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Les obres de la nova rampa d'accés a

la mina de potassa d'Iberpotash a

Súria estan aturades des de dijous

passat. El motiu és una resolució de la

Generalitat del 7 de gener en què

s'ordena aturar les obres i s'obre un

expedient per infracció urbanística a

l'empresa, que, com va avançar el

diari ARA a finals de desembre, va

començar les obres de la rampa sense

disposar de tots els permisos

necessaris. El pla especial urbanístic

que ha d'autoritzar aquestes obres, tot

i que està aprovat de manera inicial, encara no ha estat ratificat pel ple de

l'Ajuntament de Súria, ja que tot just s'ha acabat el període d'exposició

pública, segons van confirmar fonts del consistori.

Iberpotash ha presentat al·legacions a la resolució i assegura que en el

moment d'iniciar-se les obres, el 18 d'octubre del 2012, tenia tots els permisos

necessaris. Segons fonts de l'empresa, la resolució es deu al fet que hi ha hagut

canvis en la normativa i s'han vist obligats a presentar documentació

addicional. Des del departament de Territori i Sostenibilitat van negar ahir

que hi hagi hagut canvis en la normativa ni requeriments de nova

documentació i es limiten a assenyalar que s'estan estudiant les al·legacions de

l'empresa. El cas se suma als diversos fronts legals que té Iberpotash, entre els

quals hi ha l'obligació de renovar el pla de recuperació i la fiança de les

instal·lacions de Sallent i diverses demandes creuades amb la patronal del

sector.

Duplicar la producció

Pel que fa al Projecte Phoenix -la primera part del qual era la construcció

d'aquesta rampa de 4,7 quilòmetres de llarg i que té l'objectiu d'augmentar la

producció de potassa en els pròxims anys fins a duplicar-la el 2020-,

l'empresa va descartar que l'aturada de les obres sigui un contratemps

significatiu.

Segons fonts d'Iberpotash, la perforadora, que ja ha excavat més de 500

metres, compleix "de sobres" els terminis previstos i les obres només

s'aturaran "uns dies". De moment, els 40 operaris del grup format per Copisa i

Ferrovial que treballen en la rampa han rebut uns dies de vacances fins que es

puguin reprendre les obres.

MINERIA

L'empresa encara no té el permís per excavar la nova rampa d'accés

Iberpotash atura les obres a la mina de Súria
Iberpotash va aturar dijous les obres del nou accés a la mina Cabanasses, com li

ordena una resolució de la Generalitat. El ple de l'Ajuntament de Súria encara no ha

aprovat el permís per a les obres.
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