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Comarques

Una xarxa de frau de l’IVA a gasolineres
tenia branques a Girona i Lloret de Mar
 La Guàrdia Civil deté un testaferro a la Selva i el director general de Petromiralles i alcalde de CiU, Josep Maria Torres
eFe/susaNNa sáez
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La Unitat Central Operativa
(UCO) de la Guàrdia Civil va detenir ahir almenys vint persones en
l’operació contra un entramat
d’empreses acusades de defraudar
l’IVA en la compra d’hidrocarburs.
Entre aquestes, hi ha el director general de Petromiralles i alcalde de
Santa Maria de Miralles per CiU, Josep Maria Torrens Ferrer, així com
un testaferro de l’empresa.
L’operatiu no està conclòs i ahir
al matí ja s’havien practicat una vintena de detencions i dotze escorcolls a les províncies catalanes de
Barcelona i Girona i en les andaluses de Sevilla, Cadis i Màlaga.
També a Andorra i Hong Kong.
En concret, a Catalunya es van
dur dut a terme detencions i registres a Barcelona i Girona i en les
poblacions barcelonines de Castelldefels, l’Hospitalet de Llobregat
i Cervelló, a més de Santa Maria de
Miralles, on es va detenir Josep Maria Torrens Ferrer i el germà d’aquest (Pere) que també és directiu
de Petromiralles. Ambdós ostenten
la direcció del holding de forma
col·legiada, segons es desprèn de
la pàgina web de l’empresa. Ambdós germans es reparteixen els
àmbits operatius –Josep Maria Torrens exerceix com a director general i Pere Torrens com a director
logístic–.
L’operació, que continua oberta, es dirigeix contra un entramat
d’empreses del sector dels hidrocarburs acusades de defraudar el
pagament de l’IVA, entre elles Petromiralles, les oﬁcines de la qual
van ser objecte d’un registre policial efectuat ahir a Santa Maria de
Miralles.
La petroliera, propietat dels germans Torrens Ferrer, es va constituir el 1995 i està dedicada a la gestió d’estacions de servei i a la distribució de combustibles a domicili.
El holding Petromiralles va néixer arran del creixement de la petita gasolinera que els pares dels

La Guàrdia Civil va escorcollar la seu de Petromiralles i en va detenir el seu director general i el director logístic, Josep Maria i Pere Torrens.

LA XIFRA

41.000 euros
Comís a Lloret de Mart
La Guàrdia Civil va desplaçar-se fins a
Lloret, on volia arrestar un pare i un
fill que serien testaferros de Petromiralles. Només van poder detenir el
fill, a qui van trobar 41.000 €.

L’operatiu continua obert i es
desenvolupa principalment a
Catalunya i Andalusia però
també a Andorra i Hong Kong

germans Torrens-Ferrer van fundar
el 1967 a l’encreuament de les carreteres C-37, B-220 i BP-2121 a
Santa Maria de Miralles.
En un comunicat, Petromiralles
apunta que desconeix els fets i l’abast de la causa investigada, «ja que
en cap moment l’Audiència Nacional ha atribuït cap responsabilitat a la mercantil o als seus directius, si bé aquest òrgan judicial
s’ha procurat informació sobre
tercers operadors del sector».
El petit municipi de Santa Maria de Miralles, a la comarca barcelonina de l’Anoia, compta amb
130 habitants, que viuen en les
masies disseminades per tot el

municipi, que es dedica fonamentalment a l’activitat agrícola.
Detenció a Lloret
La xarxa investigada sembla que estaria acusada de crear estructures
ﬁnanceres per defraudar l’IVA en
les seves transaccions utilitzant
un entramat d’empreses i testaferros que els permetria vendre
grans quantitats d’hidrocarburs a
preus més barats que els seus
competidors gràcies al frau en elpagament de l’IVA. L’estafa ﬁscal
podria arribar als milions d’euros.
Precisament a Lloret de Mar, la
Guàrdia Civil va detenir un presumpte testaferro de l’empresa Pe-

tromiralles. En principi, preveien
arrestar un pare i un ﬁll però el primer no el van localitzar perquè es
trobava al Marroc. A l’habitatge, els
agents van conﬁscar documentació, 41.000 euros en efectiu i un vehicle tot terreny d’alta gamma.
L’any passat, la Guàrdia Civil ja
va realitzar l’operació Bashnya
aconseguint desarticular també
una trama especialitzada en la
creació de multitud d’empreses
destinades a realitzar factures falses d’IVA per comercialitzar amb
hidrocarburs i oferir-los també
més barats als petits distribuidors
de Catalunya i Galícia, principalment.

