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Territori i Sostenibilitat aprova la Declaració 
d’Impacte Ambiental de la primera fase del pla 
Phoenix de tractament de potassa i sal a Súria 
 

• La Ponència Ambiental ha incorporat com a condicionants 
l’aplicació de mesures correctores i limitacions a les emissions per 
garantir que el projecte no comportarà efectes significatius 
 

• També ha establert la fiança necessària per garantir el pla de 
restauració, que augmenta significativament respecte la que es va 
fixar l’any 2006 

 
 
La Ponència Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat ha aprovat 
avui la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) de la primera fase del projecte 
d’actualització i ampliació de les instal·lacions de tractament de potassa i sal a 
Súria (Bages), promogut per Iberpotash S.A. La Ponència ha incorporat com a 
condicionants a l’autorització determinades mesures correctores i limitacions a 
les emissions. 
 
L’activitat d’extracció del mineral a Súria comprèn diferents pous d’extracció, el 
transport fins a la planta de tractament -amb un trànsit diari de 46 camions/hora 
d’alt tonatge pel municipi de Súria-, i la fàbrica on es tracten els recursos 
minerals -sals potàssiques i sòdiques-, i els runams salins. Aquest centre 
disposa d’autorització ambiental des del novembre de 2006 per a l’activitat 
d’extracció i tractament de recursos minerals, sals potàssiques i sòdiques i per 
l’emmagatzematge en els dipòsits salins. 
 
Iberpotash promou l’actualització i ampliació de les instal·lacions, corresponent 
a la fase I del pla Phoenix, per incrementar l’extracció de recursos minerals en 
prop d’un milió de tones anuals. D’aquesta manera, es passarà dels 2 milions 
de tones que s’extreuen actualment, a poc més de 3 milions. L’ampliació 
requereix un seguit de modificacions que avui han obtingut el vist-i-plau 
ambiental. Les actuacions avaluades han estat: l’ampliació de la planta 
tractament, la nova planta de cristal·lització de sal vacuum, la pista d’accés a la 
rampa de la mina de Cabanasses i les seves instal·lacions complementàries pel 
correcte funcionament del sistema d’extracció de material. 
 
L’avaluació global ha tingut en compte els efectes acumulatius del projecte, i ha 
posat de manifest que no comporta efectes significatius pels vectors ambientals 
del medi receptor si la gestió es porta a terme d’acord amb les condicions, 
mesures correctores i limitacions establertes en la declaració d’impacte 
ambiental. 
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El balanç ambiental manifesta la compatibilitat del projecte amb el seu entorn, ja 
que es suprimeix el pas de 550 vehicles pesants diaris pel mig de Súria, 
disminueix el 48% de les salmorres que actualment van al col·lector, i es 
redueix un 39% l’abocament d’aigües, comportant un estalvi d’un 6% del 
consum d’aigua en el procés productiu. Pel que fa al material d’aportació al 
dipòsit salí, es manté la quantitat, amb un lleuger decrement de l’1%, motiu pel 
que no cal aprovar cap ampliació dels runams salins del Fusteret i Cabanasses. 
 
Aquest balanç ambiental va de la mà d’un augment de 250.000 tones cada any 
en la producció de potassa, de 750.000 tones a l’any de sal de cristal·lització de 
puresa superior al 98%, de 67.500 tones a l’any de mena magnèsica i de 
28.490 tones a l’any de potassa blanca. 
 
 
Augment de la fiança per garantir el pla de restauració 
 
La Direcció General de Qualitat Ambiental ha aprofitat per presentar als 
membres de la Ponència la modificació del programa de restauració de 
l’activitat que, segons la llei 20/2009 de Prevenció i control ambiental, ha de ser 
tingut en compte a l’hora de fer-ne l’avaluació ambiental. El programa de 
restauració inclou les mesures necessàries per retornar l’espai afectat a un 
estat semblant a l’original quan acabi l’activitat. També determina les mesures 
correctores necessàries i seu manteniment per garantir que no se salinitzen les 
aigües durant la vida dels dipòsits salins, que no es preveu inferior als 50 anys.  
 
En el mateix sentit, s’ha establert una fiança necessària per garantir el pla de 
restauració, que és de 9,3 milions d’euros, dels que ja se n’ha descomptat el 
50%, ja que l’activitat no es troba en un espai protegit. L’any 2003, la 
Generalitat va imposar una fiança de 5,2 milions d’euros, que va ser revisada 
l’any 2006 i reduïda a 773.682 €. Aquesta reducció es va produir en rebaixar-se 
les garanties de les mesures correctores. La proposta actual s’ajusta de nou als 
criteris del 2003, que han estat els mateixos que s’han considerat per actualitzar 
la fiança, a petició del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de la mina de 
Sallent, i que ha suposat passar d’una fiança de 500.000 € pel dipòsit del 
Cogulló a 7M €. 
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