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Títol: Anàlisi del Conjunt Las Salinas de Arcos de las Salinas (Teruel). Bases per a la seua 

revalorització. 

 

 

Resum: 

Al terme municipal d'Arcos de las Salinas (Teruel), es troba el Conjunt Las Salinas, declarat 

Bé d Interés Cultural, Lloc d Interés Etnogràfic, pel Gobierno de Aragón al 2010. Tot i això, es 

troba en estat d'abandó de fa anys, pel que actualment resulta necessària una actuació immediata per 

tal d'arribar a temps a la seua conservació i rehabilitació altra manera, potser aquest patrimoni 

cultural s'haja de donar per perdut per a sempre. És per l'existència d'aquesta necessitat incipient, 

que va sorgir la idea de dur a terme aquest treball, el qual té com a objectius principals destacar la 

importància del Conjunt Las Salinas i la necessitat d'una actuació immediata sobre aquest i oferir 

unes bases  projecte de revalorització del mateix. 

Per a la consecució dels objectius proposats, vam iniciar una recol·lecció de les dades 

necessàries per a realitzar una anàlisi, tant del marc territorial com de l'històric, mitjançant la 

recerca bibliogràfica i el treball de camp. vam poder obtenir una perspectiva 

holística de la situació actual de Las Salinas, què ens va permetre desenvolupar les bases per a un 

projecte de revalorització. A aquestes bases 

rehabilitació i posterior conversió en el centre d'interpretació i divulgació Las Salinas

. Finalment, la importància resideix en que ens pot servir de 

base per a futurs projectes que posen solució al problema actual de Las Salinas. 

 

Paraules clau: Conjunt Las Salinas, BIC, salines continentals, Arcos de las Salinas, abandó, 
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BLOC I: INTRODUCCIÓ

1. Introducció 

Què pensaríeu si us digueren que un conjunt patrimonial, tot i que compta amb una figura legal 

de protecció, es troba en un pèssim estat d'abandó des de fa dècades? Doncs això és el que ocorre 

amb el Conjunt Las Salinas, que dóna nom 

al terme municipal en què es troba, Arcos 

de las Salinas, situat a la comarca de 

Gúdar-Javalambre, província de Teruel 

(Annexos I i II). Aquest conjunt va ser 

categoria de Conjunt d'Interés Cultural, 

Gobierno de Aragón l'any 2010, però ni tan 

sols açò ha impedit que actualment visitem 

Las Salinas i l'únic que trobem siga una 

imatge desoladora del que un dia va donar vida a tot un poble i part del Regne. És per això, que 

l'estudi de la zona per conéixer l'estat actual en què es troba i la seua història, ha resultat d'una gran 

importància per tal de poder elaborar unes bases per a la realització un projecte de revalorització 

que fique en el punt de mira la necessitat d'una immediata actuació amb vista a la rehabilitació de 

Las Salinas i a la seua conversió en un centre d'interpretació i divulgació. 

Per tal de poder arribar a la conclusió d'aquesta necessitat d'actuació, s'ha dut a terme una 

investigació mitjançant la recerca bibliogràfica de diverses fonts d'informació i l'observació de 

camp. D'aquesta manera, s'ha conegut la importància que resideix en la recuperació d'un complex 

preindustrial d'explotació de salines continentals o d'interior com el de Las Salinas i les principals 

causes del seu abandonament, totes ambdues amb perspectiva social, econòmica i ambiental, la qual 

cosa ha ajudat a focalitzar els objectius anteriorment esmentats. Per tal de poder aconseguir aquests 

objectius, s'ha fet una anàlisi del marc territorial i de l'històric. 

Quant al marc territorial, aquest ha consistit en un estudi del medi físic, el qual compta amb la 

descripció de les variables climatològiques, geològiques, hidrogeològiques, botàniques i 

faunístiques, i del medi socioeconòmic, el qual compta amb la descripció de les variables 

demogràfiques, poblacionals i econòmiques. Per altra banda, pel que fa al marc històric, aquest es 

compon d'una recopilació de dades històriques que envolten Las Salinas des del que es creu el seu 

Figura 6. Vista de Las Salinas amb l'Ermita del Salinar al fons (2019). 
Font: Elaboració pròpia. 
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origen, d'una síntesi d'anteriors projectes que s'han proposat per a dur a terme en el nostre objecte 

d'estudi i d'una breu explicació de projectes similars al que es proposa desenvolupats tant a l'Estat 

Espanyol com a Europa. 

A continuació, com a resultat d'aquesta anàlisi holística del Conjunt Las Salinas i del terme 

municipal d'Arcos de las Salinas, s'han proposat unes bases per a un projecte de revalorització, amb 

les quals es pretén oferir una solució viable al greu problema d'abandó que aquestes presenten 

mitjançant una gestió pública de les mateixes que duga a terme la seua rehabilitació i posterior 

gestió com a centre d'interpretació i divulgació, per tal de recuperar la memòria etnològica i les 

tasques d'explotació salar tradicionals, divulgar la seua importància socioeconòmica ambiental i 

cultural i obtenir sal com a producte de venda especial, amb vistes de creació de turisme salar, 

cultural i rural. 

2. Contextualització  

Per tal de conéixer la gran importància que tenen Las Salinas, hem de contextualitzar-les en el 

marc general de les salines d'interior o continentals, d'aquesta manera podrem ser conscients de les 

causes ambientals, econòmiques i socials que van propiciar de manera general el seu abandó, així 

com les raons per a la seua recuperació i valorització. Segons Katia Hueso i Jesús F. C. Vayá 

(2006), les salines d'interior són aquelles explotacions de sal per evaporació solar que obtenen la 

salmorra de fonts no marines, nodrint-se així d'un brollador atalasohalí. Pel que fa a les salines 

d'interior ibèriques, la gran majoria d'aquestes es van originar durant el Triàsic superior, quan la 

meitat est de la Península Ibèrica estava coberta per la Mar de Tethys, la qual va patir evaporacions i 

re inundacions cícliques que van formar una gran capa de sals sobre el fons. Aquesta capa va acabar 

fragmentada al subsòl a causa dels moviments tectònics que, junt amb l'existència de capes 

freàtiques inferiors (guixos i margues impermeables), van donar lloc a brolladors naturals de 

salmorra en els punts més fràgils. 

Quantitativament, s'estima que van existir unes 250 salines d'interior a la Península Ibèrica, però 

aquestes no només són importants des d'un punt de vista quantitatiu, ja que qualitativament trobem 

una gran varietat deguda a factors geogràfics, topogràfics, hidràulics i tectònics, encara que totes 

comparteixen el caràcter productiu de la seua construcció, esdevenint complexos preindustrials de 

gran interés que, juntament amb les tradicions, creences, mètodes de treball, etc., associats a 

aquests, conformen un patrimoni intangible (Hueso i Vayá, 2006). 

Per altra banda, s'han de destacar les causes de l'abandonament de les salines d'interior, les quals 

es classifiquen en ambientals, socials i econòmiques. Respecte a les causes ambientals, com que les 
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salines depenen de l'evaporació solar, la qual es dóna amb l'acció simultània del sol i el vent en 

ambients secs amb temperatures relativament elevades, la seua productivitat està limitada als dos 

mesos d'estiu. Aquest fet, junt amb les precipitacions torrencials pròpies d'aquesta època, fan que les 

salines d'interior siguen menys competitives que les de costa, les mines i les instal·lacions vacuum. 

