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7.  ALTERNATIVES 

L’explotació minera és una activitat extractiva que com a tal està sotmesa a la normativa específica, 
que obliga a presentar un Pla de restauració que s'actualitza cada 5 anys. 

El PDU, i en aquest cas la seva modificació puntual, té l’objectiu de atendre els requeriments urbanístics 
que es deriven de l’activitat minera i per tant també de la seva restauració. Les determinacions 
específiques de l’explotació i restauració són pròpies dels corresponents projectes d’explotació i de 
restauració, que són les que recull el PDU per a establir les determinacions urbanístiques, i en aquest 
context definir les alternatives que li donin cobertura. 

En aquest apartat es proposen i s’avaluen, en base als criteris i objectius específics, estratègics, 
alternatives per donar resposta a una major capacitat de dipòsit en el sistema de Súria, i per tant a 
l’entorn del Fusteret. 

La capacitat mínim, estarà, segons estimacions de l’Agència Catalana de l’Aigua, al voltant de 5,5 Mt. 

Per evitar, tal com ha passat amb el PDU vigent, un resposta estricte a allò que es necessita en les 
condicions actuals, es preveu una certa folgança, que dimensionaria una capacitat final de 9 Mt. 

7.1 PROPOSTA D’ALTERNATIVES 

Es mantenen les estratègies definides respecte als dipòsits salins i que es concreten en la necessitat de 
la seva extinció en el període de concessió de l’extracció minera. Així, s’han definit les necessitats 
d’instal·lacions, i en últim terme la necessitat d’estratègies de comercialització equivalents, per a 
permetre que aquesta extinció pugui ser possible. 

 

RUNAMS SALINS 

Municipi Nom del runam Sup. (m2) Estratègies 

SÚRIA El Fusteret 402.597,90 Retirada del dipòsit amb la construcció: 

- 2 Plantes de cristal·lització (750.000 T/any x 
2) 

- 1 Tercera planta o capacitat de 
comercialització equivalent (750.000 T/any) 

 

En el marc actual, comparativament amb els diferents escenaris, es parteix d’una menor capacitat de 
cristal·lització, i una major capacitat de flotació, derivant la sal cap el col·lector de salmorres, al 2025 
ja desdoblat, i que permetrà transportar fins al mar fins a 2.5Mt/any. 

En aquest context comparant els diferents escenaris PDU el resultat final de la proposta 
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En aquest escenari, fins que no entri en funcionament el desdoblament del col·lector de salmorres del 
Cardener, es planteja la necessitat de més dipòsit en el sistema de Súria. 

L’extinció dels runams o dipòsits de sal, no comporten necessàriament l’extinció total dels dipòsits, ja 
que en la gestió d’aquests materials, ja sigui per flotació o cristal·lització es generen residus salins, 
concretament menes magnèsiques i fangs salins. 

En base a la informació facilitada en els programes de restauració de Súria, s’han obtingut els rendiments 
d’explotació, que estarien al voltant de 150.000 t/any 

De les alternatives plantejades el PDU preveia la preparació de part del Fusteret per a ubicar els fangs 
salins, on per evitar la contaminació del sòl i de les aigües, s’hauran de portar a terme les mesures 
necessàries de contenció, integrant: 

 Impermeabilització del vas, i la superfície 

 Rases perimetrals connectades al col·lector de salmorres. 

 Restauració de la superfície. 

 Piezòmetres de control. 

 

BALANÇ COMPARATIU
PROJECCIÓ MINA AMB ESCENARIS PDU (T) ESCENARIS PDU INICIAL FUTUR 2026
CONCEPTE 2020 2021 2025 Esc_2_PDU Esc_3_PDU Esc_4_PDU Previ PDU 2026

Extracció 614.376 616.590 3.699.759 3.699.759 3.699.759 3.699.759 3.699.759 3.699.759
Puresa 25,14% 25,80% 29,50% 29,50% 29,50% 29,50% 29,50% 29,50%

Recuperacio 86,00% 87,00% 87,50% 87,50% 87,50% 87,50% 87,50% 87,50%
KCl 139.090 144.921 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

NaCl flotacio 475.286 471.669 2.699.759 2.699.759 2.699.759 2.699.759 2.699.759 2.699.759
Fangs Flotacio (2,7 %) 12.833 12.735 72.894 72.894 72.894 72.894 72.894 72.894

NaCL TCP-703 462.454 458.934 2.626.866 2.626.866 2.626.866 2.626.866 2.626.866 2.626.866
Sal a cristal·litzacio materia primera 60.000 152.600 723.438 750.000 1.500.000 2.250.000 0 750.000

Fangs SCP 4.954 12.600 59.734 61.928 123.855 185.783 0 61.928
SCP producte final 55.046 140.000 663.704 688.073 1.376.145 2.064.218 0 688.073

Dissolucio 60.000 60.000 240.000 0 250.000 250.000 0 2.500.000
Inovyn 0 0 0 100.000 100.000 100.000 340.000 0
Desgel 0 0 0 845.000 845.000 845.000 445.000 0

NaCl Dipòsit 360.241 271.669 1.796.056 1.066.687 128.614 -559.458 1.914.759 -488.313
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Aquesta estratègia orienta les solucions de l’increment de capacitat temporal en l’àmbit de Súria també 
al voltant del Fusteret. 

Hi ha diversos factors que fan plantejar diverses estratègies: 

 Gran part del Fusteret no té cap tipus d’impermeabilització de base, i per tant genera de forma 
continua una pèrdua de sal cap a l’aqüífer i finalment cap a la xarxa de drenatge, principalment el 
Cardener. 

 Contràriament, la part nova del Fusteret si que té totes les mesures de contenció que han d’evitar 
externalitats de sal cap a la xarxa de drenatge i les aigües subterrànies. 

 La cota màxima del Fusteret, actualment esta prevista  fins a 475 ms.n.m., genera efectes importants 
sobre el paisatge. 
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 Tot el Fusteret afecta directament a la conca del Torrent de Camprubí, i al Cardener, i en menor 
grau a la riera del Tordell. Aquests són els torrents que envolten el Fusteret. 

7.1.1 Alternativa 0 

L’alternativa 0 reflecteix la situació actual del runam del Fusteret. Incorpora l’ampliació aprovada l’any 
2018 (situada al sud-est del Fusteret Vell), que és la zona en què actualment es troba en activitat. La 
zona ampliada comprèn una superfície de 12 ha, amb una capacitat fins el segon quadrimestre del 2023 
de 9,54 Mt., tenint en compte que en el dipòsit antic ja hi ha dipositats 19 Mt. 

L’alternativa 0 no defineix noves ocupacions ni recreixements del Fusteret, per donar resposta a les  
necessitats de dipòsit, no previstes en el PDU, degudes al desajust entre les instal·lacions de contenció 
i capacitat de dissolució de salmorres, i la producció. Aquesta alternativa té limitada la producció de la 
planta de Súria a les externalitats de residus salins que es poden gestionar, amb el col·lector actual i 
amb el dipòsit ampliat. 

Aquesta alternativa suposaria exhaurir la capacitat del dipòsit del Fusteret i parar la producció, fina a 
tenir capacitat de dissolució de salmorres i evacuació a través del col·lector. 

