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L’Agència Catalana de l’Aigua i el Consorci per a la 
Defensa de la Conca del riu Besòs amplien la 
depuradora de Granollers i milloren el riu Congost  
 
Aquesta actuació té un cost proper als 5,5 milions d’euros, finançats en 
un 80% pel Fons de Cohesió de la Unió Europea 
 
S’augmentarà la capacitat del tractament biològic i s’ha incorporat la 
reducció de nutrients, fet que comportarà una millora en el cabal circulant 
del riu Congost 
 

  
El director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Manuel Hernàndez, acompanyat per 
l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, i pel president del Consorci per a la Defensa de 
la Conca del riu Besòs, Manuel Ramal, ha visitat avui les obres d’ampliació de la 
depuradora Granollers, a la comarca del Vallès Oriental. Aquesta actuació, amb un 
cost de 5,4 milions d’euros finançats en un 80% pel Fons de Cohesió de la Unió 
Europea, permetrà millorar el sanejament dels municipis de Granollers, Canovelles i 
les Franqueses del Vallès.  
 

L’ampliació ha augmentat la capacitat del 
tractament biològic de 25.000 a 30.000 
m3/dia. A banda de l’increment del cabal a 
tractar, l’aportació fonamental és la 
incorporació de reducció de nutrients (nitrogen 
i fòsfor) per als 30.000 m3, fet que permetrà 
assumir els cabals generats pel creixement 
demogràfic del municipi i retornar-los al medi, 
millorant així el cabal circulant del riu Congost, 
en les millors condicions per garantir els 
compliment de la legislació vigent en matèria 
d’abocaments. 

 
La depuradora està situada al Polígon Industrial El Raiguer, dins el terme municipal de 
Granollers i al marge esquerre del riu Congost, i està en funcionament des de juny de 
1992. 
 
El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs és l’administració actuant en 
aquesta depuradora des de fa setze anys, tasca que desenvolupa amb solvència 
sanejant les aigües de més de 180.000 habitants equivalents.  
 



 
 
 
 

Les obres d’ampliació, contractades per l’Agència Catalana de l'Aigua i dirigides pel 
Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, han estat una mostra més de la 
col·laboració entre les dues institucions en l’objectiu comú de millorar el medi fluvial de 
la Conca del Besòs. 
 
 
Noves actuacions a la depuradora Granollers 
 
Enguany el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs amb el suport de 
l’Agència Catalana de l'Aigua posarà en servei una instal·lació de cogeneració que, 
aprofitant el biogàs de la digestió de fangs, produirà 2 milions i mig de kwh a l’any que 
seran exportats i venuts a la xarxa elèctrica, alhora que estalviarà l’emissió de 2.200 
tones a l’any de gasos d’efecte hivernacle. 
 
 
Sanejament a Catalunya 
 
El Programa de Sanejament 
d’Aigües Residuals Urbanes 2005 
(PSARU 2005), aprovat pel Govern 
de la Generalitat, preveu dos 
escenaris temporals (2006-2008 i 
2009-2014) amb l’objectiu de 
completar i millorar el sanejament de 
tota la població catalana. 
 
A data d’avui són prop de 350 
depuradores en funcionament les 
que donen servei a més de 500 
municipis, el que suposa el 95% de 
la població catalana i n’hi ha 140 
que avui estan en construcció arreu 
del país.  
 
Quan el PSARU 2005 estigui finalitzat, seran 1.544 les instal·lacions de sanejament en 
funcionament amb una inversió total de 1.526 milions d’euros. 
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