Pel que fa a les causes socials, hem de destacar l'abandonament de la majoria dels oficis artesanals a 

partir de la segona meitat del segle XX a causa de l'èxode rural, el qual va portar a milers 

d'habitants del món rural a les ciutats. Quant a les econòmiques, hi podem trobar diversos motius 

com; el fet que el procés tradicional siga poc eficient, provoca una necessitat de major mà d'obra; 

que el producte final no presente l'aspecte a què el consumidor està acostumat i; que les salines eren 

propietat d'empreses alienes al territori, que acabaren en mans de propietaris que es convertiren en 

simples rendistes que no van saber vetllar pel desenvolupament de l'empresa. S'ha de destacar que 

només en els casos on la gestió la duien a terme els mateixos treballadors es va mantenir el negoci 

alguns anys més (Hueso i Vayá, 2006). 

Finalment, hem de tenir en compte les raons ambientals, socials i econòmiques per a la 

recuperació i valorització de les salines d'interior. Pel que fa a les raons ambientals, és de gran 

importància l'existència d'un ambient salí amb espècies de flora i fauna halòfiles que no haurien 

proliferat de no ser per les condicions ambientals creades per la producció de sal. Respecte a les 

raons socials, cal destacar la importància de mantenir vius els oficis artesanals i la creació de nous 

llocs de treball que, en les zones demogràficament empobrides, podrà contribuir a l'enfortiment del 

teixit social i a la creació d'un sentiment de pertinència als seus habitants. Quant a les raons 

econòmiques, aquestes es centren en les transformacions del sector turístic, ja que aquest cada 

vegada presenta més possibles beneficis econòmics com; la pujada del turisme cultural i d'interior i 

dels viatges curts, la recerca d'experiències innovadores i autèntiques o la preferència de compra de 

productes agroalimentaris de qualitat per ser ecològics. 

3. Objectius 

ius principals o generals 

i altres secundaris o específics:  

1. Destacar la importància 

immediata sobre aquest.  

 Anàlisi del marc territorial. 

 Anàlisi del marc històric. 
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2. Oferir unes bases per a ració un projecte de revalorització del Conjunt Las 

Salinas.

 Convertir la propietat privada en  

  

 Crear  

 Explotar de manera  

4. Metodologia 

La recopilació de la informació necessària per a dur a terme l'estudi ha consistit en la recerca 

bibliogràfica i en l'observació de camp. 

Quant a la recerca bibliogràfica, aquesta s'ha centrat principalment en la localització d'articles 

científics a la base de dades de Google Acadèmic, però també s'han fet servir altres fonts 

d'informació com ara notícies de premsa (concretament d'El Correo de Burgos i El País), llibres, 

articles de revistes, monografies locals, blocs d'internet, mapes i websites d'estadística. Aquesta 

recerca ha estat dirigida a l'obtenció de dades respecte al municipi d'Arcos de las Salinas i a les 

salines continentals en general, pel que els termes de recerca principalment utilitzats han estat 

"Arcos de las Salinas" junt amb "salines", "salines continentals" o similars ("salines d'interior", 

"mina de sal", etc.). Una vegada seleccionat un conjunt inicial de fonts d'informació, s'han descartat 

aquelles que no proporcionaven dades concretes sobre el municipi d'Arcos o sobre les salines 

continentals, conservant aquelles que resultaven útils per a la realització del treball. 

Pel que fa a l'observació de camp, aquesta ha consistit en diverses visites al terme municipal 

d'Arcos de las Salinas, tant al nucli poblacional i a les salines, com a altres zones d'interés, amb 

l'objectiu d'obtenir les dades que no s'han pogut trobar mitjançant la recerca bibliogràfica i de 

contrastar aquelles que sí. D'aquesta manera, part de la informació s'ha obtingut o contrastat gràcies 

als mateixos habitants del poble d'Arcos que, mitjançant entrevistes, han estat a la disposició 

d'aquest projecte quan ha estat necessari. 

Finalment, en referència a l'obtenció del contingut fotogràfic, aquesta s'ha centrat en la recerca 

en l'arxiu familiar, triant aquelles fotografies que aportaren informació de manera inèdita per a, 

posteriorment, sotmetre-les a un procés de digitalització, ja que el format inicial en què aquestes es 

trobaven era en diapositives. 
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BLOC II: MARC TERRITORIAL 

Per tal de 

el seu potencial pel que fa 

odrem obtindre una perspectiva holística de la zona 

 

5. Medi físic  

5.1. Geologia 

En línies generals, Las Salinas estan formades per materials de l'era Mesozoica, del període 

Triàsic en litofàcies Keuper (amb presència d'argiles versicolor, saliníferes i guixíferes) i 

Muschelkalk (amb presència d'ofita). Segons l'IGME (1975), la zona de Las Salinas presenta una 

litologia amb alternança d'argiles i guixos (formació d'argiles i guixos de Jarafuel) amb 

intercalacions de nivells carniolars margo-dolomítics i llimonítics i calcàries. 

Segons Iranzo i Albir (2009), l'àrea d'estudi consisteix en una zona de deposició triàsica d'un 

ambient marí amb poca profunditat, sobre el sòcol Varisc. Durant el Triàsic inferior en fàcies 

Keuper es va donar una sedimentació cada vegada més evaporítica, la qual va causar deposicions 

locals d'halita. A més, al nord de Las Salinas els materials litològics es corresponen amb la fàcies 

Muschelkalk, els quals es troben sobre elevats respecte als materials en Keuper a causa d'una falla 

inversa amb encavalcament, presentant així una discordància litològica. Per altra banda, les 

dolomies i calcàries margoses en Muschelkalk de la capçalera de la rambla on trobem les salines, 

permeten la recàrrega de l'aqüífer, gràcies al fet que aquests materials són més permeables que els 

guixos i margues en Keuper, pel que podem dir que Las Salinas, en trobar-se sobre materials de 

deposició del con de dejecció del barranc, capten les aigües salades mitjançant un pou, constituint 

un aqüífer succint en materials triàsics. 

5.2. Hidrogeologia  

Las Salinas es proveeixen de l'aqüífer de Javalambre-Sarrión, el qual pertany al subsistema 

aqüífer de Javalambre. Segons l'ITGE (1995), aquest subsistema aqüífer de Javalambre es troba 

entre les províncies de Castelló i Teruel, ocupant una superfície de 2400 km2, i està format per les 

calcàries i dolomies del Juràssic inferior i mitjà fonamentalment, comptant amb profunditats de 500 

etres, on podem trobar trams margosos de baixa permeabilitat. Entre Arcos de las Salinas i 

Camarena de la Sierra, sector occidental, trobem una barrera impermeable formada per materials en 

Keuper, de forma que queda independitzat un sector de l'aqüífer (ITGE, 1995). Quant a 
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l'alimentació del subsistema, aquesta consisteix fonamentalment en la infiltració d'aigua de pluja 

(195 hm³/any) i en l'alimentació subterrània del subsistema de Mosqueruela, augmentant el total a 

255 hm³/any (IGME, 1986). Aquest subsistema està format per quatre aqüífers: Sierra del Pobo, 

Aluvial del río Alfambra, Sierra de Javalambre-Sarrión i Montanejos. 

L'aqüífer de Javalambre-Sarrión limita al nord amb la litofàcies Keuper que aflora entre 

Corbalán i Alcalà de la Selva; a l'est amb la litofàcies Weald (del període Cretàcic inferior) que 

s'exten entre Cedrillas i Mora de Rubielos; al sud amb l'arc que forma l'aflorament de materials en 

fàcies Keuper entre Torrijas i Manzanera; i a l'oest amb la depressió Teruel-Mira. Drena 180 

hm³/any a la conca del riu Millars (IGME, 1986) a través dels brolladors de la Escaleruela, Babor i 

Mas Royo (110 hm³/any conjuntament) i per altres brolladors de menor importància: Cañizarejos i 

Hocino. També drena pel bollador que dóna lloc al naixement del riu Arcos. Pel que fa a la 

naturalesa de les seues aigües, aquesta és de tipus sulfatat càlcica en la majoria dels casos: Babor, 

Mas Royo. Finalment, respecte a la conductivitat d'aquestes, la Diputación Provincial de Teruel ha 

realitzat diversos sondejos els quals mostren conductivitats superiors als 1000 µmhos/cm en tots els 

casos (ITGE, 1995). 

