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El Tribunal Suprem desestima el
recurs de cassació d'Iberpotash
sobre el runam del Cogulló
La decisió, segons la part denunciant, obliga l'empresa a aturar els abocaments i
a restaurar la muntanya de residus salins

Vistes generals de la muntanya de residus salins del Cogulló a Sallent | ACN

El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació que va presentar l'empresa Iberpotash
contra la sentència del TJSC del 2016 que l'obligava a aturar els abocaments al runam del Cogulló
de Sallent i a restaurar la muntanya de sal. Els fets es remunten a l'any 2008 quan l'Associació de
Veïns de la Rampinya va demanar a l'Ajuntament de Sallent que obrís un expedient de protecció
als abocaments que es feien al Cogulló perquè, segons ells, es feien fora de la legalitat urbanística.
Davant de la negativa del consistori, els veïns van anar al contenciós administratiu i el febrer del
2014 el jutge del TSJC els va donar la raó i va ordenar "suspendre els usos de l'abocament al
Cogulló i restablir la realitat alterada". Iberpotash va imposar un recurs contra aquesta decisió i, de
nou, l'any 2016 el TSJC va donar la raó als veïns. Davant d'això, l'empresa va presentar el recurs de
cassació que ara ha desestimat el Suprem. Els veïns consideren que s'ha esgotat la via judicial,
mentre que fonts de l'empresa han assegurat a l'ACN que encara poden presentar un nou recurs
de cassació.

La decisió del Suprem, confirmada a l'ACN per l'advocat de l'Associació de Veïns de la Rampinya,
Climent Fernández, obliga l'empresa a "aturar immediatament els abocaments i a desmantellar"
la muntanya de residus salins. De fet, l'advocat dels denunciants ja ha avançat que demanaran
l'execució de la sentència.

El cas es remunta a l'any 2008 quan els Veïns de la Rampinya van demanar a l'Ajuntament de
Sallent que obrís un expedient de disciplina urbanística a Iberpotash perquè els abocaments "no
s'ajustaven a la legalitat". En aquell moment, el consistori no va atendre la petició i els veïns van
portar el cas al jutjat contenciós número 8 de Barcelona. El 18 de febrer de 2014 aquest jutjat va
dictar una sentència en què donava la raó als veïns i obligava al consistori sallentí a "incoar
expedient de protecció de la legalitat urbanística" i a ordenar la "suspensió immediata" dels usos
d'abocament al dipòsit del Cogulló. 

Pàgina 1 de 2

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/71470/tribunal/suprem/desestima/recurs/cassacio/iberpotash/sobre/runam/cogullo



Iberpotash va presentar un recurs d'apel·lació contra aquesta decisió i el 14 de novembre de 2016
la sala tercera contenciosa del TSJC va confirmar la interlocutòria que va emetre el 2014 el jutjat
contenciós número 8. Davant d'aquest fet, l'empresa va optar per presentar un recurs de cassació
al Tribunal Suprem. Ara, aquest tribunal ha informat que no admet a tràmit el recurs i, per tant, la
defensa dels veïns considera que s'esgota la via judicial del cas. 

Amb tot, fonts d'Iberpotash han assegurat a l'ACN que l'empresa pot presentar un nou recurs de
cassació contra la decisió del Suprem i així ho farà. Des de l'empresa han assegurat que aquesta
sentència ha quedat superada amb les noves tramitacions que estan en marxa i asseguren que
en aquests moments tota l'activitat està "reordenada i reendreçada". Fonts de la companyia també
ressalten que actualment es treballa de manera molt coordinada amb totes les administracions i
el territori. 
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