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7.6. Reducció de la contaminació salina a la conca del Llobregat 

 

La finalitat d’aquesta mesura és millorar la qualitat de la conca del Llobregat com a recurs 

destinat a l’abastament i assolir el bon estat ecològic respecte els paràmetres fisicoquímics 

que determinen la salinitat al medi. Per aconseguir aquest objectiu és necessari eliminar o 

atenuar la contaminació salina que actualment hi ha a la conca, analitzant-ne les diferents 

aportacions (d’origen natural o antròpic).  

Per tal d’assolir el bon estat ecològic de les masses d’aigua definides per a l’any 2021 en el 

Pla de gestió de l’aigua de Catalunya, es fa necessari disposar d’un nombre de mesures 

encaminades a la reducció de la contaminació salina a la conca del Llobregat, les quals 

inclouen tot un plegat d’actuacions que es desenvoluparan fins a l’any 2026.  

La problemàtica de la salinitat del Bages, provoca una afecció que es trasllada a diverses 

masses d’aigua superficials i subterrània, amb una important repercussió sobre el seu estat i 

els usos de l’aigua, per l’excés de sals que poden contenir. Aquesta problemàtica afecta un 

5% de les masses d’aigua subterrània, i un 4% de les masses d’aigua de rius de manera 

comprovada. En termes generals, aquesta problemàtica afecta, de manera comprovada, un 

3% de les masses d’aigua de districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC).  

L’origen de la salinització de la conca del Llobregat es deu tant per factors naturals (fonts 

naturals) com per atròpics (filtracions i escorrentius dels dipòsits salins, pèrdues del 

col·lector de salmorres i avaries o trencaments fortuïts). 

Dit això, el principal problema de la salinitat s’atribueix en gran mesura a l’activitat minera, 

veure fitxa H1 Runams salins, en canvi, de forma puntual s’ha identificat amb estructures 

lineals, en concret el col·lector de salmorres, com aportació puntual de salinitat al medi. 

Les masses d’aigua amb objectiu de bon estat l’any 2015 i que actualment no l’estan 

complint per sobrepassar els valors llindar dels clorurs i conductivitat, és la massa d’aigua 

subterrània codi 37, de la cubeta d’Abrera, on els trencaments puntuals del col·lector de 

salmorres afecten a la qualitat de l’aigua subterrània i la massa d’aigua superficial codi 

1000270, des de l’EDAR de Balsareny fins a la confluència de la Riera Gavarresa, 

provocada principalment pels escolaments en els dipòsits salins. 

Les masses d’aigua amb objectius de bon estat posteriors al 2015 vinculades a aquesta 

problemàtica de manera comprovada, són la massa d’aigua subterrània codi 11 que 

correspon als al·luvials de la Depressió Central i aqüífers locals i les masses d’aigües 
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superficials que es situen al llarg de la conca del Llobregat, des del Cardener a Súria i des 

del Llobregat a partir de la riera Gavarresa fins el mar. 

El volum d’inversió previst en el Programa de mesures per a la millora de la salinitat a la 

conca del Llobregat és de prop de 42,2 milions d’euros. 

Les actuacions a dur a terme, representen un volum d’inversió de 42,2 milions d’euros, 
dels quals 25,5 milions d’euros corresponen a l’Agència Catalana de l’Aigua i els restants 

16,6 milions d’euros recauen en altres entitats (empreses que realitzen les explotacions 

mineres).  

 

G. 17  Distribució de la inversió de les mesures per a la reducció de la contaminació salina a la conca del 
Llobregat en el segon cicle de planificació 

 
 

 

Mesures dutes a terme durant el període 2006-2015  

 Mesures de gestió 2006-2015 

La principal mesura de gestió que s’ha dut a terme en el primer període de planificació ha 

estat la següent:  

■ A desembre de 2009 es redacta el Pla de reducció de la contaminació salina a la 

conca del Llobregat. En ell es duu a terme una diagnosi ambiental de l’estat de la 

conca salina del Llobregat i es proposen  actuacions a dur a terme per la 

minimització de la salinitat al medi. 
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 Mesures d’execució d’obres 2006-2015 

Les retallades pressupostàries han limitat l’execució per part de l’ACA de les mesures 

previstes en el primer cicle de planificació. Tot i això, s’han dut a terme actuacions que han 

suposat 78,4 M€, amb una inversió principal de l’ACA i de les empreses actuants. 