5.3. Climatologia 

Segons Pérez (1994), Arcos es troba a la regió de clima mediterrani (classificació climàtica de 

Köppen), el qual es caracteritza per presentar estrés hídric als mesos estivals. Aquesta característica, 

junt amb l'alternança estacional d'estius secs i càlids pròpia d'un clima temperat, afavoreix que es 

donen les condicions necessàries per a la producció de sal mitjançant tècniques d'evaporació natural 

(Iranzo i Albir, 2009). Per altra banda, la irregularitat interanual és notable, ja que poden esdevenir-

se anys extraordinàriament secs junt amb altres molt humits (Lozano, 2004), la qual cosa afectarà el 

rendiment de la producció de sal, estant major aquesta als anys més secs i menor als més humits. 

Segons Lozano (2004), l'àrea d'estudi presenta un clima semblant al de les muntanyes del nord-

oest valencià, on trobem dades de precipitacions que varie  mm a les 

cimeres), estant aquestes concentrades en forma de tempestes o de neu, i destacant els seus valors 

màxims a les estacions de tardor i primavera. Quant al règim de temperatures, segons Iranzo i Albir 

(2009), trobem un

tèrmica anual que oscil·la entre els 18 i els 20ºC, a causa de l'efecte de la continentalitat i de 

l'altitud. 
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5.4. Vegetació i flora 

la vegetació és la manera en què aquestes es disposen en ell, podem trobar al terme municipal 

Salinas, formant part de la Sierra de Javalambre, diverses formacions vegetals i 

 gràcies a les proteccions amb què aquestes compten. Aquestes figures 

 fins les establertes 

per la Directiva Hàbitat de la Unió Europea, tractant-se del  

ES2420037: Sierra de Javalambre (Estellés, 2018). 

 el grévol (Ilex aquifolium L.), 

la savina turífera (Juniperus thurifera L.) Erodium celtibericum Pau.), el Thymus 

godayanus Rivas Mart., Molina & Navarro i el teix (Taxus baccata L.) (Estellés, 2018). A més, 

com espècies endèmiques exclusives de la Sierra de Javalambre el Sideritis 

javalambrensis Pau. i Oxytropis jabalambrensis (Pau) Podlech (Fabregat i López, 2004). Per altra 

banda, també resulta curiosa la presència de Guillonea scabra i de Stipa 

tenacissima), ja que aquestes no són comuns a la comarca de Gúdar-Javalambre (Fabregat i López, 

2004). 

Figura 7. Climograma d'Arcos de las Salinas. Font: https://es.climate-data.org 
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diversos botànics, destacant; Aguillela (1985), que va realitzar els únics inventaris fitosociològics de 

la zona; Mateo et al. (2013), que van actualitzar el catàleg florístic de la zona i, respecte a la 

vegetació, Mateo  (2013), que va citar i caracteritzar els pinars de pinassa (Pinus  nigra  subsp.  

salzmannii  (Dunal)  Franco),  els de pi roig (Pinus  sylvestris  L.),  els savinars de muntanya  

(Juniperus  sabina  L.),  els savinars turífers (Juniperus  thurifera  L.),  els alzinars  (Quercus  ilex  

subsp.  ballota  (Desf.) Samp.)  i  els ginebrals (Juniperus  L.  spp.)  d alta  muntanya.; i Estellés 

(2018), que ha afegit al  Listado  de  Plantas  de  Arcos  de  las  Salinas  (ATLAS DE  LA FLORA 

DE  ARAGÓN, 2005), 16 espècies que no es trobaven registrades a la base de dades.  

5.5. Fauna  

Entre les espècies a destacar en el municipi d'Arcos de las Salinas es troben els grans ocells 

rapaços: àguila daurada (Aquila chrysaetos L.), l'àguila calçada comuna (Hieraaetus pennatus), el 

voltor negre (Aegypius  monachus  L.) i el voltor comú (Gyps fulvus). Quant als rapinyaires 

nocturns, estan presents el duc eurasiàtic (Bubo bubo), el xot eurasiàtic (Otus scops) i el gamarús 

eurasiàtic (Strix aluco). També podem trobar, entre altres, la perdiu (Alectoris  rufa  L.) com a 

espècie secundària (Martí i del Moral, 2003). 

Entre els grans mamífers estan presents el senglar (Sus scrofa L.), la cabra salvatge ibèrica 

(Capra pyrenaica Schinz  subsp.  hispanica  Schimper) i el cabirol (Capreolus capreolus). Pel que 

respecta als mamífers predadors de mitjana talla, destaquen la rabosa (Vulpes vulpes L.) i el visó 

americà (Mustela vison), espècie que es va escapar d una granja pelletera en el municipi de Sarrión 

i ràpidament va colonitzar l'hàbitat (Rodríguez, 2017).  

Quant als mitjans aquàtics, tot i que aquests representen una part mínima de la regió, és on 

hi ha major concentració de vida animal. Ací és possible trobar la truita comuna (Salm trutta), el 

barb llevantí (Barbus guiraonis) i el cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes) en 

xicotets rierols. Respecte als amfibis, és fàcil trobar en zones humides de bosc i rierol al renoquet 

(Pelodytes punctatus) i a la granota pintada (Discoglossus pictus). Per altra banda, com a espècie 

invasora, destaca la presència de la truita arc de Sant Martí (Onchorynchus mykiss).  

Finalment, per la seua import han de destacar tres espècies bioindicadores de la 

; la papallona isabelina (Graellsia isabelae Graells) i la papallona apolo  

(Parnassius  apollo  L.),  (Romo  

et  al.,  2012a;    2012b); Cinclus cinclus L.), amb presència registrada al 

naixement del riu Arcos i 

2003). 
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6. Medi socioeconòmic.

6.1. Demografia i població

cipal nucli habitat del municipi, amb 105 

 Però, si anem enrere, aquestes dades de 

padró són més elevades, com en 1900, quan la població comptava amb 1353 habitants, els quals han 

anat disminuint notablement dècada rere dècada fins a es pot observar en la figura 

3:

 

Quant als indicador aquests ens mostren que un 

28,3% de la població del municipi és major de 65 

global de dependència és de 71,0, la taxa de 

feminitat és de 79,7 i hi ha un 0,9% de la població 

que és estrangera (IAEST, 2017). Aquestes dades, 

junt amb la informació obtinguda de la piràmide de 

població (Figura 4), ens indiquen que Arcos de las 

Salinas presenta salts generacionals en la seua 

població i, a més, aquesta es concentra 

principalment en el grup d en edat de 

treballar. Açò és perquè, sa oferta 

laboral, només es queden al poble aquelles persones 

Figura 8. Gràfic de l'evolució del padró municipal  1900 al 2011. Font: elaboració pròpia. 

Figura 9. Piràmide de la població d'Arcos de las Salinas. 
Font: IAEST. 



16 
 

que troben feina, estant obligades a emigrar a les capitals més pròximes (Teruel, València, 

Barcelona i Madrid) per guanyar-se la vida. També podem observar com quasi un terç de la 

població ha pogut envellir a Arcos, ja que, tenint en compte que un 28,3% de la població és major 

de 65 anys, podem assumir que aquesta ja vivia a Arcos durant la seua època adulta. 

