
Causes populars contra Iberpotash i administracions tolerants 

Causa als jutjats Actors Sentència final 

Contenciós contra el programa 
i la fiança de restauració de 
Sallent 

Sebastià Estradé 

TSJC, 11.10.2011: 
- Iberpotash ha de presentar un programa de restauració d’aplicació immediata. 
- La fiança de restauració ha de ser proporcional al cost real. 
DG. Qualitat Ambiental - dpt TiS, 09.05.2013: 
-  Revisa i estableix la fiança de restauració per Sallent en 6,9 M€ 
Tribunal Suprem 07.2014: Confirmació de la sentència que esdevé ferma. 

Contenciós contra el POUM 
2010 de Sallent 

Associació de 
Veïns de La 
Rampinya / 
Montsalat 

TSJC, 16.07.2013: 
- Anul·lació de la clau 19 del POUM, àrea d’abocament de residus miners. 
DG. Urbanisme - dpt TiS, 02.10.2014: 
- S’autoritza l’abocament al runam del Cogulló fins al 30.06.2017 o fins a la cota 538 m 

Contenciós contra l’autorització 
ambiental de l’explotació 
minera de Sallent - Balsareny 

Associació de 
Veïns de La 
Rampinya / 
Montsalat 

TSJC, 15.10.2013: 
- Anul·lació de l’autorització ambiental per incompliment urbanístic. 
- Anul·lació de l’autorització ambiental per ignorar l’impacte ambiental. 
- Nou programa de restauració  d’aplicació immediata. 
- Fiança de restauració proporcional al cost real. 
Tribunal Suprem, 09.2015:  Confirmació de la sentència que esdevé ferma 

Contenciós contra l’Aj. de 
Sallent per tolerar l’abocament  

Associació de 
Veïns de La 
Rampinya / 
Montsalat 

TSJC, 18.02.2014: 
- Anul·lació de la resolució de l’Ajuntament de Sallent de 18.08.2008 per la qual es negava 
a obrir un expedient de protecció de la legalitat urbanística a l’àrea del runam del 
Cogulló. 
- Aturada dels abocaments. 
- Restabliment de la realitat física alterada. 

Causa penal per delicte 
ecològic 

Col·lectiu 
ecologista L’Alzina 
/ Montsalat 

Jutjat Penal nr.1 Manresa, 18.12.2014: 
- Condemna a Iberpotash i 3 directius presents al 1997 per salinització d’aigües. 
- Obligació d’Iberpotash d’indemnitzar a propietaris afectats per salinització. 
- Obligació d’Iberpotash de retornar les aigües a l’estat anterior, d’abans dels runams. 
Audiència Provincial de Barcelona,  03.2016 i 05.2016: 
- Confirmació de la sentència que esdevé ferma, amb la rebaixa de la pena als 3 
condemnats a 6 mesos per motius jurídics.  
- Refús de l’incident de nul·litat promogut per Iberpotash. 



Causes populars contra Iberpotash i administracions tolerants 

Causa als jutjats Actors En procés 

Comissió Europea, DG 
Medi Ambient 

Sebastià Estradé 
Investigació oberta a la DG de Medi Ambient de la Comissió Europea per infraccions dels 
abocadors de residus miners d’Iberpotash a la Directiva Marc de l’Aigua i a la Directiva de 
gestió de residus miners. 

Comissió Europea, DG 
Competència 

Grup Salins 
Investigació oberta a la DG de la Competència de la Comissió Europea per ajudes il·legals 
de l’administració pública a Iberpotash en la restauració del runam de Vilafruns i en 
l’establiment de la fiança de restauració de Sallent. 

Responsabilitat Ambiental 
d’Iberpotash 

Depana, CEPA, 
FEEC, L’Alzina-
Montsalat 

El dpt. TiS va negar la responsabilitat ambiental d’Iberpotash adduint que la situació 
ambiental de la mineria de potassa és heretada i que la salinització no ha anat a pitjor en 
els darrers anys. 
Els grups ecologistes han portat el cas al TSJC. 

Querella penal contra 
Iberpotash i la Generalitat 

CUP 

El Jutjat d’Instrucció nr.5 de Manresa  va admetre a tràmit, el 02.06.2015, la querella 
presentada per la CUP per presumpte delicte ecològic al voltant de la gestió de residus 
d’Iberpotash, de la salinització de les aigües i de la tolerància de la Generalitat.  
Els imputats són J.A. Martínez Álamo (Iberpotash, director general), Lluís Fàbregas, 
(Iberpotash, Medi Ambient) J.Enric Llebot (secretari de MA del dpt. TiS), Assumpta Farran 
(DG. Qualitat Ambiental, dpt. TiS) i Jordi Agustí (Agència Catalana de l’Aigua, dpt .TiS). 