Les actuacions que s’han dut a terme en el període 2009-2015, han estat:   

1.- Millora de la capacitat hidràulica del col·lector general de salmorres de la conca del 

Llobregat (fase1-Abrera mar). 

2.-  Restauració integral del Vall salina de Cardona. Es van dur a terme dues actuacions 

importants, una l’obra dels sobreeixidors del col·lector dels Fangassos conjuntament 

amb la rasa Nord per tal de recollir les aigües de la Vall Nord i evitar que s’infiltressin 

a fons de mina, la segona actuació ha estat l’aportació de cabal al meandre de la 

Coromina. Amb aquesta darrera actuació s’aconsegueix recuperar aquest meandre, 

mitjançant la circulació de cabal des de l’assut de la Coromina fins el Cardener. 

3.- Al 2011 finalitza l’obra per a la reducció del impacte ambiental del runam inactiu de 

Vilafruns. Les actuacions dutes a terme han consistit en una impermeabilització del 

runam la qual garanteix que no existeixi escorrentiu salí cap a les masses d’aigua.  

4.- L’empresa minera de Cardona, ha retirat en la seva totalitat l’escombrera “terrera 

nova”. La suma total de material extret de l’escombrera nova representa un volum de 

10,5 Mt. 

5.- Respecte les Autoritzacions ambientals dels establiments de les empreses mineres 

al Bages, s’han dut a terme les mesures correctores i mesures de seguiment i control 

establertes en els diferents dipòsits salins, amb l’objectiu de reduir i controlar la 

salinitat al medi. 

 

Mesures previstes en el període 2016-2021  

 Mesures d’execució d’obres 2016-2021 

Es plantegen 7 actuacions, totes elles amb l’objectiu de reduir la salinitat a medi: 

1.- Restauració integral de la Vall Salina de Cardona. En aquest cas es plantegen 

actuacions concretes de drenatge per tal d’evitar que l’aigua d’escorrentiu vagi cap a 

fons de mina. 

2.- Projecte de millora de la capacitat hidràulica del col·lector general de salmorres de la 

conca del Llobregat. Fase 2 des de Cardona i Balsareny fins Abrera. Aquesta 
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actuació permetrà augmentar la capacitat del col·lector de salmorres i captar altres 

punts d’aigües salinitzades. 

3.- Intercepció de les surgències salines i conducció d’aquestes al col·lector. Actuació 

què va lligada a l’execució de l’obra de millora de la capacitat del col·lector. Amb la 

captació de les surgències salines reduïm l’aportació de  salinitat al medi hídric. 

4.- Retirada de la terrera vella de la vall salina de Cardona. Una vegada finalitzat 

l’extracció de l’escombrera nova, l’empresa minera de Cardona ha iniciat la retirada 

de la terrera vella.  

5.- Mesures correctores en els diferents dipòsits salins de la conca del Llobregat. 

Respecte les Autoritzacions ambientals dels establiments de l’empresa ICL-Iberia, té 

als municipis de Balsareny, Sallent i Súria,  l’empresa executa de forma progressiva 

les mesures correctores i mesures de seguiment i control establertes en els diferents 

dipòsits salins.  Es realitza el seguiment i control en els diferents dipòsits salins i es 

duen a terme les mesures correctores adequades   amb l’objectiu de reduir i controlar 

la salinitat al medi. En concret, l’empresa minera té previst la retirada del runam de 

Cabanasses. 

6.- Restauració de la terrera nova de Cardona. L’empresa minera Ercros ha presentat un 

Pla de restauració que té per objectiu restaurar la zona afectada i reduir i controlar la 

salinitat al medi. 

7.- Connexions d’efluents salins d’origen industrial en la zona del Baix Llobregat al 

col·lector. Actuació que significarà una reducció de salinitat en origen dels efluents 

industrials que van a depuradora. 

 

 

 

 

 
 
 
 
  


