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SÒLS CONTAMINATS 

 

Flix, Cerdanyola, Súria, Sallent i Balsareny, tres emplaçaments del nostre país, 

a les Terres de l’Ebre, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Bages Catalunya 

Central, tres exemples que per diferents motius i en diferents circumstàncies 

comparteixen junt amb altres espais del nostre petit país un greu conflicte 

mediambiental: la contaminació del sol i el subsòl i les masses d’aigua. 

Tres exemples d’externalitats de costos d’empreses i activitats industrials, 

extractives, productives que ens deixen uns passius ambientals, amb unes 

greus conseqüències per a la salut de les persones  i per al posterior 

desenvolupament d’aquests territoris. 

Flix i l’empresa Ercros, la indústria química una llarga història que ha marcat 

una comarca, un poble i el riu Ebre des de fa més d’un segle, una empresa que 

ha maltractat l’administració que li ha renegociat el deute, que li ha finançat 

inversions i  que ara no li fixa terminis per descontaminar, ni l’obliga a prestar 

les garanties que cobreixin els passius ambientals que ha deixat. 

L'any 2003 una sentència judicial condemnava l'empresa per delicte ambiental. 

Amb diner públic, alineant-se les administracions europees, de l’estat i 

catalana es fa la descontaminació de l’embassament al que l’empresa havia 

abocat un milió de tones de residus, posant en perill la salubritat del riu, 

aigües avall i el Delta. Però encara l’empresa no ha reconegut ni els impactes 

produïts, ni els passius ambientals generats, i que han estat estimats, segons 

la recerca feta per la Dra. Marta Pujadas de la UAB  de l'ordre de 400 a 500 

milions €.  

Parlem de fins 40 Ha de sòls contaminats dels que l’empresa emparant-se en la 

poca concreció de la llei de residus i sòls contaminats, només  en vol 

descontaminar 15 Ha, dedicant la ridícula quantitat de 300.000 € per any fins 

2 milions.  

En el cas del Bages, l’explotació de les mines de sal potàssica per Iberpotash 

S.A.  que ha produït a més dels problemes  de salinització de la conca del rius 

Llobregat i Cardaner, les muntanyes de runams salins incomplint-se vàries  de 

les Directives Europees i especialment la Directiva 2006/21/CE del Parlament 

Europeu i del Consell sobre la gestió de residus d’indústries extractives. 

I en aquest cas com en els anteriors no s’aplica el principi de qui contamina 

paga en tant que la major part dels costos d’execució de les mesures de 

restauració i eliminació dels residus salins seran finançats amb diner públic, de 

tots i totes tal i com els recrimina la Carta d’emplaçament de la Comissió 

Europea de la Infracció n º 2014/4004. 



Cerdanyola del Vallès,  els terrenys entre Cerdanyola i Sant Cugat, un altre cas 

de sols contaminats,  d’externalitats ambientals i de feble resposta 

administrativa derivats en aquest cas de que l’empresa concessionària li va 

sortir més a compte més que restaurar les argileres, reblar, reomplir  els forats 

de les  antigues extraccions d’argiles amb residus  industrials de diferents 

tipus sense complir les garanties ambientals. Durant 15 anys van estar abocant 

més tones de sals de segona fosa d’alumini, per sobre dels autoritzats, líquids 

dielèctrics sense autorització, escòries d’incineració, fangs industrials, etc. i 

tota mena de contaminants que han deixat milions de metres cúbics 

contaminats de residus industrials considerats perillosos i que tenen efectes 

nocius sobre la salut. 

Considerava l’informe de l’IDOM que només descontaminar i tractar aquestes 

hectàrees contaminades costaria sobre els 196 milions, costos que de nou 

s’haurien de sufragar en diners de tots i totes.  

A aquests tres exemples, coneguts i reconeguts, de difícil solució i que a més 

de les greus conseqüències ambientals i sobre la salut de la ciutadania 

suposen un espoli de diner públic em podríem afegir d’altres de menors 

imports i abast repartits per tota la geografia catalana.   

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar, durant els propers 8 

mesos, mitjançant  el procediment més àgil, Decret o Reglament, la Llei 

22/2011 de 28 de juliol de residus i sòls contaminats, sense prejudici de 

l’aplicació de la normativa sectorial vigent en matèria de residus i de qualitat 

ambiental. Una regulació que protegeixi el sòl prevenint alteracions  d’origen 

entròpic, el règim jurídic aplicable als sòls contaminats de Catalunya, que  fixi 

les obligacions específiques  per a les empreses i activitats potencialment 

contaminants,  aplicant el principi de “qui contamina paga”, que determini les 

obligacions de les persones físiques o jurídiques propietàries de sòls,  que fixi 

el règim d’acreditació de les entitats que poden fer actuacions de recerca i 

recuperació de sòls i amb el finançament públic necessari per desenvolupar-la. 