 

 
Àmbit actual del Fusteret 

7.1.2 Alternativa 1. Creixement en continuïtat del Fusteret 

Una altra alternativa es plantejar el nou dipòsit en continuïtat de l’actual. Dins d’aquesta hi ha diferents 
possibilitats. Malgrat sembla, i així ho expressa el PDU, que un el millor lloc per un dipòsit salí és sobre 
un dipòsit existent o un sòl ja afectat per dipòsits, cal fer diverses consideracions: 

Gran part del Fusteret no està impermeabilitzat, respon a un dipòsit parcialment impermeabilitzat, el 
Fusteret nou, i una gran part que no ho està, que correspon al Fusteret vell. La sal que puja al dipòsit 
com a rebuig temporal de la producció de potassa, conté una proporció al voltant de 8% d’aigua, que 
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s’escolarà pel dipòsit, i anirà a parar al col·lector de base, en el cas del Fusteret nou, o a l’aqüífer, en 
el cas del vell, confiant en unes mesures de contenció menys efectives. 
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Per tant, qualsevol proposta que actuï sobre el Fusteret vell, comportarà efectes directes sobre el sòl i 
sobre els aqüífers, malgrat s’addicionin als que avui ja es produeixen. Per tant, els avantatges de no 
contaminar nou sòl, queden atenuades pel fet de que part de les aigües salines generades no tenen cap 
element de contenció. 

Tot i així, per evitar aquest efecte sempre es pot donar pendent a la capa de recepció de la nova sal, 
fins i tot, instal·lar una làmina impermeabilitzant, i conduit les aigües hipersalines, cap a les 
instal·lacions de contenció. És a dir, fer una capa de segellat sobre el dipòsit actual previ a l’abocament 
de sal nova. 

Contràriament, afectant nous espais en continuïtat, si aquesta no comporta encavalcaments sobre dipòsit 
actual, es podran implantar mesures de contenció, assimilables al Fusteret Nou, i per tant evitar la 
contaminació de les aigües, tot i que amb un efecte a llarg termini sobre el sòl i la vegetació. 

Els nous àmbits d’implantació que es plantegen es dirigeixen cap a diferents orientacions i defineixen 
una evolvent que caracteritza l’alternativa 1, amb diferents actuacions complementàries: 

 Recreixement del Fusteret 

 Àmbit de les Guixeres (recolzat en el flanc nord del Fusteret) 

 Àmbit de Cererols  

 Àmbit de Can Solé  

 

 
Evolvent dels tres àmbits 

Recreixement del Fusteret 

El recreixement del Fusteret es defineix a partir de la cota final de la Fase 3 (cota 470 ms.n.m.), entenent 
que la zona més favorable a recréixer és l’àrea d’ampliació recent, la qual ja es troba impermeabilitzada. 
La resta de la plataforma del Fusteret Vell, és una àrea menys favorable a recréixer a causa del risc de 
salinització del subsol, i a l’estabilitat dels fronts, alguns del quals avui ja superen els 37-40º. 

Es plantegen dues fases complementàries: 

 Recreixement de l’ampliació del Fusteret nou (fins cota 480 ms.n.m. 

 Recreixement de l’ampliació del Fusteret vell fins cota 480 ms.n.m. 
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Aquest recreixement es preveu en fases successives, iniciant la proposta a l’Est de la indústria. 

 
Recreixement fins cota 480 en 3D de la plataforma Fusteret vell fins front orientat a Súria 

 
Recreixement fins cota 490 snm de la plataforma Fusteret vell fins front orientat a Súria 

Creixement cap a l’àmbit de les Guixeres 

L’àmbit es situa en una vall, orientada cap a Súria, amb dos torrents afluents del Torrent de Conangle, 
coberts per una bosquines en procés de regeneració de pi blanc. Aquesta alternativa té una ocupació de 
13,7 ha i una capacitat de 6,7 Mt., amb un rati de 49,4 /Tm/m2. 

Aquesta zona contínua amb l’àmbit del Fusteret es situa al nord del dipòsit actual, per sobre la rampa 
d’accés de la mina i de la zona d’instal·lacions d’entrada a la mina. L’àmbit s’anomena les Guixeres, 
degut a la presència de guixos en el subsol. Concretament el mapa geològic de Catalunya, indica la 
presència de guixos laminats amb margues grises, amb una potència superior als 30m.  
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Àmbit de les Guixeres 

Creixement cap a l’àmbit de Cererols 

Aquest àmbit continu al Fusteret es situa al sud del dipòsit actual, orientat cap a la masia de Cal Riera 
de Cererols, en una vall on hi transcorre un torrent sense nom, cobert de regenerat de bosc de pi blanc. 
L’alternativa té una ocupació de 8,9 ha i té una capacitat de 3,6 Mt, amb un rati de 41,0 Tm/m2. 

 

  
Àmbit de Cererols 

Creixement cap a l’àmbit de Can Solé 

Aquesta alternativa es situa de forma contínua a l’est del Fusteret, entre la zona ampliada del Fusteret, 
en activitat, i limitant amb la carena que davalla des de la Serra de Puig de Sants fins el paratge “el 
Collet”. És una alternativa que es situa en vessant de muntanya, limitant la capacitat de dipòsit.  
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L’àmbit es troba cobert per un bosc de pi blanc regenerat, ocupant una superfície de 8,2 ha i amb una 
capacitat de 1,7 Mt. El rati és de 21,4 Tm/m2.  

 

  
Àmbit de Can Solé 

7.1.3 Alternativa 2. Nou Dipòsit 

Es proposa aquesta alternativa discontínua al Fusteret vell, donat que el dipòsit actual no dóna garanties 
d’impermeabilització en la totalitat del dipòsit (únicament a la part ampliada). Les condicions 
d’impermeabilització de control de les aigües d’escolament d’aquesta nova instal·lació, permet que 
aquesta alternativa de nova localització, defineixi els mateixos criteris de contenció dels runams salins 
garantint l’estanqueïtat del dipòsit, evitant que la salmorra s’infiltri cap al subsol. 

Tal i com preveia el PDU, aquesta alternativa dóna resposta tant a les necessitat de dipòsit de residus 
salins, com els fangs de flotació i de cristal·lització, que no tenen cap alternativa de gestió a part de la 
deposició en un dipòsit. 

Es preveu un àmbit discontinu del dipòsit actual, el qual es situa a la capçalera del torrent de la Bogatella 
(afluent del riu Cardener). La situació de capçalera no és gratuïta, ja que no es possible interceptar 
drenatges naturals amb nous dipòsits, ja que generaria un efecte contrari al desitjat. 

Comprèn una superfície de 24,5 ha i té una capacitat de 4,5 Mt. La cota màxima de coronació és la 607,4 
ms.n.m. i la cota inferior de l’àmbit 425,0 ms.n.m. 

L’àmbit es troba orientat cap al sud, és visible des de diversos nuclis poblats disseminats, com la masia 
de Cal Masover i la Closa. Intercepta camins que connecten la vessant sud de la Serra de Puig de Sants 
amb la vessant oposada de Súria, que s’haurà de reposar pel carener. 

Tot l’àmbit es troba en procés de regeneració forestal, cobert per bosquines de pi blanc regenerat i 
d’arboç. 
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Alternativa 2. Àmbit del torrent de la Bogatella 

 

7.2 VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

7.2.1 Valoració qualitativa 

Es fa en base als diferents criteris i objectius definits, que en part ja venen recollits en el plànol de 
sensibilitat. En tot cas es recullen en aquest apartat les reflexions per a cada un dels criteris i objectius 
definits com a prioritaris, que en el cas del capítol de noves implantacions són els següents: 

 A.1.1. Limitar l’ocupació del sòl 

 A.2.1. Adoptar estructures compactes evitant la dispersió de noves instal·lacions 

 A.2.3. Dotar de caràcter estructurador dels sistemes locals d'espais lliures i la continuïtat dels 
sistemes generals 

 A.2.6. Atendre al risc d'inundació, en relació a la delimitació de l'àmbit. 

 A.2.7. Valorar l’existència d’abocadors i sòls contaminats 

 A.4.2. Establir estratègies de lluita i d’adaptació al canvi climàtic. 

