh de consum, es té una petjada de carboni 

final de 18,37 Kg de CO2 / KWh [20]. 

 

*No s’ha usat més material com paper o material per escriure, per tant no es contempla 

l’estudi de reciclatge. 



Pág. 102  Memoria 
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Conclusions 

 

En el següent treball s’ha realitzat un estudi sobre les diverses EDARs de Illes Balears 

gestionades per l’empresa municipal ABAQUA, i l’impacte de les variacions poblacionals 

degudes al turisme en la qualitat i el servei d’aquestes. 

S’ha realitzat un estudi inicial general sobre la demografia de les illes en els últims anys, i 

com aquesta ha anat comportant un augment de població, preferentment estrangera, degut 

a l’interès turístic de la comunitat autònoma. 

S’ha prosseguit amb un anàlisi de la normativa més trascendental pel que fa a la gestió de 

les aigües residuals en el seu punt d’abocament, relacionant-ho amb la condició de les illes. 

Principalment s’ha contemplat el Real Decreto de 1996 (ampliació del de 1995), el qual 

estableix els límits de paràmetres de qualitat d’aigua en un punt d’abocament, així com el 

control d’aquests paràmetres, la obligació de publicar la informació en format de memòria i 

la classificació de zones. Per altra banda el Decret de 2003, el qual resumeix en una llista 

totes les zones sensibles de les Illes Balears on s’hi ha de controlar, a part de la DBO i la 

DQO, el NT i PT a la sortida dels tractaments. En haver-hi moltes de les denominades 

“zones sensibles” (medis aquàtics amb fortes tendències a l’eutrofització), a les Illes 

Balears s’hauria d’aplicar aquesta mateixa normativa de manera molt estricte. 

76 EDARs han estat analitzades dins un estudi estadístic, després de considerar totes les 

seves característiques (tipus de tractaments, municipis abastits, punts d’abocament, cabal 

de dimensionament, cabal mig rebut, etc)  durant un periode d’estudi concret (2000 – 

2019), deixant al marge les EDARs que no disposessin de prous dades durant aquest 

periode, degut a la seva antiguitat, novetat o un insuficient control dels paràmetres de 

qualitat. 

S’ha realitzat, paral·lelament, un anàlisi poblacional per a la determinació de la temporada 

alta (establerta de Maig a Octubre) i una estimació del turisme d’alguns municipis, dels 

quals es tinguessin més dades a partir de la ocupació turística en establiments. S’ha vist 

una clara diferència de població entre temporada alta i baixa a termes generals, i un gran 

nombre de municipis, els quals multipliquen de manera significativa la seva població durant 

aquest mesos de temporada alta. A la vegada, s’ha contrastat aquest increment de 

població amb l’increment de cabal mig rebut per les EDARs, mostrant una relació directa i 

verificant el següent fet: la temporada alta de Maig a Octubre comporta un augment 

significatiu de la població a nivell general, però sobretot en els nuclis urbans i municipis més 

turístics, fet que comporta un augment del cabal mig d’aigües residuals rebuts per les 
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EDARs, en alguns casos superiors al cabal de dimensionament. 

La qualitat de l’aigua, en relació amb l’impacte turístic, s’ha decidit estudiar des de dos 

punts de vista. L’entrada i la sortida d’aigües residuals de l’estació de tractament. 

Pel que fa a l’entrada, s’han realitzat diverses proves estadístiques per a les dades més 

representatives de cada mostra, per cada EDAR en qüestió. S’ha pogut comprovar com hi 

ha una clara diferenciació entre 2 perfils de EDARs. Un d’ells són les que no presenten 

diferències significatives en la qualitat d’aigua a l’entrada entre temporada baixa i alta (32 

EDARs) i l’altre són aquelles que sí que en presenten de diferència (44 EDARs), sovint molt 

evident (nivells de significància estadística màxima). Aquesta diferència de paràmetres  

(DBOE i DQOE) va relacionada amb l’increment de població degut al turisme, ja que en 

pràcticament tots els municipis on es presenten increments clars de població (principalment 

petits i poc preparats per rebre turismes elevats), que fan augmentar de manera més clara 

la seva població normal resident (queden fora d’aquesta condició els municipis o nuclis 

urbans que reben molta població però el percentatge d’increment no és tan significatiu com 

en altres nuclis més petits) hi ha una diferència significativa en la qualitat d’aigua a l’entrada 

de les EDARs que la tracten. Fora dels nuclis més urbans, això afecta clarament a les cales 

i platges on, suposadament, es mou el principal gruix turístic del municipi. El fet corrobora 

com el principal atractiu turístic a les Illes Balears es concentra en la zona de costa, 

comportant com a conseqüència un empitjorament de l’aigua residual, sovint en zones, 

catalogades per la normativa, com a sensibles. 

Per altra banda, els paràmetres a la sortida es veuen molt clarament influenciats per 

diversos factors. S’ha observat el compliment dels límits normatius, tant en valors mitjos  (al 

llarg del periode d’estudi i en l’últim any) com mensualment. S’ha vist com una gran 

quantitat d’EDARs pateixen incompliments, de vegades seriosos, de la normativa, tot i que 

ha anat millorant lleugerament al llarg dels anys. Cal remarcar la manca de compromís amb 

el tractament de Nitrogen i, sobretot, Fòsfor, per aquelles EDARs que aboquen aigües en 

zones sensibles. Aquestes compleixen els límits permesos en molt poques ocasions, 

sobretot pel que fa el Fòsfor (tan sols 3 EDARs), i en alguns casos es tenen els tractaments 

necessaris però semblen insuficients. 

