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Iberpotash haurà de fer un pla de
restauració per veure com afron-
ta la recuperació de l’espai que ara
ocupa el runam salí del Cogulló a
Sallent i la Generalitat haurà de
dictar una nova fiança a l’empre-
sa per tal de garantir que es pugui
dur a terme. Les dues circum-
stàncies s’hauran de donar perquè 
el Tribunal Suprem ha desesti-
mat un recurs que havia presentat
l’empresa Iberpotash contra una
sentència anterior que atenia els
arguments del veterà advocat sa-
llentí Sebastià Estradé. El nou re-
vés als interessos de l’empresa
minera es va conèixer ahir. La
sentència no té més possibilitat de
ser recorreguda per la via ordinà-
ria i l’empresa ja ha expressat la vo-
luntat d’acatar-la, tot i que hi està
totalment en contra. 

Una primera sentència del Tri-
bunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) de l’11 d’octubre del
2011 va dir que la fiança fixada per
la Generalitat (585.153 euros) era
insuficient. I que calia que l’em-
presa disposés d’un pla de res-
tauració, un document que hauria
d’haver aparegut en el mateix plec
de l’autorització ambiental que
va atorgar el Govern.

Després d’aquesta sentència
del TSJC, l’executiu català ja va
moure fitxa i va fixar una nova

fiança provisional, de gairebé 14
milions d’euros, de la qual l’em-
presa n’ha de pagar el 50%, ja que
hi ha una bonificació perquè les 48
hectàrees del runam del Cogulló
no es troben ubicades en un espai
declarat d’interès natural. En can-
vi, el que no ha acabat presentant 
mai l’empresa és el pla de restau-
ració de l’espai.

Amb la sentència actual que
desestima el recurs d’Iberpotash,
la part demandant de Sebastià
Estradé considera que caldrà que
la Generalitat torni a fixar una
nova fiança. L’anterior, aquesta
dels 14 milions, responia a una ex-
ecució provisional, recorreguda
per les parts, que Estradé considera
insuficient. Montserrat Badia, l’ad-
vocada que col·labora amb Es-
tradé en aquest afer, considera
que aquesta fiança «és del tot in-
suficient». 

La sentència actual permet a Es-
tradé poder reclamar l’execució de-
finitiva de la sentència del TSJC i
serà en aquest procés on s’estabi-
liran els criteris novament. Els tre-
balls previs per a la sol·licitud d’a-
questa execució definitiva de sen-
tència fixen en 71 milions d’euros
el valor de la fiança, després de va-
lorar estudis i experiències ante-
riors d’intervenció, com per ex-
emple el runam de Vilafruns. 

Tant la fiança com a el pla de

restauració hauran de quedar ava-
lats pel Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, més enllà del
que hagi establert la mateixa Ge-
neralitat. 

El procés d’Estradé es va iniciar
com a contenciós administratiu
contra la Generalitat. En un primer

moment, a la causa s’hi van sumar 
Ajuntament i Iberpotash. Però
l’administració, tant el Govern ca-
talà com l’executiu municipal, van
acceptar la primera sentència del
TSJC i ja no van presentar el recurs
al Tribunal Suprem, com sí que va
fer Iberpotash.
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Un nou revés judicial obliga Iberpotash a
presentar un pla de restauració per Sallent
El Tribunal Suprem dóna la raó a l’advocat sallentí Sebastià Estradé i rebutja el recurs que havia presentat l’empresa