 B.1.1. Definir l’ordenació en coherència a la delimitació de zones inundables. 

 B.2.1. Protegir els cursos d’aigua i les seves ribes, que travessin o delimitin el sector, o siguin 
travessats pels accessos. 

 B.2.3. Evitar els efectes sobre les masses d’aigua subterrània. 

 B.3.2. Gestió. Ajustar les fonts de subministrament i la qualitat de les aigües al seu destí i ús. 

 B.5.1. Garantir la connectivitat amb el sistema públic de sanejament en alta, o les instal·lacions 
específiques per a la gestió de les externalitats, i concretament les salmorres, per atendre la 
demanda i els compromisos d’extinció dels dipòsits en termini 

 B.5.2. Assegurar la qualitat de les aigües pluvials abocades a la llera pública 

 D.1. Implantar les instal·lacions de gestió adequada dels residus generats per l’activitat 

 E.1. Preservar els espais naturals de major valor en les noves implantacions, i garantir la seva 
funcionalitat. 
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 E.2.1. Introduir criteris de biodiversitat, i una concepció reticular com element de coherència en el 
disseny dels espais lliures dels sectors. Preveure la connectivitat amb els connectors exteriors. 

 F.1. Preservar i millorar els valors paisatgístics existents d'interès, el patrimoni cultural i els valors 
identitaris. 

 F.2. Establir l’ordenació a partir d'estratègies d'integració paisatgística, atenent a la singularitat i la 
fragilitat de l’àmbit. 

 F.3.1. Exigència de la integració visual en el paisatge de les instal·lacions de serveis tècnics en 
superfície amb el seu soterrament sempre que sigui possible, i especialment en el cas de les 
instal·lacions de transport d’energia elèctrica i similars. 

A.1.1. LIMITAR L’OCUPACIÓ DEL SÒL 

En la següent taula es mostra la superfície de les diferents propostes d’alternatives, en relació ales 
cobertes del sòl, i per tant valorant la qualitat dels sòls existents: 

 

 

 

Sembla que la millor alternativa és disposar-los en el mateix àmbit ja salinitzat, sense generar noves 
ocupacions, i per tant transformar nou sòl. 

La millor alternativa serà la que ocupi menys superfície, i aquesta tingui pitjor qualitat. En aquest 
context, la millor alternativa és la 1, en el benentès que es pugui ocupar al màxim possible el mateix 
Fusteret, evitant noves ocupacions. 

L’alternativa 2 comporta, en tots els casos, una nova ocupació, tot i que permet l’adopció de mesures 
correctores de base limitant, les seves externalitats: 

COBERTES DEL SÒL m2

Ambit Matollar
Boscos de 
coníferes Zones nues Basses

Conreus 
herbacis

Boscos 
escleròfil·les Total

FUSTERET EXTENSIO m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
Fustaret 13.382 7.253 440.743 2.586 26 463.990
Cererols 118.047 62.523 692 4.245 185.508

Can Soler 115.053 127 5.147 120.327
Guixeres 57.946 39.887 24.074 13.785 135.693

TOTAL FUSTERET 304.429 109.663 465.636 2.586 9.419 13.785 905.518

BOADELLA m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
Torrent de Boadella 81.068 38.835 5.065 118.814 243.782

TOTAL BOADELLA 81.068 38.835 5.065 0 0 118.814 243.782

COBERTES DEL SÒL %

Ambit Matollar
Boscos de 
coníferes Zones nues Basses

Conreus 
herbacis

Boscos 
escleròfil·les Total

FUSTERET EXTENSIO % % % % % % %
Fustaret 2,88 1,56 94,99 0,56 0,01 0,00 100
Cererols 63,63 33,70 0,37 0,00 2,29 0,00 100

Can Soler 95,62 0,00 0,11 0,00 4,28 0,00 100

Guixeres 42,70 29,40 17,74 0,00 0,00 10,16 100

BOADELLA % % % % % % %
Torrent de Boadella 33,25 15,93 2,08 0,00 0,00 48,74 100
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 Impermeabilització del vas, i la superfície 

 Rases perimetrals, que recullen l’aigua interior, connectades al col·lector de salmorres. 

 Restauració de la superfície. 

 Piezòmetres de control. 

L’alternativa 0, no és possible, ja que comporta aturar la producció al Setembre de 2022, fins a l’arribada 
de l’aigua de l’EDAR de Manresa i la portada d’aigües del col·lector de salmorres. 

Per tant, la valoració de les alternatives quedaria de la següent manera: 

 

Criteri Alt 0 Alt 1 Alt 2 

A.1.1. LIMITAR L’OCUPACIÓ DEL SÒL X(3) 1 2 

 

A.2.1. ADOPTAR ESTRUCTURES COMPACTES EVITANT LA DISPERSIÓ DE NOVES INSTAL·LACIONS 

En principi la millor alternativa és aquella que permet localitzar les seves pròpies externalitats propera 
a la zona on es genera, i per tant serà aquella on els excedents de sal es situen en el mateix sistema 
d’explotació. 

En tots els casos, valorant com a proximitat el mateix sistema miner, es valoren totes les alternatives de 
la mateixa manera 

 

Criteri Alt 0 Alt 1 Alt 2 

A.2.1. ADOPTAR ESTRUCTURES COMPACTES 
EVITANT LA DISPERSIÓ DE NOVES INSTAL·LACIONS 

1 1 1 

 

A.2.3. DOTAR DE CARÀCTER ESTRUCTURADOR DELS SISTEMES LOCALS D'ESPAIS LLIURES I LA CONTINUÏTAT 
DELS SISTEMES GENERALS. 

En general, els dipòsits salins existents no ocupen directament la xarxa fluvial, i per tant tampoc 
afebleixen el seu caràcter estructurador. 

 Súria, el torrent de la Bogadella, el torrent de Camprubí, i la Riera del Tordell al marge oposat, al 
sud del nucli de Súria. 

En el cas de nous emplaçaments per a dipòsits, tot i els forts condicionants, no sembla raonable afectar 
noves conques. Així s’ha fet en la delimitació de l’alternativa 1, proposant el Fusteret en extensió. 
L’alternativa 2, de la Boadella, comporta encetar una nova conca, malgrat es situa en capçalera pe evitar 
l’afecció de l’espai fluvial, i per tant presenta una valoració negativa. 

 

Criteri Alt 0 Alt 1 Alt 2 

A.2.3. DOTAR DE CARÀCTER ESTRUCTURADOR 
DELS SISTEMES LOCALS D'ESPAIS LLIURES I LA 
CONTINUÏTAT DELS SISTEMES GENERALS 

1 1 2 
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A.2.6. ATENDRE AL RISC D'INUNDACIÓ, EN RELACIÓ A LA DELIMITACIÓ DE L'ÀMBIT. 

Les noves delimitacions no afecten a nous cursos superficial, i si ho fan, sempre es preveu en capçalera, 
de manera que l’aigia interceptada tota passa ja pel sistema del dipòsit i no per la llera natural afectada. 
En cap cas són possibles efectes derivats d’inundacions de les pròpies capçaleres afectades. 

Alhora, els dipòsits proposats, estan fora de les zones de risc de les grans conques, que en el cas de Súria 
són el Cardener i la riera del Tordell. 

Per tant, totes les alternatives es valoren de la mateixa forma. 

 

Criteri Alt 0 Alt 1 Alt 2 

A.2.6. ATENDRE AL RISC D'INUNDACIÓ, EN RELACIÓ 
A LA DELIMITACIÓ DE L'ÀMBIT 

1 1 1 

 

A.2.7. VALORAR L’EXISTÈNCIA D’ABOCADORS I SÒLS CONTAMINATS. 