S’ha observat una clara influència de la qualitat de les aigües a l’entrada, presentant-se una 

forta i estadísticament significativa relació entre les diferències entre temporades a l’entrada 

i a la sortida. Sovint suposa un perfil d’EDARs on principalment se suspenen paràmetres de 

qualitat en mesos de temporada alta, tot i que d’altres en suspenen tot l’any, sense seguir 

cap patró concret.  

S’ha pogut comprovar com, no sembla haver-hi gaire relacció en l’antiguitat de les EDARs i 

el seu mal funcionament, però sí que és necessàri en molts casos una remodelació, que ha 
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fet millorar de manera molt significativa la majoria dels casos. Cal remarcar que, en algunes 

EDARs on no es compleix amb garanties la normativa, s’han aprovat projectes de 

remodelació en aquests anys i els pròxims.  

S’ha pogut veure com la tècnica de depuració de llacunatge airejat aplicada en anys 

anteriors, en cas de no ser remodelada, és insuficient pel tractament d’aigües a les Illes 

Balears, presentant algunes d’aquestes EDARs valors exageradament perjudicials. Es pot 

concloure com, una de les millors formes per assegurar un bon compliment de la normativa 

a la sortida de la EDAR és disposar d’un bon tractament basat en: pretractament, 

tractament primari, reactor biològic (degudament controlat), decantació secundària i 

tractament de N, P o terciari en cas de necessitar-se. 

Per últim, un factor que també ha semblat influir és la gestió de l’empresa explotadora. Es 

presenten diferències clares entre les EDARs d’algunes empreses respecte les altres 

sobretot en factors totalment dependents d’aquestes, com el dimensionament, el qual és 

una de les possibles causes d’empitjorament de la qualitat a l’entrada, la qual va fortament 

relacionada amb la sortida. 

Com a conclusió definitiva, en aquest estudi s’ha pogut corroborar com el turisme té una 

clara influència en la qualitat de l’aigua residual que s’aboca al medi aquàtic, però que 

aquesta es pot minimitzar i, fins i tot, mitigar amb una bona planificació de la població 

rebuda al llarg de tot l’any, un bon dimensionament de les EDARs, un tractament d’aigües 

adequat (seguir explorant sobre la viabilitat dels actuals tractaments de Nitrogen i, sobretot, 

Fòsfor) i una millora de la gestió d’algunes les empreses explotadores, a part de 

remodelacions necessàries per adaptar a les noves demandes les EDARs més antigues. 

Les Illes Balears són d’un fort atractiu turístic, així com d’una alta sensibilitat en quan a 

medi aquàtic. Per tant, és necessari una continuació a aquest projecte, on s’estudiin tots els 

casos més sensibles i es fagi una forta i més tècnica proposta de millores (tenint en compte 

la viabilitat econòmica), basades en els principis esmentats anteriorment, per tal de rebertir 

els alts incompliments de normativa i poder mantenir o millorar les condicions 

medioambientals de les illes, que tan importants són pel turisme que les visita i que en 

vulgui seguir gaudint en el futur. 
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Agraïments 

 

Agraiexo de tot cor aquest treball a tota la gent que ha dedicat part del seu temps a ajudar-

me a realitzar-lo. Són moltes les persones que han intentat posar el seu granet de sorra per 

fer-me la feina més fàcil, fet del que no puc estar més agraït. 

A en Vicente Medina Iglesias li estaré eternament agraït. Per presentar-me la possibilitat de 

fer aquest estudi, que tant m’ha ensenyat, i portes al món ja m’ha obert i, possiblement, 

m’obrirà. Per guiar-me i tutelar-me els meus passos, a partir de tots els dubtes, dificultats i 

camins sense sortida. Per presentar-me contactes que m’han servit d’ajuda pel treball, o tan 

sols per ampliar coneixements. Per escoltar de bon grat totes les modificacions plantejades 

per mi, que ell ha acceptat sense dubtar, donant-me la capacitat de decisió, que no sempre 

és possible en aquests contextos. Però sobretot, per animar-me des del primer dia a 

intentar buscar allò del que no teníem constància, ja que si no, res hauria trobat i aquesta 

petita explicació no seria possible. 

A en Juan Calvo Cubero, d’ABAQUA, li dono les gràcies per haver trobat aquesta 

problemàtica que mereixia resposta, i haver plantejat una sèrie de projectes que, finalment, 

han derivat en aquest. 

A en Joan Camps Morey, d’ABAQUA, per haver-me proporcionat totes les dades amb les 

que extreure la millor informació possible i treure les conclusions que he tret. 

A en Miquel Xavier Perelló Bordoy, d’ABAQUA, per haver respòs tots els dubtes sobre la 

seva organització, i haver-me proporcionat tota la informació de les EDARs i la seva gestió, 

sense ni tan sols dubtar. Molts d’aquests Excels i documents, m’han fet veure la llum en 

moments d’incertesa. 

Als meus amics i amigues de les illes, per haver-me proporcionat informació bàsica de la 

seva llar, que em donés una idea per on començar a buscar i analitzar. Per això gràcies 

Nacho Glenny i Gastón Muñiz (Mallorca), Maria Argimbau, Maria Carretero i Marga Sales 

(Menorca) i Bartomeu Costa (Eivissa i Formentera). Ningú us va obligar a fer-ho, però tot i 

així, em vau ajudar. 

Finalment, a la gent més propera a mi, durant aquests mesos de dura i incerta feina que ha 

aguantat les meves queixes quan no trobava la resposta: Per una banda la meva familia: 

Lluís, Pilar i Victor. Per l’altra, tots aquells amics i companys que tant m’heu preguntat sobre 

el meu treball i que jo, encantat de parlar dels temes que m’interessen, us he contestat. 
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