Pel que fa a la densitat de població del municipi, aquesta és de 0,94 hab/km2 (IAEST, 2018), 

la qual també ha anat disminuint notablement junt amb el padró, com es pot observar en la figura 5, 

ja que en 1900 era de 12,0 hab/km2. 

 

Quant als indicadors del Moviment Natural de Població, aquests es calculen a partir de les 

estadístiques de Parts, Naixements, Morts Fetals Tardanes, Defuncions i Matrimonis, i reflecteixen 

Aquestes 

dades del saldo vegetatiu (-2), la taxa bruta del saldo vegetatiu (-18,96), la taxa bruta de natalitat 

(0,00), la taxa global de fecunditat (0,00) i la taxa bruta de mortalitat (18,96) (IAEST, 2017), ens 

demostren que la població es troba en retrocés demogràfic. 

6.2.Economia 

AEST (2016), dels 105 habitants, 28 desenvolupaven la seua activitat laboral i 

econòmica al municipi; 7 persones al sector primari, en treballs d'agricultura; 3 al sector secundari, 

en treballs de construcció; i 18 al sector terciari, en treballs de serveis bàsics i avançats. 

Figura 10. Gràfica de l'e
Font: elaboració pròpia. 
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En 2009, el 59% del terme municipal (6709 ha d'11299) era considerat com Superfície 

Agrària Utilitzada (S.A.U) (IAEST, 2017), classificant-se aquesta en dues categories; S.A.U. no 

cultivada, utilitzada perquè pasture el ramat; i S.A.U. Cultivada, utilitzada per a cultius agrícoles. 

Tot i que el 97,8% de la S.A.U. és no cultivada, la S.A.U. cultivada es destina principalment al 

ramat; estant un 78,4% d'aquesta destinada al cereal per a l'obtenció de gra i un 9,2% al farratge, 

quedant un 9,2% en guaret i només un 3,2% per al cultiu de fruitals. 

En 2009, els ramaders d'Arcos de las Salinas comptaven amb un nombre total de caps ovins 

de 3721, seguit per 44 de caprins, 6 gallines ponedores i 2 equins (IAEST, 2017). 

A més d'aquestes activitats productives, són destacables tres activitats recreatives que tenen lloc en 

sòl forestal; la caça, sent la de major pes, es du a terme al vedat municipal TE-10116 (de titularitat 

pública); la recol·lecció de fongs i trufes, realitzada en tots els ambients forestals; i el senderisme, 

formant part d'una senda de Gran Recorrido i dos de Pequeño Recorrido (Estellés, 2018). 

(O.A.J.), junt amb el centre d'interpretació Galáctica que, en la seua futura apertura, serà una font 

potencial de turisme i reconeixement a diversos nivells. 

 

BLOC III: MARC HISTÒRIC 

Per tal de conéixer Las Salinas des del seu origen fins a hores 

la 

ressenya històrica que permet identificar el context en què es troben actualment. Aquest context 

ximació 

Las Salinas.  

7. Història 

Ens hem de remuntar a les campanyes militars de la "Reconquesta" per a torbar les primeres 

upat en la conquesta de 

València (Iranzo i Albir, 2009). L'any 1232, quan el regne musulmà de Segorbe s'enfonsava pels 

avanços de les milícies cristianes, en Arcos tenien lloc les correries i els saquejos dels cavallers de 

Teruel (Ubieto, 1979). Es pot deduir que Las Salinas ja s'explotaven durant el domini musulmà 

perquè, encara que no haja documentació escrita anterior a la "Reconquesta", Jaume I es va reservar 

la seua propietat per dret de conquesta, incorporant-la al Real Patrimonio de Aragón, el que ens 
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indica que estaven ja en ús en aquella època. Açò va determinar que el control i la propietat 

d'aquestes es quedaren en mans del rei, havent estat gestionades per la mateixa comunitat 

 

Durant l'Edat Mitjana la sal es converteix en un producte de primera necessitat, donant-li ús 

d'agent conservador, complement alimentari, per al ramat o ritus i litúrgies. D'aquesta manera, Las 

Salinas es van convertir en una font important d'ingressos per a la Corona, convertint-se en 

monopoli (Iranzo i Albir, 2009). A 1257 va ser quan va començar l'aprofitament de les rendes 

de Las Salinas per part de Jaume I. Un any més tard, en 1258, Jaume I va incorporar la població 

 1269 va transferir el domini de la població, 

territoris, drets i pertinences al Concejo de Teruel, exceptuant Las Salinas i la part corresponent a la 

(Pérez, 1998). 

Per altra banda, és interessant conéixer que Las Salinas van ser arrendades en nombroses 

ocasions, ja que el rei habitualment saldava els préstecs que rebia arrendant propietats de 

 A més, per a incrementar les rendes de la Corona, els súbdits 

estaven obligats a un consum anual mínim de sal i a l'adquisició d'aquesta en les salines a les quals 

el seu municipi estiguera adscrit. Així ens ho indica un document que a 1263, des de Zaragoza, el 

monarca ordena al veïnat de Teruel i les seues aldees a no utilitzar altra sal que no fora la de Las 

guanys, els quals havien de ser entregats al rei per part dels funcionaris encarregats de 

estipulada, eren multades (Iranzo i Albir, 2009). 

Las Salinas d Arcos, juntament amb les de Castellar i Alcañiz, eres les més importants durant 

l'Edat Mitjana i la Moderna (Iranzo i Albir, 2009), sent visitades pel rei Jaume I els dies 29 i 30 de 

carreters, muleros i pastors que acudien a les salines per comerciar, necessitaven també allotjar-se i 

consumir diferents productes al poble (Iranzo i Albir, 2009). 

Hi ha documentació que indica que es realitzaren diverses obres en Las Salinas, com ara les 

reparacions que es van dur a terme a 1400 per a les quals es van comprar deu mil rajoles, o les 

 

continuar la seua explotació enfront d'altres que no, i a meitats de segle va permetre a les viles 
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-

Grau de València (A.M. d'Alpuente). I no va ser fins el regnat d'Isabel II, al segle XIX, quan es va 

posar fi al monopoli reial de Las Salinas, ja que en 1869 es van posar en venda quasi totes les 

salines de l'estat a causa de l'abolició de l'estanc de la sal per part del govern liberal. D'aquesta 

ssar a ser de gestió privada fins al seu 

tancament al segle XX, mantenint-se fins aleshores els vincles entre aquestes i els pobles de 

València, ja que els habitants d'aquestes poblacions compraven a sal tant per a consum directe com 

per a preparar salaó i per als animals. Aquesta compra tenia lloc el primer cap de setmana de Juny, a 

la celebració de San Salvador, quan els habitants dels pobles propers acudien a cavall a la festa i 

aprofitaven per a adquirir la sal necessària per a tot l'any (Iranzo i Albir, 2009). 

S'ha de destacar que durant els últims anys 

de funcionament de Las Salinas, la compra de 

sal es va restringir per al ramat i per a la salaó 

d'aliments, desapareixent la venda per al 

consum humà (Iranzo i Albir, 2009). 

Va ser a la meitat del segle XX quan la 

propietat de Las Salinas va ser adquirida per 

una família arquenya, autoritzant el Ministerio 

de Industria la seua explotació en 1953. Més 

tard, en 1982, es va canviar de propietari dins 

de la mateixa família i es va autoritzar la seua 

explotació per un període de 30 anys, 

prorrogable a 90, per part de la Dirección 

General de Minas (Iranzo i Albir, 2009). Tot i 

que a mitjan dècada dels anys 80 les instal·lacions encara estaven en producció, aquestes ja 

començaven a manifestar els primers indicis de decadència (Ibáñez, 2019), pel que poc més tard, a 

causa del fet que les despeses que aquestes conlligaven, sumats a la seua escassa rendibilitat, van 

propiciar el seu tancament (Iranzo Albir, 2009). 

