Nota informativa
Calvià, 20 de noviembre de 2017

Calvià 2000 inicia las obras del nuevo colector de aguas residuales de
Magaluf




Se reducirá el volumen de agua residual hacia impulsiones de primeras líneas.
El presupuesto de inversión supera los 77.000 euros.
La Fase 1 empieza esta misma semana y se concentra en el cruce entre la calle
Blanc y la Avinguda de l’Olivera.

Calvià 2000 empieza esta semana las obras de ejecución del nuevo colector de aguas
residuales de la Avinguda de l’Olivera (Magaluf). Esta obra se enmarca en el objetivo
estratégico de renovar la red de saneamiento, desarrollado por el área de Ciclo del Agua,
realizando actuaciones muy localizadas de sustitución de tramos de redes obsoletas o
con problemas estructurales que impiden su correcto funcionamiento.
Esta actuación presenta un especial interés, dado que se integra en el plan de
reordenación de redes de saneamiento que permitirá reducir el volumen de agua residual
vehiculado hacia las impulsiones de primeras líneas, reduciéndose con ello la sobrecarga
y riesgos de avería.
Los trabajos para la ejecución del nuevo colector de aguas empiezan esta semana y se
desarrollarán hasta el mes de febrero. Para optimizar la organización de las tareas y
reducir las molestias a los vecinos en la medida de lo posible, las obras se han dividido en
tres fases. En cada una de ellas, tendrá que desviarse el tránsito rodado, de acuerdo a los
planos adjuntos. La Fase 1 empieza esta misma semana, y se concentra en el cruce entre
la calle Blanc y la Avinguda de l’Olivera.
El presupuesto de inversión para la renovación del colector, consistente en una
conducción enterrada con pozos para su registro, es de 77.246 euros. Además, en esta
obra se renovarán las acometidas domiliciliarias existentes para conectarlas a la nueva
red.
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Calvià 2000 comença les obres del nou col·lector d'aigües residuals de Magaluf
•

Es reduirà el volum d'aigua residual cap a impulsions de primeres línies.

•

El pressupost d'inversió supera els 77.000 euros.

•
La Fase 1 comença aquesta mateixa setmana i es concentra en l'encreuament
entre el carrer Blanc i la Avinguda de l’Olivera.

Calvià 2000 comença aquesta setmana les obres d'execució del nou col·lector d'aigües
residuals de la Avinguda de l’Olivera (Magaluf). Aquesta obra s'emmarca en l'objectiu
estratègic de renovar la xarxa de sanejament, desenvolupat per l'àrea de Cicle de l'Aigua,
realitzant actuacions molt localitzades de substitució de trams de xarxes obsoletes o amb
problemes estructurals que impedeixen el seu correcte funcionament.
Aquesta actuació presenta un especial interès, atès que s'integra en el pla de reordenació
de xarxes de sanejament que permetrà reduir el volum d'aigua residual vehiculat cap a les
impulsions de primeres línies, reduint-se amb això la sobrecàrrega i riscs d'avaria.
Els treballs per a l'execució del nou col·lector d'aigües comencen aquesta setmana i es
desenvoluparan fins al mes de febrer. Per tal d’optimitzar l'organització de les tasques i
reduir les molèsties als veïns en la mesura del possible, les obres s'han dividit en tres
fases. En cadascuna d'elles, haurà de desviar-se el trànsit rodat, d'acord als plànols
adjunts. La Fase 1 comença aquesta mateixa setmana, i es concentra en l'encreuament
entre el carrer Blanc i la Avinguda de l’Olivera.
El pressupost d'inversió per a la renovació del col·lector, consistent en una conducció
enterrada amb pous per al seu registre, és de 77.246 euros. A més, en aquesta obra es
renovaran les escomeses domiliciliàries existents per a connectar-les a la nova xarxa.
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