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Urbanisme dóna llum verd a ampliar l´activitat de
la mina
La comissió urbanística de la Catalunya Central aprova la modificació puntual de les normes subsidiàries de Súria

12.04.2014 | 08:16

ACN | SÚRIA La Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central va donar ahir llum verd a la modificació

puntual número 15 de les normes subsidiàries de planejament de Súria, que permetran ampliar

l'activitat d'Iberpotash al voltant de les mines de potassa.

Per al director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, les normes vigents

plantejaven "una certa confusió i contradicció", de manera que la modificació de les normes

urbanístiques permetrà "clarificar la situació urbanística actual i alhora acabar d'ajustar els paràmetres

que possibilitin regular la construcció d'algunes instal·lacions que no estaven previstes inicialment". La

modificació de les normes subsidiàries de planejament fan referència a un àmbit d'aproximadament 15

hectàrees qualificades com a sòl urbà, on actualment es concentren les oficines, tallers i magatzems de

l'empresa Iberpotash. Segons Agustí Serra, les normes actuals daten de l'any 2000, en un context en

què es preveia el tancament de la mina i, per tant, "les normes van preveure que aquestes 15

hectàrees algun dia fossin un polígon industrial ordinari". "Aquesta mina no s'ha tancat, sinó que

Iberpotash l'està potenciant", apunta Serra.

Per aquest motiu, la modificació, diu Serra, serveix per "regularitzar l'activitat que ja s'està fent i, a més,

possibilitar les noves instal·lacions que s'hi volen construir". En les normes subsidiàries actuals "hi ha

un buit normatiu" i, per tant, "el que es fa és recollir la normativa que hi havia en el planejament anterior

i fer-la vigent per donar seguretat jurídica a les activitats que s'hi vulguin fer", apunta Serra.
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