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Unión Salinera Española desferma
una guerra de la sal
Acaba de presentar una petició a la Generalitat de revisió d'ofici de l'autorització
ambiental atorgada a Iberpotash de Súria que podria aturar-ne l'activitat

Túnel a les mines de Súria del projecte Phoenix. Foto: Estefania Escolà

	L'empresa Unión Salinera Española acaba de presentar una petició a la Generalitat de revisió d'ofici
de l'autorització ambiental atorgada a l'activitat minera i industrial d'Iberpotash a Súria, on s'està
desenvolupant ja la primera fase del projecte Phoenix. Aquest procediment podria convertir-se
amb el temps amb un nou contenciós que persegueix acabar igual  que a Sallent després de la
sentència del TSJC.

	 

	Unión Salinera Española pertany a la multinacional francesa Salins du Midi, i són competència
directa amb el nou negoci de la sal d'Iberpotash que s'inicia amb la construcció d'una planta de sal
vacuum a Súria, que produeix inicialment 750.000 tones d'una sal d'altíssima qualitat (del
99'97%), tal com ja va informar  Manresainfo.cat el passat mes de desembre. En cas de
prosperar la petició d'Unión Salinera Española, l'activitat a Súria quedaria seriosament
compromesa.

	 

	Cal recordar que en aquest mateix àmbit de les competències salines europees, l'Asociación
Ibérica de Fabricantes de Sal (AFASAL)  va decidir emprendre mesures legals el desembre del
2012 i va denunciar davant la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) l'empresa surienca
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Iberpotash en considerar que podria estar vulnerant la normativa vigent i els principis de la lleial
competència. 

	 

	Totes aquestes accions s'han desenvolupat a partir que l'empresa anunciés l'inici del pla
Phoenix, que la dotarà de la sal de millor qualitat de les que s'extreuen o depuren a l'estat. És la
primera vegada que la potent empresa salina de capital francès emprèn una acció d'aquest tipus a
cara descoberta després que les accions fetes fins ara havien estat cursades a través de bufets
d'advocats o de l'AFASAL, que controla amb majoria.
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