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Què és una EBAR? 

Són sistemes de bombament d’aigua residual que mitjançant impulsions transporten l’aigua a 

les Estacions Depuradores per al seu tractament. Es tracta de punts que poden ser crítics dins 

la xarxa de clavegueram pel fet que disposen d’equips que veuen afectat el seu funcionament 

si tenen contacte amb residus sòlids.  

 

Figura 1: Sistema de sanejament 

Segons la normativa NB688, l’estació de bombeig és el conjunt d’estructures, instal·lacions i 

equips que permeten elevar l’aigua d’un nivell inferior a una altra superior, fent ús d’equips de 

bombeig. 

Aquestes estacions són punts crítics del sistema per dos motius, un perquè en cas d’avaria tot i 

que en moltes ocasions disposen d’equips de seguretat, poden ser origen de greus problemes i 

l’altre perquè poden suposar consums d’energia elèctrica elevats. 

En aquests sentit, l‘agència treballa des de fa temps en accions dirigides a reduir el cost de 

l’energia utilitzada en aquests bombaments. 

Quins problemes s’ocasionen? 

• El sistema de xarxa és complexa, en molts casos és antiga, és molt llarga i necessita 

manteniment. 

• Tovalloletes humides. 

• Presència en excés d’aigües blanques, que és la suma d’aigües pluvials, fonts 

públiques, del nivell freàtic, aigua de reg que directa o indirectament acaben entrant 

en el sistema de col·lectors (el problema és el sobrecost per la necessitat de tractar un 

volum superior d’aigua). 
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• Les tovalloletes que acaben al vàter costen entre 500 i 1.000 milions d’euros anuals en 

depuració d’aigües. 

 

 

Què hi podem fer? 

El “big data” baixa a les clavegueres per estudiar els hàbits dels ciutadans. (2019) 

La intel·ligència artificial i “el big data” han començat a vigilar les aigües residuals dels 

barcelonins. La raó és que a Barcelona s’implementa un dels 3 casos d’estudi del projecte 

europeu SCORE water, que vol contribuir a la transformació digital del sector de l’aigua. Així es 

podran gestionar millor les aigües residuals i les inundacions, problemes que amb el canvi 

climàtic i l’augment de població urbana han agafat més envergadura. 

Vídeo d’interès sobre el “Big data” https://www.ccma.cat/324/el-big-data-baixa-a-les-

clavegueres-per-estudiar-els-habits-dels-ciutadans/noticia/2925608/ 

Què podem fer nosaltres? 

• No llençar ni tovalloletes, ni bastons, ni compreses al vàter.  

• No utilitzar aquests productes.  

 

Figura 2: Materials que no s'han d'abocar al vàter 

 

 

https://www.ccma.cat/324/el-big-data-baixa-a-les-clavegueres-per-estudiar-els-habits-dels-ciutadans/noticia/2925608/
https://www.ccma.cat/324/el-big-data-baixa-a-les-clavegueres-per-estudiar-els-habits-dels-ciutadans/noticia/2925608/
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Recull de notícies 

• Barcelona 

Cada ciutadà llença al vàter un quilo i mig de tovalloletes i altres residus d’higiene 

personal cada any.(2019) 

Un total de 4.400 tones de residus no es dissolen i acaben a les clavegueres, 

depuradores i col·lectors, contaminen i generen un sobrecost per retirar-los. Aquest 

sobrecost, a Catalunya, estima d’uns 150.000 euros per fins a una població de 200.000 

habitants.  

Link de la notícia: https://www.ara.cat/societat/campanya-tovalloletes-bastonets-

residus_0_2246775457.html 

• Valencia 

Valencia ja ha tret 5.000 tones de tovalloletes que taponaven casi dos quilòmetres 

d’un col·lector. (2019) 

En dos anys se han destapat 1.6 quilòmetres i en l’actualitat s’estan netejant els últims 

150 metres més complicats del taponament en tot el recorregut del col·lector. 

S’ha sol·licitat un crèdit de 160 milions d’euros per renovar en els pròxims 15 anys la 

xarxa urbana de sanejament. 

Link de la notícia: https://www.sostenible.cat/noticia/un-tap-de-35-quilometres-a-

valencia-per-labocament-de-tovalloletes-i-altres-residus 

• Londres  

Una bola gegant de 15 tones de greix col·lapsa les clavegueres de Londres (2013) 

En aquest cas, a Londres hi va haver-hi un taponament d’una massa sòlida de greixos, 

una bola de 15 tones de residus solidificats barrejat amb l’ús de les tovalloletes 

humides., de la grandària d’un autobús. 

Link de la notícia: https://www.ara.cat/internacional/europa/greix-clavegueres-

londres_0_970103176.html 
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Distribució de les EBARs al municipi de Begur 

 

 

Figura 3: EBARs al municipi de Begur 
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Quant costa mantenir-les? 