Els excedents de sal, en principi es mantenen en abassegaments temporals fins a la seva comercialització, 
com a subproductes de l’obtenció de potassa, en segon terme els fangs salins, i les menes magnèsiques, 
malgrat en aquest segon cas són comercialitzables, són residus. Els primers ho seran en funció del marge 
temporal entre el dipòsit i l’extracció 

Els actuals dipòsits són especialment aptes per allotjar runams, mentre això no suposi un increment de 
la superfície d’ocupació. De fet, els efectes ambientals sobrevinguts per aquest aprofitament de 
superposició són neutres quant a la contaminació del sòl , mentre que noves ocupacions malgrat es portin 
a terme les mesures de contenció necessàries per evitar les externalitats, tal com es venen portant a 
terme en l’actualitat, tenen un efecte major, i proporcional a la superfície ocupada. 

Contràriament són espais on difícilment s’hi poden portar a terme nous usos, i de molt difícil restauració, 
la qual segur serà dilatada en el temps. 

Per tant, és el més raonable aprofitar els dipòsits existents, malgrat suposi el seu recreixement, sempre 
que es donin les garanties d’estabilitat i seguretat minera, pel dipòsit d’aquests excedents sobrevinguts, 
que han de tenir un horitzó temporal curt. 

En aquest context, és millor l’alternativa 1, d’extensió en continuïtat dels Fusteret, mentre es mantingui 
la sal sobre l’actual dipòsit, i especialment sobre el Fusteret nou, que te totes les garanties de contenció. 

 

Criteri Alt 0 Alt 1 Alt 2 

A.2.7. VALORAR L’EXISTÈNCIA D’ABOCADORS I 
SÒLS CONTAMINATS 

1 1 2 

 

A.4.2. ESTABLIR ESTRATÈGIES DE LLUITA I D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

Cal, en general, valorar escenaris futurs de canvi climàtic, especialment en relació als riscos, i molt 
concretament als riscos d’inundació, alhora d’avaluar la idoneïtat de la situació dels runams salins, les 
noves instal·lacions, i altres infraestructures lligades a l’explotació de la sal. 
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Tal com s’ha exposat, els àmbits delimitats estan tots fora de zones en risc d’inundació, i per tant la 
valoració seria neutre en relació a aquest aspecte. Tampoc aquestes instal·lacions són sensibles al risc 
d’incendi. 

També valorar aquests escenaris quan a la demanda de recursos, especialment d’aigua, del qual 
l’activitat, i la seva restauració en són molt dependents. En relació a aquest fet, es una valoració 
transversal, ja que afectarà a totes les alternatives independentment de la seva localització. Una falta 
d’aigua per dissoldre els excedents de sal sòdica comportarà un alentiment en la reducció dels runams, 
i l’extensió en el temps de la seva restauració. 

Finalment cal valorar en noves ocupacions, vinculades als runams, les cobertes del sòl, i la pèrdua d’estoc 
de C, i la pèrdua de capacitat de segrest. En aquest aspecte seran pitjors aquelles alternatives que 
afecten a sòls amb una major estoc i capacitat de segrest de C, que corresponen a les masses forestals 
més madures. 

Per tant, serà pitjor l’alternativa 2. L’alternativa 1, tindrà una valoració negativa en el benentès de 
necessitar estendre els runams més enllà de sobre el dipòsit actual, afectant zones amb vegetació, 
principalment matollars i boscos de coníferes. 

 

Criteri Alt 0 Alt 1 Alt 2 

A.4.2. ESTABLIR ESTRATÈGIES DE LLUITA I 
D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

3 1 2 

 

B.1.1. DEFINIR L’ORDENACIÓ EN COHERÈNCIA A LA DELIMITACIÓ DE ZONES INUNDABLES  

Com ja s’ha assenyalat anteriorment, el risc d’inundabilitat dels diferents àmbits ve determinat de forma 
significativa per la presència del Cardener, així com també dels torrents i rieres tributàries, generant 
àrees inundables d’abast considerable inclús per a períodes de retorn curts, de tan sols 50 anys, 
especialment en el Pla de les Hortes a Súria. 

L’aigua és incompatible amb la sal, i ho són també els dipòsits de residus, que han d’estar necessàriament 
fora de zones d’avinguda de 500 anys. 

En principi totes les alternatives definides estan fora de zones d’avinguda. Els nous emplaçaments hauran 
de garantir aquesta condició, i per tant s’han de situar en punts relatius alts i en petites conques. 

La valoració de les alternatives per aquest criteri seria equivalent per a totes les alternatives, donada la 
seva compatibilitat total amb l’objectiu definit. 

 

Criteri Alt 0 Alt 1 Alt 2 

B.1.1. DEFINIR L’ORDENACIÓ EN COHERÈNCIA A LA 
DELIMITACIÓ DE ZONES INUNDABLES 

1 1 1 

 

B.2.3. EVITAR ELS EFECTES SOBRE LES MASSES D’AIGUA SUBTERRÀNIA. 

S’han d’evitar els efectes sobre les masses d’aigua subterrània derivats de la infiltració d’aigües 
salinitzades, per a noves implantacions. 

La demanda de nou sòl per a runams salins és allò que pot comportar majors efectes sobre les masses 
d’aigua subterrània, malgrat amb les mesures adients aquestes no s’han de produir. Els efectes actuals 
es deuen a una situació heretada, on el nivell d’exigència dels estàndards ambientals era molt més baix 
o inexistent, i les implantacions dels runams no es van portar a terme en llocs especialment adequats ni 
amb mesures de base equivalents a les actuals. Malgrat això, en els últims anys s’ha anat corregint 
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aquesta tendència, amb mesures correctores, implantant piezòmetres i bombant les aigües de la base 
dels runams, construint rases perimetrals i impermeabilitzant els sòcols del runams. 

Incrementar el dipòsit amb nova sal, amb el seu contingut proporcional d’humitat, sobre dipòsits, com 
el vell Fusteret no impermeabilitzat, pot incrementar els efectes actuals sobre les aigües subterrànies, 
o si més no, dilatar-los en el temps. Per tant, per nous dipòsits sempre serà millor recréixer els actuals 
amb que tenen mesures de contenció, i posteriorment fer-ne de nous. 

En aquest context, l’alternativa que assegura una millor contenció de les externalitats que potencialment 
afecten a les aigües subterrànies és l’alternativa 2, amb un nou dipòsit. 

 

Criteri Alt 0 Alt 1 Alt 2 

B.2.3. EVITAR ELS EFECTES SOBRE LES MASSES 
D’AIGUA SUBTERRÀNIA 

1 2 1 

 

B.3.2. GESTIÓ. AJUSTAR LES FONTS DE SUBMINISTRAMENT I LA QUALITAT DE LES AIGÜES AL SEU DESTÍ I ÚS./ 
B.5.1. GARANTIR LA CONNECTIVITAT AMB EL SISTEMA PÚBLIC DE SANEJAMENT EN ALTA, O LES INSTAL·LACIONS 
ESPECÍFIQUES PER A LA GESTIÓ DE LES EXTERNALITATS, I CONCRETAMENT LES SALMORRES, PER ATENDRE LA 
DEMANDA I ELS COMPROMISOS D’EXTINCIÓ DELS DIPÒSITS EN TERMINI 

En general, en base als consums d'aigua necessaris per als nous processos, s’haurà de fer una previsió 
d'abastament, contemplant diferents tipologies, també, si s’escau, per a la gestió dels runams, si es 
plantegen, en els respectius programes de restauració la seva dilució. 

