Preguntes freqüents
Quan va començar Ercros la gestió
ambiental dels sòls de la fàbrica?

Quines actuacions de remediació
de sòls ha dut a terme l’empresa?

Hi ha residus abocats a altres
sòls fora del recinte industrial?

Avançant-se a les exigències legislatives del
moment, Ercros va iniciar al 2004, fa més de 13
anys, els treballs de caracterització dels
terrenys de la fàbrica de Flix per identificar els
focus d’afecció.

Un cop caracteritzats els sòls de la fàbrica,
Ercros va iniciar una estratègia de sanejament
per eliminar, immobilitzar i/o aïllar els focus de
contaminants.

Les darreres investigacions que s’han dut a
terme conjuntament amb l’Agència de Residus
de Catalunya han demostrat que no hi ha
bidons enterrats en cap dels terrenys analitzats.

Aquests treballs es van concretar en: la
captació i depuració d’aigües subterrànies, (ii)
l’extracció de residus líquids orgànics presents
al subsòl, el confinament del dipòsit històric de
residus sòlids i la construcció de plantes
d’extracció de vapors SVE del sòl. A dia d’avui,
els sòls impactats de la fàbrica estan aïllats de
l’entorn i es treballa en continu per reduir el
seu grau d’afecció.

En tres terrenys, un dels quals és propietat de
l’Ajuntament de Flix, s’ha detectat una certa
alteració del sòl. Ercros ha analitzat aquestes
parcel·les per determinar-ne el seu grau
d’afectació.

Els sòls de la fàbrica de Flix
representen un risc per a la salut dels
treballadors i veïns?

S’ha previst du a terme altres
activitats en els terrenys alliberats de la
fàbrica?

No. Els sòls de la fàbrica de Flix no suposen cap
risc per als habitants de Flix ni per als
treballadors de la fàbrica.

Ercros, juntament amb la Generalitat i
l’Ajuntament de Flix, està implicada en un
projecte de reindustrialització per captar la
implantació de noves empreses al recinte de la
fàbrica, que inclou la contractació d’una
empresa especialitzada.

Aquests treballs, juntament amb totes les
actuacions de remediació fetes i planificades,
suposen una inversió que superarà els 17
milions d’euros, i fins ara s’han instal·lats uns
620 punts d’investigació i s’han fet unes
156.000 determinacions analítiques.

Ercros gestiona la remediació
de l’embassament de Flix?
No. La remediació del pantà de Flix és
gestionada per l’Estat. No obstant, Ercros
assumeix el 5% del cost total d’aquesta
actuació, que es calcula que pujarà a uns 10
milions d’euros.

De fet, hi ha absència de risc per a la salut a tot
el recinte de la fàbrica d’acord amb el que
estableix no només la normativa de sòls
contaminats sinó també el marc legal de
prevenció de riscos laborals i seguretat
industrial.

En dos d’aquests terrenys s’ha determinat que
no generen cap risc. El tercer està encara en
fase d’investigació.