• Segons Aigües de Catalunya 

L’any 2017, es van destinar 2.028,00 euros per fer el manteniment i els canvis de bombes per 

problemes relacionats amb el tamponament del les EBARs i el clavegueram. L’any 2018, 

aquesta xifra va incrementar en 400 euros, amb un total 2.418,00 euros. En el que portem 

d’aquest any ja s’han destinat 1.521,00 euros per revisions de bombes i inspeccions d’avaria. 

Aquests costos són exemptes de les neteges preventives que són les que es duen a terme 

encara que hi haguessin o no problemes.  En aquest cas, l’any 2017 es van destinar 4.979,40 

euros per a les neteges preventives, l’any 2018, 6.337,80 euros i pel que duem d’any s’han 

gastat 2.314,00 euros.  

Si es sumen totes les despeses del manteniment i canvis de bombes i les neteges preventives 

obtenim un cost total de 19.598,20 euros en aquests últims 3 anys, a més a més si sumem 

altres despeses de millora i renovació de bombes (18.151,97 euros) obtenim un cost de 

37.750,17 euros. 

Taula 1: Despeses per el manteniment i neteges preventives de les bombes de sanejament 

Any Manteniments i canvis bombes Neteges preventives  

2017 2.028,00 € 4.979,40 €  

2018 2.418,00 € 6.337,80 €  

2019 (Gener – Maig) 1.521,00 € 2.314,00 €  

Total 5.967,00 € 13.631,20 € 19.598,20 € 

 

Si analitzem el següent gràfic (Figura 4) podem observar com a l’EBAR Ramon Llull 2 és la que 

més números d’actuacions s’han efectuat. Seguidament hi trobem l’EBAR de Carles Riba amb 7 

actuacions per EBAR, Las Flores, S’antiga fins arribar a les EBAR que han tingut menys 

actuacions com és el cas de Ramon Llull 1 fins a Aiguablava. Un cas a destacar serien els dos 

polígons els quals no tenen problemes ja que l’aigua que hi circula és de la mateixa indústria i 

no generen residus sòlids com les tovalloletes i bastons... 
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Figura 4: Número d'actuacions per EBARs del municipi de Begur 

  

• Segons Consorci Costa Brava 

Cada any es fa una neteja, amb un camió cisterna d’alta pressió, de tots els pous de 

bombament per treure els sòlids que han quedat dipositats i les bombes no han pogut 

impulsar (cost aproximat 6.000€/any). A l’hivern un cop o dos per setmana en funció del 

temps, i a l’estiu cada dia s’ha d’anar als bombament a treure els residus que hi ha a les reixes. 

En total a l’any tenim estimades unes 59 tones de residus que trèiem de les estacions de 

bombament i depuradora de Begur. El pressupost en manteniment anual en material, i equips 

(elèctric, mecànic....) està al voltant dels 50.000€ (Aquí no hi ha despeses de personal, ni 

elèctriques, ni productes químics, ni cost d’evacuació de residus). A l’any es dediquen més de 

600h de personal en reparacions d’avaries causades per embussos, avaries a les bombes, 

avaries als quadres elèctrics... A l’estiu cal aixecar, o fer alguna operació especial, al menys una 

bomba per setmana de totes les instal·lacions (32 bombes impulsores als bombaments). Les 

bombes són un equip robust però cal efectuar el manteniment per desgast, és a dir, no es 

canvien un nombre elevat de bombes cada any pot haver una rotació d’una o dues de mitja, 

pot ser un any més i d’altres cap. El manteniment en molts cops es substituir els elements que 

impulsen l’aigua residual, es a dir substituir els rodets(les pales) i peces de l’interior que han 

sofert el desgast. 
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Fotografies de neteja i manteniment 

Les fotografies que es presenten a continuació han estat cedides per Aigües de Catalunya i  

corresponen a fotografies de neteja i manteniment del municipi de Begur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 5: Carles Riba Figura 6: Carles Riba Figura 7: Jordi de Sant Jordi 

Figura 8: Ramon Llull Figura 9: Ramon Llull 
Figura 10: Ramon Llull 

Figura 11: Ramon Llull 
Figura12: Victor Català 

Figura 13: Victor Català 
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Les fotografies que es presenten a continuació de la bomba de l’EBAR Circumval·lació, ubicada 

a l’estació del Sot d’en Ferrer, estan cedides pel Consorci Costa Brava.  

 

 

 

 

Figura 14: Bomba EBAR estació del Sot d'en Ferrer 
Figura 15: Bomba EBAR estació del Sot d'en 

Ferrer 

Figura 6: Bomba EBAR estació del Sot d'en Ferrer 