L’Agència ha fixat en 2,5Mt/any, la capacitat del col·lector a Súria per reduir els runams salins, que 
implica un abastament proporcional per a la dilució de la sal (300 gr. sal/l aigua). Les aigües de dilució 
han de provenir de l’abastament específic de l’EDAR de Manresa, per evitar competència amb altres 
demandes i assegurar la restauració 

Aquesta estratègia és comú a totes les alternatives. De fet, el retard en el col·lector de salmorres, i 
l’abastament d’aigua de l’EDAR de Manresa, és el que està comportant la necessitat de més capacitat 
de dipòsit de la prevista en el PDU. 

 

Criteri Alt 0 Alt 1 Alt 2 

B.2.3. EVITAR ELS EFECTES SOBRE LES MASSES 
D’AIGUA SUBTERRÀNIA 

1 1 1 

B.5.1. GARANTIR LA CONNECTIVITAT AMB EL 
SISTEMA PÚBLIC DE SANEJAMENT EN ALTA, O LES 
INSTAL·LACIONS ESPECÍFIQUES PER A LA GESTIÓ 
DE LES EXTERNALITATS, I CONCRETAMENT LES 
SALMORRES, PER ATENDRE LA DEMANDA I ELS 
COMPROMISOS D’EXTINCIÓ DELS DIPÒSITS EN 
TERMINI 

1 1 1 

 

B.5.2. ASSEGURAR LA QUALITAT DE LES AIGÜES PLUVIALS ABOCADES A LA LLERA PÚBLICA 

Les mesures de contenció que han d’evitar l’arribada de les aigües salinitzades a la xarxa fluvial, estan 
contemplades en els respectius programes de restauració, per cada un dels dipòsits salins. 
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S’evita el contacte amb aigua d’escolament exterior, amb rases perimetrals, que alhora recullen les 
aigües interiors en contacte superficial amb el dipòsit salí, en tots els casos 

El problema està amb l’aigua interior, quan no hi ha impermeabilització i col·lector de base, com en el 
cas del Fusteret vell, on la només hi ha recollida des de rases perimetrals que va al col·lector de 
salmorres. 

Contràriament el nou Fusteret si que recull també les aigües interiors amb un col·lector de base. 

 

 
Bassa d’aigua hipersalina que recull les aigües superficials i del col·lector de base del nou Fusteret 

 

Per altra banda, també s’estan portant a terme la captació de surgències, i la construcció de piezòmetres 
i pous de bombament. 

En principi, el control de les aigües superficials està garantit en tots les casos amb les rases perimetrals 
i les basses de peu de dipòsit, juntament amb la capacitat del col·lector de salmorres. 

En el benentès que els nous dipòsits a més garantiran la impermeabilització de la base i de la superfície, 
un cop restaurats, sembla el més adequat utilitzar aquests espais que ja tenen les mesures de contenció, 
sense encetar terrenys nous. 

 

Criteri Alt 0 Alt 1 Alt 2 

B.5.2. ASSEGURAR LA QUALITAT DE LES AIGÜES 
PLUVIALS ABOCADES A LA LLERA PÚBLICA 

1 1 2 

 

D.1. IMPLANTAR LES INSTAL·LACIONS DE GESTIÓ ADEQUADA DELS RESIDUS GENERATS PER L’ACTIVITAT 

De fet, aquest és l’objectiu base de la modificació. La programació massa ajustada entre les obres de 
millora de les explotacions mineres i les obres de contenció, en aquest cas les obres de construcció del 
desdoblament del col·lector de salmorres en la branca del Cardener, i la portada d’aigües de l’EDAR, 
han colmatat el Fusteret amb una velocitat no prevista, sent necessària major capacitat de dipòsit. 
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Així, aquest objectiu és transversal a totes les alternatives, que ofereixen aquesta capacitat al voltant 
de 5,5 Mt., amb les folgances necessàries, per no recaure en una falta d’elasticitat de la instal·lació 
front a nous imprevistos. 

En base a aquest objectiu quedaria exclosa l’alternativa 0 

Cal valorar també la compatibilitat de les propostes amb el futur dipòsit de fangs i menes magnèsiques. 
La proporció de runams respecte la capacitat sol·licitada és aproximadament de l’ordre de un 10 al 20 % 
de volum, si es considera cristal·lització de nova explotació de potassa, produint menes magnèsiques, o 
si només es considera la flotació de la sal industrial present en els dipòsits. 
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Totes les alternatives que plantegin la reutilització dels espais avui degradats, amb un notable efecte en 
el paisatge, seran més favorables que encetar nous territoris. S’ha de dir per valorar aquest fet, que la 
vida útil dels runams salins estarà al voltant de 50 anys, fins a l’extinció dels dipòsits salins actuals. 

Alhora, el Fusteret nou té totes les garanties de contenció ambiental, i per tant és un emplaçament idoni 
per aquest tipus de residus. 

En aquest context es reforça l’elecció de l’alternativa 1 com la més adequada. 

 

Criteri Alt 0 Alt 1 Alt 2 

D.1. IMPLANTAR LES INSTAL·LACIONS DE GESTIÓ 
ADEQUADA DELS RESIDUS GENERATS PER 
L’ACTIVITAT 

X(4) 1 1 

 

E.1. PRESERVAR ELS ESPAIS NATURALS DE MAJOR VALOR EN LES  NOVES IMPLANTACIONS, I GARANTIR LA SEVA 
FUNCIONALITAT 

En principi, els actuals runams no s’assenten sobre espais naturals de valor. 

Les noves propostes s’han definit en tots els casos sobre sòls de protecció territorial, concretament 
minera, i sobre sòls de protecció preventiva, per tant evitant els sòls de major valor 

En general, qualsevol alternativa que sol·liciti noves ocupacions, malgrat la restauració a llarg termini 
sigui possible genera danys ambientals molt superiors a l’ús dels runams ja existents. 

 

Criteri Alt 0 Alt 1 Alt 2 

E.1. PRESERVAR ELS ESPAIS NATURALS DE MAJOR 
VALOR EN LES  NOVES IMPLANTACIONS, I 
GARANTIR LA SEVA FUNCIONALITAT 

1 1 2 

 

F.1. PRESERVAR I MILLORAR ELS VALORS PAISATGÍSTICS EXISTENTS D'INTERÈS, EL PATRIMONI CULTURAL I ELS 
VALORS IDENTITARIS 

Els runams salins són un dels trets distintius del paisatge del Bages, i alhora uns dels efectes ambientals 
més significatius de l’activitat minera, juntament amb les instal·lacions de tractament del mineral 
extret. 

Tant a Cardona com a Súria i Sallent, els efectes paisatgístics dels dipòsits salins, tant dels runams com 
dels llots, han estat devastadors. 
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Runam Salí del Fusteret amb Súria al fons, des de Cererols 

 

 
Imatge des de Cererols seguint la vall del Cardener cap a Manresa 

 

La possibilitat de nous dipòsits, propers als actuals comportarà efectes acumulatius també importants. 
Així, l’alternativa 2, que alhora es col·loca en un paratge en discontinuïtat amb el Fusteret generarà 
sens dubte majors efectes sobre el paisatge. 

L’alternativa 1, com més pugui recolzar-se sobre l’actual Fusteret, evitant noves ocupacions en els 
terrenys adjacents, tindrà una millor valoració qualitativa. 

L’estratègia d’eliminació dels runams, necessàriament comportarà una millora significativa del paisatge, 
i és equivalent a les noves alternatives. 

