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L’ACA i el Consorci Besòs Tordera intensifiquen els 
controls per avaluar l’impacte de l’extinció de 
l’incendi en un polígon de Montornès del Vallès en 
el riu Besòs 

• Des del dissabte, l’ACA ha dut a terme diversos controls per avaluar l’impacte 

sobre el medi i la mortaldat de peixos i avui s’estan fent noves inspeccions des 

de la zona de l’incendi fins a la desembocadura, amb la presa de noves mostres 

• Des del Consorci Besòs Tordera s’apunta que la depuradora de Montornès del 

Vallès ha pogut contenir l’abocament a medi mitjançant uns dipòsits que han 

pogut emmagatzemar l’aigua procedent de l’extinció 

• En el pla de gestió del període 2022-2027, hi ha una inversió prevista de 63 

MEUR en mesures que s’articularan per via de subvencions com la construcció 

de sistemes de retenció d’aigües pluvials i l’execució d’instal·lacions per a 

minimitzar l’impacte en el medi de la descàrrega de sistemes unitaris a la xarxa 

en baixa  

• L’ACA, en el tercer cicle de planificació, té previst destinar 8,5 MEUR en un 

projecte per a la recuperació ambiental del riu Besòs 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consorci Besòs Tordera (CBT) han dut a terme 

aquest cap de setmana diverses actuacions per avaluar i minimitzar l’impacte de l’extinció de 

l’incendi en un polígon industrial de Montornès del Vallès. Gran part de les aigües resultants 

de l’extinció de l’incendi han arribat a la depuradora de Montornès, gestionada pel Consorci 

Besòs Tordera, que ha pogut contenir l’abocament gràcies a uns dipòsits que han 

emmagatzemat l’aigua (4.500 m3) i que s’anirà tractant de manera progressiva i controlada. 

Això ha permès limitar l’afecció al tractament biològic que ha continuat funcionant sense cap 

interrupció. Una petita part de l’abocament ha arribat fins al medi (riu Besòs) a través dels 

sobreeixidors, que són les infraestructures que serveixen per a evacuar una part de l’aigua de 

la pluja que no pot assumir el col·lector que transporta les aigües residuals cap a la 

depuradora.  

Durant tot el dissabte, l’ACA i el Consorci Besòs Tordera han fet diverses inspeccions on s’ha 

constatat la presència d’una làmina blanquinosa a l’aigua del riu Besòs, fruit de l’abocament 

resultant de l’extinció de l’incendi, i la presència de peixos morts en diversos trams del riu, que 

han estat retirats per l’ADF 301, en coordinació amb els ajuntaments de Montcada i Reixac i 
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Santa Coloma de Gramenet. Ja en el mateix dissabte, un cop es va donar l’incendi per 

extingit, a través del Consorci Besòs Tordera s’han fet tasques per netejar el tram del 

col·lector d’on van sortir les aigües d’extinció de l’incendi a través dels sobreeixidors amb un 

camió cuba, per acabar amb l’abocament a medi.  

 

1. Dipòsit a la depuradora de Montornès que ha emmagatzemat 4.500 m3 d'aigua provinent de l'extinció de 
l'incendi. Font: Consorci Besòs Tordera.  

Aquest dilluns, tècnics de l’ACA i del Consorci han fet noves inspeccions des de Montornès 

fins a la desembocadura del riu per prendre noves mostres de l’aigua (en diversos trams del 

riu) i analitzar si encara s’observa la presència de peixos morts (se n’ha trobat algun exemplar 

de manera aïllada). Visualment, el riu presenta la seva coloració habitual. També s’està 

analitzant l’estat del col·lector i de la depuradora, que aquest mateix matí ha recuperat el seu 

normal funcionament, i es procedirà a analitzar el vessament originat de l’aigua resultant de 

l’extinció del foc que es troba emmagatzemada en dipòsits a la depuradora. Un cop es disposi 

dels resultats de les diferents analítiques (a finals d’aquesta setmana), es recopilarà tota la 

informació de l’episodi i s’obrirà un expedient per analitzar quines són les següents accions 

que es duen a terme.  

 

2. Tram del riu Besòs a l'altura de la Llagosta, durant la inspecció efectuada avui. 
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Inversió prevista de 63 MEUR 

En el pla de gestió del període 2022-2027, que està actualment a informació pública, hi ha 

una inversió prevista de 63 MEUR en mesures com la construcció de sistemes de retenció 

d’aigües pluvials i l’execució d’instal·lacions per a minimitzar l’impacte en el medi de la 

descàrrega de sistemes unitaris a la xarxa en baixa, que s’articularan a través de subvencions 

destinades als ens locals. 

També, entre 2022 i 2027 l’ACA destinarà 8,5 milions d’euros en el projecte de recuperació 

ambiental del Besòs, que consistirà en la recuperació ambiental del tram final del riu Besòs, 

on també s’hi podran incloure temes de minimització de risc. 

Paral·lelament, l’ACA està treballant amb centres de referència, clústers i les empreses del 

sector per a buscar solucions a la sensorització de les aigües residuals, detectant amb 

antelació la presència de contaminants i habilitant a les depuradores de major capacitat 

dipòsits per a retenir l’aigua provinent d’un episodi d’aquest tipus.  

21 de març de 2021 