Finalment, és de gran importància destacar el ràpid deteriorament tant material com simbòlic 

que Las Salinas estan experimentant des del seu tancament per culpa de l'abandonament que 

aquestes pateixen. És per això que, en vistes de la seua protecció, el Boletín Oficial de Aragón de 26 

de octubre de 2010 va publicar el Decreto 188/2010, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón, por 

el que se declara el Conjunto Las Salinas, sito en el término municipal de Arcos de las Salinas 

Figura 11. Taulars i basses durant l'explotació de Las Salinas a 
finals dels anys 60. Font: arxiu familiar. Autor: Armando Serrano 
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(Teruel), como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto de Interés Cultural, Lugar de 

Interés Etnográfico (Annex V). Des d'aleshores fins a l'actualitat, l'ajuntament ha intentat prendre 

partida en la protecció, conservació i recuperació de Las Salinas mitjançant una sèrie d'actuacions i 

propostes relatades a la nota informativa publicada en gener de 2019 (Annex VI). 

8. Antecedents de projectes en la zona 

Conjunt de Las Salinas es declarara BIC, ja hi va haver una proposta de 

Emilio Iranzo García i 

Ermita 

de la Virgen de Los Dolores, la primera a càrrec de Jorge Cornejo Martín, a petició de la família 

propietària  Gil. Tot i 

de projecte per a la protecció i recuperació de Las Salinas, es 

propostes, continuan abandó en què aquestes es troben. A continuació, es presenta una 

breu descripció de cada proposta de projecte  

8.1. Las Salinas d Arcos i Parc Patrimonial 

Municipal.  

Segons Iranzo i Albir (2009), un parc patrimonial és un projecte de futur orientat a la 

projecció i al reforç d'una identitat cultural, territorial però també econòmica. A més, segons Sabaté 

i Listà (2001), un parc patrimonial municipal comporta la construcció d'una imatge que atorga 

identitat a un territori i estableix les bases per impulsar-lo econòmicament. 

Segons Iranzo i Albir (2009), per al disseny del Parc Patrimonial Municipal a Las Salinas 

del municipi, fonamente l'actuació, valore el recurs i optimitze el seu funcionament. Amb aquesta 

finalitat, proposen les següents bases per a dur a terme la iniciativa: 

1. Creació d'una comissió de treball, composta per persones i entitats interessades i liderada 

per un expert en matèria paisatgística-patrimonial, els quals acordaran els objectius i el mode 

per a recuperar i valorar Las Salina  

2. Redacció del projecte de Parc Patrimonial de Las Salinas d Arcos, mitjançant la formació 

d'un comité de direcció que constituirà un equip tècnic interdisciplinari per al disseny i el 

funcionament del Parc, plantejant i organitzant les accions, concretant la cronologia d'aquestes i 

plasmant-ho tot en un document director. 
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3. Execució del Projecte de Parc Patrimonial Municipal de Las Salinas d Arcos, mitjançant 

la coordinació de tots els tràmits burocràtics necessaris per part del comité de direcció, el qual 

també s'encarregarà de la distribució de fons per a la implementació de les accions, i del 

funcionament i posterior dinamització del Parc. 

8.2. Mesures de conservació en la capella de la Virgen de los Dolores. B.I.C. del Conjunt 

 

Martín que elaborara un projecte per conéixer les mesures necessàries per a la conservació de la 

de Patrimonio Cultural de la Diputación General de Aragón, va estar visat pel Colegio Oficial de 

Arquitectos de Aragón en la Demarcación de Teruel en 2013. 

necessàries per al manteniment de les condicions de seguretat i funcionalitat existents en la capella 

de la Virgen de los Dolores, per tal de complir amb el deure de conservació recollit en la Ley 

3/1999 del Patrimonio Cultural Aragonés. Pel que fa a la documentació inclosa, aquesta va adquirir 

era que es defineixen de forma precisa les 

justificació i adopció de solucions concretes (Cornejo, 2013). 

8.3. Conjunt preindustrial de Las Salinas en Arcos de las Salinas (Teruel). Anàlisi de 

l Ermita de los Dolores de Las Salinas. 

Inés Martínez Gil, a gener de 2014, va presentar la seua proposta relacionada amb Las 

Salinas com a treball de fi del Màster en Conservació del Patrimoni Arquitectònic impartit a 

l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de València. A aquest treball 

es va realitzar un detallat estudi dels diferents elements que comprenen el total de Las Salinas, 

veient la funció que exercien quan estava en funcionament, els factors que van influenciar en la 

seua estratègica ubicació, així com el grau de deteriorament que presenta cada una de les 

edificacions; per finalment localitzar l'atenció i l'objecte d'estudi detallat i minuciós de l'Ermita de 

los Dolores de las Salinas. A més, va tenir com a principals objectius la contextualització del 

conjunt de Las Salinas, la caracterització tant del conjunt com de l'ermita, la realització d'una anàlisi 

de l'estat actual de l'ermita a escala constructiva, patològica i estructural, i la proposta d'uns criteris i 

una metodologia per intervenir en l'ermita segons les conclusions extretes de la seua anàlisi. 
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Va concloure que l'estat tant del conjunt de Las Salinas com de l'ermita, presenten un quadre 

patològic dins de la normalitat, però insisteix en la idea de fer un plantejament per a futures 

intervencions i un manteniment adequat. Les intervencions s'aplicarien segons el criteri establert 

analitzant les lesions presentades, de major a menor prioritat, establint tres fases per a primer evitar 

el col·lapse i frenar les lesions estructurals, i després per a millorar els aspectes funcionals, estètics i 

frenar futures lesions. Aquests criteris d'intervenció es van plantejar des d'un posicionament proper 

a la restauració científica, és a dir, evitant les actuacions agressives i irreversibles, utilitzant 

materials apropiats i mètodes que apunten a ser reversibles per reduir els possibles problemes, 

realitzant una investigació prèvia de tots els mitjans possibles per establir criteris objectius, establint 

una documentació completa de tots els treballs realitzats i, per descomptat, evitant sempre els falsos 

històrics. 

9. Altres projectes similars  

A continuació, es mostren breument alguns exemples de projectes desenvolupats en salines o 

mines de sal a  amb la finalitat de conéixer la importància de la seua 

realització, a més de poder fer-los servir com a referència o inspiració per a Las Salinas de Arcos 

concretament. 

9.4. Salinas de Poza 

En Gener de 1999 es va constituir l'Asociación Amigos de las Salinas de Poza de la Sal a 

l'ajuntament de Poza de la Sal (Burgos), amb els objectius de conservació, defensa i promoció del 

diapir Poza de la Sal, què es trobava amenaçat per la instal·lació d'un cementeri nuclear i per 

l'explotació del jaciment d'ofita. D'aquesta manera, l'Associació va col·laborar amb l'ajuntament per 

a la creació d'una aula d'interpretació a la Casa de la Cultura local (Puche, Mazadiego i 

Ayarzagüena, 2004). Segons l'article quart dels seus estatuts, els seus fins constitutius són: 

1. Integrar a quantes persones estiguen interessades en la conservació, defensa i promoció 

del patrimoni històric, artístic, arqueològic, geològic, biològic i etnogràfic de l'antic saler de Poza 

de la Sal. 