Per tant, els efectes sobre el paisatge es preveuen molt a llarg termini. 
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Criteri Alt 0 Alt 1 Alt 2 

F.1. PRESERVAR I MILLORAR ELS VALORS 
PAISATGÍSTICS EXISTENTS D'INTERÈS, EL 
PATRIMONI CULTURAL I ELS VALORS IDENTITARIS 

1 1 2 

7.2.2 Valoració quantitativa 

La valoració quantitativa s’ha fet a partir de l’adequació de la proposta a la sensibilitat ambiental de 
l’àmbit. Concretament s’han valorat les diferents ocupacions en superfície sobre cada una de les classes 
de sensibilitat, ponderades amb un valor de major a menor en funció de la classe: 

 

SENSIBILITAT 

Codi Sensibilitat Nivell d’acollida Valoració 

1 Baixa Alta 0,25 

2 Mitjana Mitjana 0,50 

3 Alta Baixa 0,75 

4 Molt Alta Excloent 1 

 

La interpretació del resultat es fa en base als resultats obtinguts de la suma ponderada per a cada nivell 
se sensibilitat, resultant millor les alternatives amb valors més baixos, i que per tant afecten a sòls de 
menor sensibilitat. 

El resultat es mostra en la següent taula: 

 

 

 

De la taula se’n desprenen tres conclusions: 

 La millor alternativa és la 1, de creixement en extensió del Fusteret, amb valors de sensibilitat 
integrada de 0,60, que mostren efectes severs sobre el medi ambient, però són sensiblement menors 
que l’alternativa 2, de la Boadella, que arriba a 0,75 amb valors que mostren efectes acumulats 
gairebé amb nivells crítics. 

 De l’anàlisi comparatiu de cada una de les extensions en nou sòl, ja sigui en un àmbit en continuïtat, 
o separat del Fusteret, la sensibilitat és alta propera o igual a 0,75, en tots els casos. 

 Els valors més baixos resulten del recreixement del Fusteret, amb valors de 0,46, i per tant inferiors 
a 0,50 que resulta amb una valoració de moderada. 

SENSIBILITAT AMBIENTAL

Ambit Molt Alta Alta Moderada Baixa Total
Sensibilitat 
ponderada

FUSTERET EXTENSIO m2 % m2 % m2 % m2 % m2
Fustaret 3.743 1% 85.527 18% 210.569 45% 164.151 35% 463.990 0,46
Cererols 0 0% 182.095 98% 3.411 2% 3 0% 185.508 0,75

Can Soler 0 0% 113.517 94% 6.776 6% 34 0% 120.327 0,74
Guixeres 12.262 9% 104.055 77% 15.596 11% 3.780 3% 135.693 0,73

TOTAL FUSTERET 16.005 2% 485.194 54% 236.352 26% 167.968 19% 905.518 0,60

BOADELLA m2 % m2 % m2 % m2 % m2
Torrent de Boadella 9.351 4% 229.738 94% 4.485 2% 209 0% 243.782 0,75
TOTAL BOADELLA 9.351 0 229.738 1 4.485 0 209 0 243.782

La sensibilitat ponderada es calcula pel sumatori ponderat amb els valors de Molt Alta (1), Alta (0,75), Moderada (0,5) i baixa (0,25)
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7.3 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Valoració qualitativa 

Per la ubicació del nou sòl per allotjar els dipòsits de residus salins, s’han valorat tres alternatives 
plantejades, més l’alternativa 0, des de diferents punts de vista: 

 

 

VALORACIÓ QUALITATIVA 

 

Criteri Alt 0 Alt 1 Alt 2 

A.1.1. LIMITAR L’OCUPACIÓ DEL SÒL X(3) 1 2 

A.2.1. ADOPTAR ESTRUCTURES COMPACTES 
EVITANT LA DISPERSIÓ DE NOVES INSTAL·LACIONS 

1 1 1 

A.2.3. DOTAR DE CARÀCTER ESTRUCTURADOR 
DELS SISTEMES LOCALS D'ESPAIS LLIURES I LA 
CONTINUÏTAT DELS SISTEMES GENERALS 

1 1 2 

A.2.6. ATENDRE AL RISC D'INUNDACIÓ, EN RELACIÓ 
A LA DELIMITACIÓ DE L'ÀMBIT 

1 1 1 

A.2.7. VALORAR L’EXISTÈNCIA D’ABOCADORS I 
SÒLS CONTAMINATS 

1 1 2 

A.4.2. ESTABLIR ESTRATÈGIES DE LLUITA I 
D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

3 1 2 

B.1.1. DEFINIR L’ORDENACIÓ EN COHERÈNCIA A LA 
DELIMITACIÓ DE ZONES INUNDABLES  

1 1 1 

B.2.3. EVITAR ELS EFECTES SOBRE LES MASSES 
D’AIGUA SUBTERRÀNIA 

1 2 1 

B.3.2. GESTIÓ. AJUSTAR LES FONTS DE 
SUBMINISTRAMENT I LA QUALITAT DE LES AIGÜES 
AL SEU DESTÍ I ÚS. 

1 1 1 

B.5.1. GARANTIR LA CONNECTIVITAT AMB EL 
SISTEMA PÚBLIC DE SANEJAMENT EN ALTA, O LES 
INSTAL·LACIONS ESPECÍFIQUES PER A LA GESTIÓ 
DE LES EXTERNALITATS, I CONCRETAMENT LES 
SALMORRES, PER ATENDRE LA DEMANDA I ELS 
COMPROMISOS D’EXTINCIÓ DELS DIPÒSITS EN 
TERMINI 

1 1 1 

B.5.2. ASSEGURAR LA QUALITAT DE LES AIGÜES 
PLUVIALS ABOCADES A LA LLERA PÚBLICA 

1 1 2 

D.1. IMPLANTAR LES INSTAL·LACIONS DE GESTIÓ 
ADEQUADA DELS RESIDUS GENERATS PER 
L’ACTIVITAT 

X(3) 1 1 

E.1. PRESERVAR ELS ESPAIS NATURALS DE MAJOR 
VALOR EN LES  NOVES IMPLANTACIONS, I 
GARANTIR LA SEVA FUNCIONALITAT 

1 1 2 

F.1. PRESERVAR I MILLORAR ELS VALORS 
PAISATGÍSTICS EXISTENTS D'INTERÈS, EL 
PATRIMONI CULTURAL I ELS VALORS IDENTITARIS 

1 1 2 
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Criteri Alt 0 Alt 1 Alt 2 

TOTAL X(3) 15 21 

 

Valoració quantitativa 

De les alternatives plantejades se’n desprèn que la millor és l’extensió en continuïtat del Fusteret, i 
alhora, concretament, aprofitant al màxim el recreixement de l’actual dipòsit, preferentment sobre el 
Fusteret nou, que té totes les garanties d’impermeabilització i de contenció perimetral. 

7.4 RESUM DE LA VALORACIÓ 

Tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu la millor alternativa des del punt de vista 
ambiental és la que: 

1. Prioritza el creixement del dipòsit actual, preferentment en àmbits contaminats amb residus salins. 

S’haurà de tenir en compte que per evitar la contaminació del sòl i de les aigües, es realitzaran les 
mesures necessàries de contenció, integrant: 

 Impermeabilització del vas, i la superfície 

 Rases perimetrals connectades al col·lector de salmorres. 

 Restauració de la superfície. 

 Piezòmetres de control. 

2. Garanteix un nou dipòsit de sal, amb un horitzó temporal curt. 

 

 



DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC. AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA DE LA MODIFICACIO  PUNTUAL PDU DE L'ACTIVITAT MINERA AL BAGES 

MEMÒRIA 

 

PAG. 159 DE 160 

8.  ALTERNATIVES DEL NOU DIPÒSIT TEMPORAL 

En el present apartat es fa una breu descripció de les alternatives al nou dipòsit temporal, exposant: 

 Síntesi d’allò que preveia el PDU, incorporant el resultat de la present modificació, en cada un dels 
àmbits que inclou. 

 Proposta de l’alternativa escollida. 