Aquesta ha estat una setma-
na dura en sentències con-

tràries als interessos de l’empresa
Iberpotash: una de laboral per una
mort d’accident, un expedient de la
Unió Europea per contaminació
ambiental i, ahir, la sentència del
Suprem. Pere Torres, secretari
d’empresa i competitivitat, va ex-
plicar ahir que la història de la mina
anterior als actuals propietaris i
l’acció de veïns i d’empreses de la
competència porten a aquesta difi-
cultat per a l’empresa. Torres de-
fensa els plans de futur d’Iberpo-
tash en tant que són una reactiva-
ció econòmica per a la comarca i
són l’eina per resoldre el problema
mediambiental.
Per a Torres, els plans de l’empresa
minera, els anomenats Phoenix I i
Phoenix II, «són adequats». Tor-
res, que és alhora coordinador dels
diferents afers de l’empresa amb el
Govern, considera que el pla indus-
trial de futur ha d’anar lligat amb
les solucions ambientals, que ara
per ara passen per poder vendre la
sal acumulada als runams després
de sotmentra-la a un procés de pu-
rificació. 
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El Govern fa costat
als plans de futur

Activitat de gestió del residu salí al capdamunt del runam del Cogulló
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No hi ha volta de full. La sen-
tència no permet més recursos
per via ordinària. L’empresa, Iber-
potash, l’acata. Ara, aquesta darrera
resolució judicial «ha causat sor-
presa a l’empresa», segons expli-
caven ahir a aquest diari fonts d’I-
berpotash. S’acata, perquè no pot
ser d’una altra manera, «però
aquesta sentència no l’entenem ni
la compartim».

Aquest text confirma als indus-
trials la tesi que tot el procés que
estan seguint està sotmès a «una
gran inseguretat jurídica», que
«pot posar en qüestió aquest pro-
jecte i els d’altres empreses en
aquest país». 

Des d’Iberpotash no s’entén
com un govern pot dictar una llei
o una norma, com es pot fer a l’em-

presa que s’hi ajusti o que l’apliqui,
i al cap d’un temps se li diu, a tra-
vés d’una sentència, que aquella
acció que ha dut a terme no és la
correcta. Què és el que ha passat en
aquest cas, on l’administració li va
dir a l’empresa el que havia de fer
per ajustar-se al procés i obtenir la
llicència d’activitat ambiental i
han estat els tribunals, els que els
han modificat les regles de joc a
posteriori. 

L’empresa valorarà en els pro-
pers dies el contingut de la sen-
tència que ahir només coneixien
per la comunicació del seu advo-
cat. La mateixa empresa admet
que ara la Generalitat tornarà a fi-
xar un valor de fiança i serà ales-
hores quan Iberpotash mostrarà el
seu acord o el seu desacord. De la
mateixa manera que «s’haurà de
veure com s’encaixa el pla de res-
tauració amb els projectes actuals
de l’empresa», que ja són dife-
rents dels que hi havia en el mo-
ment d’iniciar el procés judicial.
Aleshores, per exemple, es parla-
va d’una mina amb una vida de 35

anys, quan ara es parla de tancar
portes pràcticament l’any que ve.
I ara, hi ha un pla per retirar el mi-
neral que s’acumula al runam del
Cogulló, quan en el moment d’i-
niciar el procés no hi era. 

Es parlava que la solució era po-
der aprofitar aquest mineral, la
sal, posant-lo en valor i reintro-
duint-lo al mercat químic, però no
hi havia una previsió que el mer-
cat el pogués acceptar. Ara sembla
que sí que es donen aquestes cir-
cumstàncies i el pla de l’empresa
és poder-lo vendre. De fet, aques-
ta mateixa setmana s’ha donat a
conèixer que l’empresa bagenca ha
arribat a acords amb altres em-
preses europees per comercialitzar
aquesta sal d’altíssima qualitat
que pensa produir, en una prime-
ra fase, a Súria. 

L’empresa relaciona l’acció que
ha dut a terme l’advocat sallentí
amb «un atac constant de la com-
petència», que, en paraules del
representant d’Iberpotash, utilit-
za totes les eines per evitar que es
dugui a terme el pla Phoenix.
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L’empresa rep amb «molta sorpresa»
la negativa del Suprem al seu recurs
Iberpotash es lamenta de

la inseguretat jurídica i de ser
víctima d’«un atac constant
de la competència» 