2. Fomentar la conservació, defensa i promoció de las Salinas de Poza de la Sal, 

desenvolupant les següents activitats; informar i recolzar a les persones interessades per les salines i 

el seu entorn; promoure l'estudi i investigació, així com tota mena d'activitats culturals divulgatives 

sobre l'antic saler de Poza; actuar sobre Institucions, Organismes, Entitats i persones, tant públiques 

com privades, per a la defensa i conservació del seu patrimoni; establir relacions amb Organismes, 



23 
 

Institucions i persones, tant públiques com privades, que actuen amb idèntics o semblants fins a 

aquesta Associació.

Per a complir amb alguns d'aquests fins, l'arquitecte Enrique Saínz Alonso va ser l'encarregat 

de preparar el Pla Director de protecció, rehabilitació i actuacions en el conjunt etnogràfic de les 

salines (Puche, Mazadiego i Ayarzagüena, 2004). 

Segons Gerardo González, les primeres intervencions van tindre lloc en 2004, amb la neteja 

de pous i eres, així com la recuperació del pou de formigó, del Puente Verde i de les eres i arquetons 

per a fer sal en 2005. Seguidament, en 2006 es va realitzar el clos i el condicionament dels accessos 

al Puente Verde i a les salines. Més tard, entre 2008 i 2009, es va reparar el mur junt al pou de 

formigó i es va començar la construcció d'una barraca salinera que, junt amb la canya recuperada en 

2014, es van donar per finalitzades les peces clau de l'extracció de sal. Com a resultat d'aquestes 

intervencions, Las Salinas de la Poza es van col·locar dins del mapa d'explotacions de sal a 

Espanya, estant els treballs de recuperació d'aquests reconeguts amb la concessió del IV Premio 

Patrimonio Cultural de las Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León en 2006 per la seua 

importància dins del patrimoni industrial històric. 

9.5. Valle Salado de Añana  

A finals dels anys 90 es va començar a dur a terme el projecte de recuperació de las Salinas 

de Añana (Àlava) reconegut com un dels paisatges culturals de la sal més important del món. 

Aquest projecte de recuperació pot dividir-se en tres etapes: 

1. Entre 2000 i 2004, un equip multidisciplinari de professionals va redactar el "Plan 

Director de Recuperación Integral del Valle Salado" amb la finalitat de documentar i investigar el 

patrimoni material i immaterial del bé i establir les directrius que proporcionen un futur al Valle 

Salado. 

2. Entre 2005 i 2008 es van dur a terme part de les actuacions prescrites pel Plan Director i 

es van establir les bases per a la futura gestió de les salines. 

3. En 2009 es va constituir la Fundación Valle Salado de Añana, entitat encarregada de la 

seua gestió, recuperació i valorització. 

Aquesta fundació, com a única propietària del Valle Salado, té tres grans objectius: 

1. Recuperar i conservar la cultura material i mediambiental del paisatge per garantir la seua 

sostenibilitat. 
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2. Produir amb tècniques tradicionals, de forma sostenible i respectant el "saber fer" 

mil·lenari dels saliners, una sal de gran qualitat la qual venda està contribuint a l'autofinançament 

del projecte. 

3. Desenvolupar, sota un plantejament de recuperació oberta a la ciutadania, iniciatives 

culturals i turístiques que són motor de desenvolupament social, econòmic i turístic de la regió. 

Aquests no han estat els únics objectius de la Fundación Valle Salado, ja que aquests han 

anat més enllà. D'aquesta manera, el compliment de la ruta marcada al Plan de Gestión de 2013, què 

actualitza al Plan Director, ha convertit el Valle Salado en un punt clau per a la dinamització 

turística, cultural, econòmica i social d'Àlava i el País Basc. 

A més, és considerat un projecte exemplar pel fet que la societat i l'ajuntament d'Añana 

representen al conjunt de la comunitat local i formen part de la Fundación, complint així un dels 

principis bàsics que trobem a l'Article 1 de la Convenció Europea del Paisatge: que la població 

forme part activa de la gestió del bé, reconeguent així els seus drets i responsabilitats als processos 

d'adquisició de coneixements i presa de decisions (Valle Salado de Añana, 2019) 

9.6. Salines Gerri de la Sal  

En 2008, Xavier Farré i Maria Dolores Morgó, un matrimoni de la localitat de Gerri de la 

Sal (Lleida), va començar a treballar en les salines netejant-les i condicionant-les amb la intenció de 

recuperar-les gràcies al seu amor al poble, a la sal i a les tradicions (Torrado, 2011). Les salines, junt 

amb l'Alfolí de la Sal, havien estat declarades Bé Cultural de Interés Nacional en la categoria de 

monument històric en 1996. Aquest magatzem és considerat l'edifici civil més gran en planta de tot 

el Pallar i, ambdós, són portadors de valors arquitectònics, històrics i culturals mereixedors d'una 

protecció com aquesta (Generalitat de Catalunya, 2019). 

En 2013, es va convertir en la seu del Museu de Gerri de la Sal, formant part del sistema 

territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i, actualment, s'ofereixen visites 

guiades per conéixer la història i el funcionament de les salines amb l'objectiu de reivindicar la 

importància d'aquestes (Ara Lledia, 2019). 

9.7. Salí de Cambrils 

En 2001, el consistori municipal d'Odén, situat a Cambrils, junt amb la Direcció General 

d'Energia i Mines de Catalunya, va emprendre la recuperació de les salines i els molins, a causa de 

que el Patrimoni Miner generat al Salí de Cambrils és de gran importància, ja que questes són les 
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úniques salines de muntanya que podem trobar a Catalunya (Mata-Perelló, Restrepo Martínez i 

Bosch Lacalle, 2008)

Minera i Recursos Naturals de la Universitat Politècnica de Catalunya, el qual ha emés diversos 

informes que han contribuït a la recuperació del Salí (Muntané García i Mata-Perelló, 2001; Vallès 

Barrull i Mata-Perelló, 2002; Puiguriguer Ferrando, Mata Lleonart i Mata-Perelló, 2002 i 2003). 

Va ser en 2011 quan es va tornar a obtenir sal mentre continuaven les intervencions de 

restauració i es realitzaven visites guiades a càrrec del Centre de Natura d'Odén, les quals continuen 

ambdues duguent-se a terme en l'actualitat (Mata-Perelló, Restrepo Martínez, Montané García i Alet 

Espuga, 2011). És com a resultat d'aquesta feina per valorar la cultura salar i el patrimoni miner que 

aquestes salines suposen, que el Salí de Cambrils ha estat i continua estant un gran atractiu en la 

zona, arribant fins i tot a albergar un simposi realitzat per la Sociedad Española para la Defensa del 

Patrimonio Geológico y Minero (Mata-Perelló, Restrepo Martínez, Montané García i Alet Espuga, 

2011). 

9.8. Parc Cultural de la Muntanya de Sal 

En 1997 es va crear l'empresa municipal Sal Roja S.L. amb la finalitat d'augmentar el 

turisme a la localitat de Cardona (Barcelona) a través de donar a conéixer la Mina de Cardona, ja 

que, des del seu tancament en 1990, va tindre lloc una accentuada regressió demogràfica. D'aquesta 

manera, es tracta d'una de les mines turístiques més antigues d'Espanya (Llurdés, Díaz i Romagosa, 

2014). Més endavant, en 2000, la Mina de Cardona va passar a denominar-se Parc Cultural de la 

Muntanya de Sal. Finalment, en 2005, la seua gestió va passar a mans de la fundació privada 

Cardona Històrica, la qual ja no es centrava només en la venda del recinte miner, sinó en la seua 

totalitat (Llurdés, Díaz i Romagosa, 2014). 