 Introducció de les estratègies d’explotació en el nou àmbit definit en extensió del Fusteret. 

8.1 MANTENIR LES ESTRATÈGIES EN L’ÀMBIT DEL CONJUNT DEL PDU 

La proposta es deriva d’unes estratègies pel futur de la mineria en el conjunt de l’àmbit del PDU, que 
fan referència especialment a la gestió de les seves externalitats, que són les responsables dels principals 
efectes ambientals, i sobre les que la present modificació incideix, incrementant la capacitat del dipòsit 
del Fusteret. 

Les estratègies concretes es defineixen en la següent taula. 

 

REDUCCIÓ DEL DESEQUILIBRI ENTRE LA PRODUCCIÓ DE SAL POTÀSSICA I SAL SÒDICA, QUE COMPORTA EL CREIXEMENT CONTINUAT 
DELS DIPÒSITS SALINS 

MILLORA DELS PROCESSOS PRODUCTIUS. > Estratègia industrial de concentració de l’activitat a Súria. 

 > Posada en explotació de la primera planta de cristal·lització, que permet 
reduir el ritme de creixement del dipòsit del Fusteret 

  

 > Construcció i posada en explotació de la segona planta de cristal·lització a 
Súria, o capacitat de reducció del dipòsit equivalent 

Permetrà aturar l’aportació de sal industrial al Fusteret 

INCREMENT DE LA COMERCIALITZACIÓ DE SAL 
INDUSTRIAL PROCEDENT DELS DIPÒSITS 
SALINS 

> Manteniment de les relacions entre explotacions, per tal de garantir les 
estratègies d’extinció dels dipòsits salins, o la reducció del ritme de creixement. 

 > Evitar la competència entre recursos de contenció i gestió dels dipòsits salins, 
com abastament d’aigua, o capacitat al col·lector de salmorres, entre les 
explotacions, per tal de garantir l’execució i eficàcia dels programes de 
restauració. 

ACCIÓ DIRECTE SOBRE LES EXTERNALITATS DE LA MINERIA, I CONCRETAMENT SOBRE ELS DIPÒSITS DE SAL I LES SEVES 
INFRAESTRUCTURES DE CONTENCIÓ. 

ACCIÓ DIRECTE SOBRE ELS DIPÒSTS SALINS FUSTERET 

> Objectiu: extinció amb la retirada total dels residus miners, en un període 
inferior a la durada de la concessió minera (abans de l’any 2067) 

> Construcció d’una tercera planta de cristal·lització, flotant sal del dipòsit, per 
extingir el dipòsit en un període inferior als 50 anys, o tecnologia equivalent 

> Utilitzar la capacitat màxima d’abastament per a flotar sal del dipòsit, per 
comercialitzar-la i/o conduir-la cap el col·lector de salmorres. 
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MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DE 
CONTENCIÓ AMBIENTAL, I CONCRETAMENT 
EN AQUELLES INSTAL·LACIONS EXISTENTS, 
PORTADES A TERME AMB UNS ESTANDARTS 
AMBIENTALS NO ASSUMIBLES ACTUALMENT, 
ESPECIALMENT ELS DIPÒSITS SALINS. 

Les instal·lacions de contenció ambiental, es situen a l’interior de les activitats 
i són fonamentalment lligades als dipòsits salins: 

- rases perimetrals 

- basses de retenció d’aigües salobres 

- captació de surgències salines 

INCREMENT DE LA CAPACITAT DE LES 
INSTAL·LACIONS DE CONTENCIÓ AMBIENTAL, 
O DE RECURSOS PER A LA RESTAURACIÓ. 

> L’increment de capacitat de les instal·lacions de contenció ambiental es 
refereixen a: 

- Col·lector de salmorres, pel qual es preveu el seu desdoblament entre 
Abrera, i els dos ramals Súria i Sallent 

- Abastament d’aigua, prioritzant aquelles aigües, fonamentalment salobres 
que ja no fan competència ni als cabals ecològics ni als usos de boca 

Ampliació de la concessió d’aigües a Súria amb el bombament d’aigües 
procedents de l’EDAR de Manresa 

 

8.2 PROPOSTA D’ALTERNATIVES DEL NOU DIPÒSIT TEMPORAL 

Els nous àmbits de creixement tenen diferents orientacions, i queden definides per una evolvent, 
juntament l’àmbit aïllat del torrent de Bogatella, situat a l’est del Fusteret.  

Com a alternativa al creixement continu a l’entorn del Fusteret Vell (en direcció Guixeres, Can Solé i 
Cererols) es defineix com a alternativa l’àrea del torrent de la Bogatella, com a dipòsit temporal aïllat 
de l’àmbit del Fusteret Vell. 

 Recreixement del Fusteret. 

 Àmbit de les Guixeres (recolzat en el flanc nord del Fusteret). 

 Àmbit de Cererols. 

 Àmbit de Can Solé. 

 Àmbit del torrent de Bogatella, discontinu al dipòsit salí del Fusteret. 
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Evolvent dels àmbits de creixement continus al Fusteret  

8.2.1 Recreixement continu a l’àmbit del Fusteret 

El recreixement del Fusteret es defineix a partir de la cota final de la Fase 3 (cota 470 ms.n.m.), entenent 
que la zona més favorable a recréixer és l’àrea d’ampliació recent, la qual ja es troba impermeabilitzada. 
La resta de la plataforma del Fusteret Vell, és una àrea menys favorable a recréixer a causa del risc de 
salinització del subsol, i a l’estabilitat dels fronts, alguns del quals avui ja superen els 37-40º. 

Es plantegen dues fases complementàries: 

 Recreixement de l’ampliació del Fusteret nou (fins cota 480 ms.n.m. 

 Recreixement de l’ampliació del Fusteret vell fins cota 480 ms.n.m. 

ÀMBITS DE CREIXEMENT

Creixement cap a l’àmbit de les Guixeres 

L’àmbit es situa en una vall, orientada cap a Súria, amb dos torrents afluents del Torrent de Conangle, 
coberts per una bosquines en procés de regeneració de pi blanc. Aquesta alternativa té una ocupació de 
13,7 ha i una capacitat de 6,7 Mt, amb un rati de 49,4 /Tm/m2. 

Aquesta zona contínua amb l’àmbit del Fusteret es situa al nord del dipòsit actual, per sobre la rampa 
d’accés de la mina i de la zona d’instal·lacions d’entrada a la mina. L’àmbit s’anomena les Guixeres, 
degut a la presència de guixos en el subsol. Concretament el mapa geològic de Catalunya, indica la 
presència de guixos laminats amb margues grises, amb una potència superior als 30m.  

 

 
Àmbit de les Guixeres 



PAG. 162 DE 163 

Creixement cap a l’àmbit de Cererols 

Aquest àmbit continu al Fusteret es situa al sud del dipòsit actual, orientat cap a la masia de Cal Riera 
de Cererols, en una vall on hi transcorre un torrent sense nom, cobert de regenerat de bosc de pi blanc. 
L’alternativa té una ocupació de 8,9 ha i té una capacitat de 3,6 Mt., amb un rati de 41,0 Tm/m2. 

 

 
Àmbit de Cererols 

Creixement cap a l’àmbit de Can Solé 

Aquesta alternativa es situa de forma contínua a l’est del Fusteret, entre la zona ampliada del Fusteret, 
en activitat, i limitant amb la carena que davalla des de la Serra de Puig de Sants fins el paratge “el 
Collet”. És una alternativa que es situa en vessant de muntanya, limitant la capacitat de dipòsit. L’àmbit 
es troba cobert per un bosc de pi blanc regenerat, ocupant una superfície de 8,2 ha i amb una capacitat 
de 1,7 Mt. El rati és de 21,4 Tm/m2.  
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Àmbit de Can Solé 

ESTRATÈGIES D’EXPLOTACIÓ EN EL NOU ÀMBIT DEFINIT EN EXTENSIÓ DEL FUSTERET 

La capacitat de l’àmbit del Fusteret no es pot entendre com un sumatori de les capacitats individuals de 
totes les solucions explorades, ja que la demanda de capacitat està al voltant de 5,5Mt, que es podran 
incrementar amb una folgança suficient per evitar noves revisions del PDU per aquest concepte. 