Així, en aquest cas, a més d'haver-hi una combinació de patrimoni natural i industrial, com 

ara la muntanya de sal i el centre miner, s'ha de tenir en compte la possibilitat que el fet que la 

mineria haja causat una transformació radical de l'entorn, tinga un interés turístic, ja que podem 

parlar d'un èxit d'aquest últim pel fet que la xifra de visitants ronda el 60000 a l'any (Llurdés, Díaz i 

Romagosa, 2014). 

9.9. European Route of Industrial Heritage (ERIH) 

Com a exemple de projecte desenvolupat a Europa, trobem aquesta idea nascuda en 1999 

 de crear una xarxa europea que ajudara 

industrial com un tipus de marca de turisme, degut a que la història industrial és una part crucial del 
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, pel que formen part de la nostra 

identitat cultural. És per això que resulta tant important la seua protecció i recuperació (ERIH, 

2019).  Pel que fa a exemples concrets de patrimoni industrial salar que  a la 

xarxa ERIH, podem trobar el Figueira da Foz Salt Museum a Portugal, el Saltmuseum de Marsal a 

Alemanya, el Mariager Saltcenter a Dinamarca o el Saltaire Village a Regne Unit. 

 

BLOC IV: BASES PER A UN PROJECTE DE REVALORITZACIÓ I CONCLUSIONS 

10. Bases per a un projecte de revalorització: Centre 

Salinas. Bases per al seu desenvolupament.  

Amb aquesta proposta de bases per a un projecte de revalorització es pretén recuperar el 

Conjunt Las Salinas mitjançant la rehabilitació i posterior gestió pública d'aquestes, amb la finalitat 

de convertir aquest BIC en un centre d'interpretació i divulgació que recupere la memòria 

etnològica del poble, done a conéixer la importància ambiental, cultural, social i econòmica què 

comporta, recupere les tasques d'explotació de manera sostenible, i siga atractiu de turisme salar, 

cultural i rural. D'aquesta manera, es veuria beneficiada no només la població d'Arcos de las Salinas 

de forma directa, sinó que també beneficiaria de manera indirecta a poblacions a major escala, fins 

en l'àmbit europeu, pel fet de la gran importància que comportaria la recuperació d'un patrimoni 

com aquest, exclusiu de la península ibèrica. Així, l'àmbit territorial podríem dir que abasta 

consecutivament Teruel, Aragón, l'Estat Espanyol i Europa, trobant-se la localització física del 

projecte al terme municipal d'Arcos de las 

Salinas, en la província de Teruel, concretament 

a 1.870 m a l'oest de la població d'Arcos de las 

Salinas, i comprenent una àrea de 61.961 m² 

(Annexos II i III). 

Pel que fa a la gran necessitat de dur a terme 

un projecte d'aquestes característiques de 

manera immediata, aquesta resideix en l'enorme 

problemàtica amb què es trobem quan parlem 

de l'abandonament que pateixen Las Salinas, ja 

que cada dia es fa més patent, aproximant-se a 

gran velocitat a un punt de no retorn on s'haja de 

donar per perdut de manera definitiva aquest 
Figura 12. Estat actual d'algunes instal·lacions del Conjunt Las 
Salinas (2019). Font: elaboració pròpia. 
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Lloc d'Interés Etnogràfic. L'òrgan encarregat de dur a terme aquest projecte seria l'Ayuntamiento de 

Arcos de las Salinas, tant de la seua planificació, com de l'execució i posterior gestió, ja que, com 

podem veure en la Nota Informativa publicada per l'ajuntament en gener de 2019 (Annex VI), 

aquest òrgan administratiu ha estat treballant des de fa anys en la recuperació de Las Salinas, 

implicant-se en les negociacions amb els propietaris i oferint de manera repetida diverses propostes 

de diàleg per tal d'arribar a un acord que, a hores d'ara, encara no s'ha aconseguit per culpa de la 

contínua negativa rebuda per part de la família propietària. És per això que es proposa una 

expropiació de la propietat per part de l'administració pública, per tal que resulte econòmicament 

viable la realització del projecte mitjançant les subvencions públiques, que d'altra manera serien 

molt difícils d'aconseguir, i que hi haja una planificació i gestió públiques, participatives i 

transparents. 

La finalitat principal d'aquest projecte és revaloritzar Las Salinas, ja que aquestes han sigut les 

que han donat vida al poble des de l'època musulmana. Sense elles, Arcos de las Salinas no haguera 

existit mai com a tal. És per això, que es proposa rehabilitar aquest patrimoni i tornar a explotar-lo 

de manera que resulte viable actualment, respectant i recuperant la memòria i tradició que han estat 

sempre lligades a aquest. D'aquesta manera, es proposa com a objectiu general la rehabilitació del 

Conjunt Las Salinas per tal de convertir-lo en un centre d'interpretació i divulgació que comporte un 

atractiu de turisme salar, cultural i rural. Pel que fa als objectius específics, es proposen: 

1) La conversió de Las Salinas en domini públic. 

a. Expropiació de la propietat. 

2)  

a. Pla Director. 

b. Especial de Protecció. 

c. . 

3) La . 

a. Recuperació de la memòria etnològica.  

b. Explicació de la importància ambiental, cultural i socioeconòmica de Las Salinas. 

c. Atracció de turisme cultural i rural. 

4) . 

a. A  

b. Recuperació  

c. Obtenció de sal i venda com a producte gourmet. 

d. Atracció de turisme salar. 
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Per començar a perseguir el nostre 

objectiu general, es proposa la conversió de 

Las Salinas en domini públic mitjançant 

l'expropiació de la propietat per part de 

l'administració pública, concretament 

l'Ayunatamiento de Arcos de las Salinas. 

Aquesta proposta naix com a conseqüència de 

la negativa de la família propietària de 

negociar o acceptar cap proposta 

desenvolupada per l'ajuntament en vistes 

d'aconseguir un benestar per al Conjunt de Las 

Salinas, ja que, a part de les contínues ofertes 

de cessió o permuta reflectides a la Nota 

Informativa de l'Annex VI, també es van 

realitzar dues taxacions de la propietat amb la finalitat de comprar-les, les quals van ser de 

quan aquesta es va veure duplicada. Aquesta actuació està fomentada per la Ley 3/1999, de 10 de 

marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, publicada al BOA el 29 de març de 1999, ja que, 

actualment, estan incomplint-se els següents articles:  

 Deberes: 1. 

 Cultural tienen el deber de conservar adecuadamente el bien. 

 Prohibiciones: 

originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. 

 

 Obras y actividades ilegales: 

establecido en esta Le

Figura 13. Presència de bastides a l'Ermita del Salinar per la 
realització d'obres menors (2019). Font: elaboració pròpia. 
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el procediment a segui  

 : 

responsable de Patrimonio Cultural. 2

legales del propietario. 

convenientes mod n. 

 

 

 Tanteo y retracto: 1. Qu

Departamento responsable de Patrimonio Cultural, indicando precio y condiciones en que 

se proponga realizar la enajena

bienes. 

tanteo para la

 3. Cuando 

plazo de seis meses a partir de la fecha en que tenga conocimiento fehacien

 

se recogen. 