Cal doncs una estratègia que afavoreixi el recreixement amb menor impacte, a partir escenaris temporals 
de retirada del dipòsit, permetent el recreixement fins a 5,5 Mt., amb un horitzó temporal dilatat, però 
un superem aquest volum, es sol·liciti una retirada ràpida de l’escreix abocat. 

En les següents figures es mostren les diferents fases exposades en planta i alçat. 

 

 
Recreixement àmbit de l’ampliació + 10 
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Recreixement plataforma del Fusteret Vell +10 

 
Recreixement plataforma Fusteret vell fins front orientat a Súria + 10 

 

 
Recreixement àmbit de l’ampliació + 10 
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Recreixement plataforma del Fusteret Vell +10 
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Recreixement plataforma Fusteret vell fins front orientat a Súria + 10 

 
Recreixement àmbit de l’ampliació + 20 

 

 
Recreixement plataforma del Fusteret Vell +20 
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Recreixement plataforma Fusteret vell fins front orientat a Súria + 10 

8.2.2 Àmbit discontinu del torrent de la Bogatella 

Aquest àmbit es caracteritza per ser discontinu en relació a l’àmbit del Fusteret Vell. Es troba situat a 
la capçalera del torrent de la Bogatella (afluent del riu Cardener). Comprèn una superfície de 24,5 ha i 
té una capacitat de 4,5 Mt. La cota màxima de coronació és la 607,4 ms.n.m. i la cota inferior de l’àmbit 
425,0 ms.n.m. Aquesta alternativa hauria de garantir: 

 Condicions d’impermeabilització de control de les aigües d’escolament. 

 Garantir l’estanqueïtat del dipòsit, evitant que la salmorra s’infiltri cap al subsol. 

 

 
Àmbit del torrent de la Bogatella 
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8.3 ESTRATÈGIES DE TEMPORALITAT. ESCENARIS 

Amb la integració de les diferents fases s’arriba a una figura en planta dels diferents escenaris, i per tant 
de la permanència màxima dels nous dipòsits generats. 

Els períodes temporals de permanència del reblert en funció de: 

 Impermeabilització/no impermeabilització de la base del reblert existent 

 Alçada per sobre del reblert (+10/+20 m) 

 Iniciar nous àmbits de dipòsit en continuïtat del Fusteret 

Es generen diferents escenaris temporals de major a menor, segons el grau d’afectació ambiental i 
paisatgística, de manera que aquells àmbits amb majors impactes, han de suposar una retirada de la sal 
més ràpida. Això genera tres escenaris temporals: 

1. Límit general de l’activitat. Horitzó 1. Permanència elevada del dipòsit temporal. 

2. Límit màxim. Horitzó 2. Permanència mitjana del dipòsit temporal. 

3. Límit temporal. Horitzó 3. Permanència baixa del dipòsit temporal. 
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8.4 COMPATIBILITZAR USOS MINERS AMB LA IMPLANTACIÓ D’INSTAL·LACIONS 
PER A LA PRODUCCIÓ D’ENERGIA RENOVABLE 

La modificació del PDU, valora la conveniència i oportunitat de regular explícitament com a ús admès la 
implantació d’instal·lacions fotovoltaiques per a la producció d’energia renovables en tots aquells espais 
ja transformats per a la producció minera (Súria, Cardona, Balsareny i Sallent), sempre i quan no siguin 
incompatibles amb la seva restauració. 

En el cas dels dipòsits salins només serà possible la instal·lació d’una infraestructura de producció 
fotovoltaica sempre i quan no comprometi o retardi el pla de restauració vigent, tot assumint que el 
futur del dipòsit ha de ser la seva extinció, o restauració com és el cas de Balsareny. 

En la situació d’emergència climàtica i en base a les polítiques climàtiques que plantegen la necessitat 
d'una transició energètica expressades en el Pacte Nacional per a la Transició Energètica, en la Llei 
16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic i en el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, és necessari 
plantejar mesures urgents per impulsar el nou model energètic renovable. En concret, les mesures a les 
quals fa referència el Decret llei 16/2019 resulten de la necessitat de reduir els gasos amb efecte 
d'hivernacle i d'incrementar la generació d'energies d'origen renovable. 

La situació dels runams, que són sòls alterats i sense aprofitament més enllà del propi dipòsits són idonis 
per aquest tipus d’instal·lació, sempre que garanteixin la seguretat de les instal·lacions, no agreugin els 
efectes ambientals, especialment en relació a les aigües i el paisatge, i no comprometin la restauració 
ni física ni temporalment. 
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9.  SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PDU 

El PDU, ha implementat un programa de seguiment ambiental per al desenvolupament del mateix.  

L’objectiu principal d’aquest monitoratge és seguir, corregir i documentar, al llarg del temps, les 
repercussions que té el progressiu desplegament de les propostes del nou planejament. 

El seguiment ambiental del PDU s’ha centrat en verificar l’aplicació i eficàcia de les determinacions 
ambientals del pla. En general, són tots aquells desenvolupats en l’EAE i incorporats en la normativa del 
Pla, més els aspectes que s’han concretat en l’ordenació, amb especial incidència entre els ritmes entre 
l’increment d’explotació de potassa, la implementació de l’estratègia industrial de millora dels processos 
productius, que convergeix al final de l’explotació amb l’extinció completa dels runams salins, i a la 
disposició de forma segura d’aquelles fraccions no valoritzables, resultat de tot el procés miner i 
industrial. 

La present Modificació no altera el Pla de seguiment ambiental del PDU, integrant-se la nova capacitat 
del Fusteret al mateix pla. 

10.  TRÀMIT I CONCLUSIONS 

El present Document Inicial Estratègic, inicia el procediment d’avaluació ambiental. Aquest, juntament 
ja amb tots els documents de l’avanç, motivarà el Document d’Abast per part de l’administració 
ambiental, en aquest cas, el Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Posteriorment, amb les determinacions del document d’abast, es redactarà l’Estudi Ambiental 
Estratègic, que ja amb tots els documents de planejament s’aprovarà inicialment, i es posarà a exposició 
pública per un període de 45 dies 

Amb les determinacions de l’exposició pública, i dels informes sectorials, es portarà a terme la redacció 
d’un text refós del planejament i de l’Estudi Ambiental Estratègic. En el mateix moment es portarà a 
terme la redacció de la Document Resum. Aquest acompanyarà el planejament per a la seva aprovació 
provisional. 

La Comissió Territorial d’Urbanisme competent, previ informe dels redactors, i aprovada la declaració 
ambiental estratègica pel òrgan ambiental, estimarà i/o desestimarà les al·legacions formulades durant 
el tràmit d’informació pública, i si s’escau, acordarà l’aprovació provisional del PDU amb remissió de 
l’expedient a la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya per tal que emeti l’informe 
previ a la resolució definitiva. 

El termini per a formular la declaració ambiental estratègica en el procediment d’avaluació ambiental 
estratègica ordinària és de tres mesos, a comptar de la recepció de l’expedient d’avaluació ambiental 
estratègica complet. 

L’aprovació definitiva, s’acordarà per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat amb expressa 
consideració dels aspectes ambientals. 
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