Una vegada aconseguit aquest primer objectiu, l'ajuntament s'haurà d'encarregar de crear un 
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equip multidisciplinari el qual estarà format pels professionals necessaris (gestor, advocat, 

arquitecte, geòleg, geògraf, ambientòleg, etc.) capacitats per a dur a terme l'elaboració dels tres 

Plans proposats. Quant al Pla Director, aquest haurà de contenir, almenys, la informació necessària 

per a conéixer quina serà la situació dins de 5 o 10 anys, de manera qualitativa, finalista i atemporal, 

deixant patent la necessitat immediata d'intervenció per a la seua conservació i rehabilitació. Pel que 

fa al Pla Especial de Protecció, aquest haurà d'exigir, almenys, el manteniment de l'estructura 

arquitectònica, la conservació de les característiques generals del seu ambient i el respecte per les 

alineacions existents. Finalment, en el Pla de Gestió, l'equip multidisciplinari haurà de plasmar la 

organització òptima desenvolupada per a la consecució dels objectius proposats de la 

manera més eficient possible. 

A continuació, una vegada s'haja aconseguit la rehabilitació del Conjunt de Las Salinas, es 

procedirà a l'apertura d'aquest com a centre d'interpretació i divulgació. 

 que el 

composen (Annex IV). Així, es proposa mantindre amb el seu ús original (Annex III) totes aquelles 

instal·lacions dedicades directament a la producció de sal, com ara els taulars, les basses, el pou i 

, i també linar o de los Dolores, mentre que el garatge es proposa com a 

recepció, la casa dels criats es convertiria en una tenda, la casa dels senyors passaría a ser una sala 

de conferències, les quadres principals es convertirien en una sa , i les altres quadres, 

  

Per altra banda, per tal de recuperar la memòria etnològica, es proposen una sèrie d'activitats 

relacionades amb l'exposició de diversos 

testimonis personals en format audiovisual, ja 

siga en forma d'entrevistes, documentals o 

videoreportatges, els quals conten part de la 

història de Las Salinas i resulten atractius per 

al públic. A més, per tal de donar a conéixer la 

importància de Las Salinas tant en l'àmbit 

ambiental, com en el cultural i en el 

socioeconòmic, es proposen xerrades 

informatives, audioguies explicatives, panells 

informatius i rutes de caràcter ambiental que 

continguen els requisits necessaris per a fer del 

centre un atractiu de turisme tant cultural com Figura 14. Saliners treballant a Las Salinas a finals dels anys 
60. Font: arxiu familiar. Autor: Armando Serrano. 



31 
 

rural.

Seguidament, per tal de dur a terme l'últim dels objectius específics, s'hauria de realitzar una 

Avaluació d'Impacte Ambiental, la qual ens permetria conéixer el mètode més sostenible per a dur a 

per a la producció de sal mitjançant la metodologia tradicional. 

Aquesta tindria dues finalitats; mostrar com s'han treballat sempre Las Salinas, recuperant així el 

treball del saliner, i; oferir un producte gourmet com ara la sal d'un aqüífer continental. D'aquesta 

manera, Las Salinas es convertirien en un atractiu de turisme salar.  

Seguidament, per tal de dur a terme l'últim dels objectius específics, s'hauria de realitzar una 

Avaluació d'Impacte Ambiental, la qual ens permetria conéixer el mètode més sostenible per a dur a 

per a la producció de sal mitjançant la metodologia tradicional. 

Aquesta tindria dues finalitats; mostrar com s'han treballat sempre Las Salinas, recuperant així el 

treball del saliner, i; oferir un producte gourmet com ara la sal d'un aqüífer continental. D'aquesta 

manera, Las Salinas es convertirien en un atractiu de turisme salar.  

Finalment, si s'aconseguiren els objectius proposats, els habitants del municipi d'Arcos de las 

Salinas es veurien directament beneiciats pel desenvolupament del projecte, ja que aquest suposaria 

una nova font d'ingressos i d'ofertes de feina tant durant la seua rehabilitació com durant el seu 

posterior funcionament. Augmentarien els llocs de treball, principalment en el sector terciari gràcies 

al turisme, però també es veurien beneficiats de manera indirecta els sectors primari i secundari. A 

més, amb l'augment de l'oferta de llocs de treball, vindria lligat un augment de població immigrant, 

el qual ajudaria a contrarestar l'acusat èxode rural que pateix el municipi des de meitats del segle 

XX. Per altra banda, quant a les persones destinatàries que es veuran indirectament afavorides pel 

desenvolupament del projecte, aquestes es podran trobar fins i tot a escala europea, ja que l'impacte 

d'un projecte d'aquestes característiques no es pot calcular a xicoteta escala, a causa de la gran 

continentals exclusiu de la península ibèrica, com ara el Conjunt Las Salinas, i al fet que qualsevol 

persona d'enlloc podrà visitar Las Salinas per gaudir i aprendre amb la seua oferta didàctica. 

11. Conclusions 

La idea inicial per a la realització d'aquest Treball Final de Grau, va nàixer fa temps amb la 

finalitat bàsica de proposar una solució al greu problema que envolta actualment a Las Salinas. Amb 

el temps, aquesta s'ha anat desenvolupant fins a fixar uns objectius clars que serviren de guia també 

per a seguir una línia d'investigació futura. D'aquesta manera, podem dir que les hores de feina 

realitzades no han estat en va, ja que s'han aconseguit els dos objectius principals proposats. 
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Pel que fa al treball realitzat per aconseguir el primer objectiu, que consisteix a destacar la 

importància del Conjunt de Las Salinas i la necessitat d'una actuació immediata sobre aquest, aquest 

s'ha basat principalment en l'anàlisi dels marcs territorial i històric. La recopilació d'informació 

necessària i l'estudi d'aquesta, ens ha permés conéixer la situació actual en què es troben Las 

Salinas, a causa dels esdeveniments que han tingut lloc en el passat, així com el seu potencial de 

cara a actuacions futures, des d'una perspectiva holística, la qual ens ha facilitat la integració de 

totes les variables necessàries per a comprendre la importància que té el nostre objecte d'estudi i, 

per tant, la necessitat d'una actuació immediata sobre aquest. 

Quant a la consecució del segon objectiu, que tracta d'oferir una bases per a un projecte de 

revalorització que contemple tant la rehabilitació com la posterior gestió del Conjunt Las Salinas, 

aquesta s'ha centrat en tres actuacions concretes; la conversió de la propietat privada en domini 

públic, per a la qual s'ha proposat una expropiació per part de l'ajuntament; l'elaboració d'un 

projecte de rehabilitació viable per part de l'ajuntament, per a la qual s'ha proposat la creació d'un 

equip multidisciplinari que redacte els plans necessaris per a aconseguir-ho; la creació d'un centre 

d'interpretació i divulgació, per al qual s'han proposat diverses 

instal·lacions, així com les activitats que podrien desenvolupar-se en aquestes una vegada creat; i 

l'explotació sostenible de l'aqüífer, per a la qual s'ha proposat l'elaboració d'un EIA i la recuperació 

de les tasques tradicionals. 

Com es pot observar en l'apartat d'antecedents de projectes, Las Salinas no han estat mai un 

objecte d'estudi massa demandat, la qual cosa dóna especial rellevància a la realització d'aquest 

treball, ja que, com que són pocs els estudis realitzats sobre aquestes, qualsevol aportació nova 

resulta de gran importància. Per altra banda, açò també ha donat lloc a limitacions durant la 

realització d'aquest, ja que, en diverses ocasions, ha resultat complicada la recerca de les dades 

necessàries per a la realització de l'estudi. 

Finalment, és important destacar la necessitat de continuar amb les línies d'investigació 

establertes a aquest Treball Final de Grau, ja que, per molt que s'haja desenvolupat una idea a les 

bases proposades per al projecte de revalorització, si no es continua treballant en aquesta per tal de 

fer-la una realitat o es proposen d'altres similars basades en la mateixa finalitat, tot el treball 

realitzat es quedarà en una simple recopilació de dades i propostes que no haurà resultat útil per a la 

revalorització del Conjunt Las Salinas. 
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