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EL GRUP ICL
El grup ICL és fabricant mundial de productes
basats en minerals especials destinats a satisfer les
necessitats essencials de la humanitat. L’empresa
basa la seva activitat en tres grans mercats:
agricultura, alimentació i productes avançats.
És un líder mundial en producció de fertilitzants i el
sisè productor mundial de potassa.
Té una plantilla de 12.600 treballadors directes arreu
del món i compta amb plantes productives a 15
països diferents repartits entre Israel, Europa,
Amèrica del Sud, USA, la Índia i la Xina, entre altres.
ICL opera en un marc estratègic de sostenibilitat
que inclou el seu compromís amb el medi ambient,
amb les comunitats locals en els que hi té les seves
instal·lacions i on hi viuen els seus empleats, així
com proveïdors, clients i d’altres parts interessades.

LA NOSTRA COMPANYIA
ICL Iberia és la societat holding del grup ICL a
Espanya. És propietària de diverses companyies,
entre elles Fuentes Fertilizantes – Grupo
Empresarial Agromediterráneo, Everris Iberica
Fertilizers, ICL Iberia Barcelona Port (també
anomenada Tramer), i ICL Iberia Súria&Sallent
(també coneguda com a Iberpotash).
ICL Iberia Súria&Sallent és l'única empresa
productora de sals potàssiques a Espanya, i es
dedica a la seva extracció, al seu tractament i a la
seva comercialització. La seva seu central es troba a
Súria (Barcelona) i compta amb una plantilla de
1.200 treballadors. Des de fa més d'un segle, la
comarca del Bages, a la Catalunya central, és un
centre miner de gran rellevància on s'ha mantingut,
sense interrupció, l'extracció de sals potàssiques
(un fertilitzant natural fonamental per a l'agricultura
a tot el món) i també de sal sòdica (element
essencial per a la indústria química).

ELS PRODUCTES
POTASSA

SAL

El potassi és un dels tres elements químics,
juntament amb el fòsfor i el nitrogen, que incideix
en el cicle natural de les plantes.

El clorur sòdic, que s'obté juntament amb la potassa,
és un component bàsic de la indústria electroquímica
que a partir de la separació dels seus dos
components, el clor i el sodi (sosa), s'obté un dels
principals elements de la indústria química bàsica.

La combinació justa amb els altres dos elements fa
que el potassi sigui, no només un fertilitzant per si
mateix, sinó també un element essencial dels
fertilitzants complexos. La potassa és, doncs, un
element clau per a la fertilització agrícola i té un
paper fonamental en la millora eficaç i sostenible
d’aquesta producció a bona part del món.
S’ha de tenir en compte l'augment de la població
mundial amb una previsió d'arribar als 9.000 milions
abans de l'any 2050. La producció agrícola sense
fertilitzants no augmentaria en la mateixa proporció
i, per tant, la potassa és necessària per assegurar
l'alimentació del planeta. L'ús intensiu del sòl agrícola
requereix una aportació extra de nutrients, més enllà
dels cicles naturals de reposició.
La potassa es comercialitza en dues qualitats de
diferent granulometria (estàndard i granulada), en
funció de la seva finalitat:
· Per a l'obtenció de fertilitzants complexos.
· Per a la fertilització directa, solta o barrejada
amb uns altres.
ICL Iberia Súria&Sallent produeix 1 milió de tones
anuals de potassa, de les quals un 80% s’exporten
arreu del món.

La sal té centenars d’aplicacions industrials diferents:
és un component essencial per a l'alimentació, la
indústria farmacèutica, la indústria del paper, la
potabilització d'aigües i la indústria petrolífera, entre
moltes altres.
La sal gemma, extreta directament de les galeries
d'infraestructura minera, s'utilitza per al desglaç de
carreteres.
ICL Iberia Súria&Sallent comercialitza actualment 1,4
milions de tones anuals de sal, tant per a la indústria
com pel desgel de carreteres.
ICL Iberia té previst arribar a comercialitzar 1,5
milions de tones anuals de sal Vacuum, la de major
puresa del mercat, gràcies a la construcció de noves
plantes amb la tecnologia més avançada del mercat.
La primera d’aquestes plantes de sal vacuum a Súria
té una capacitat de 750.000 tones de sal vacuum i
25.000 tones de potassa blanca.
Part de la sal vacuum es trasllada a una nova
empresa anomenada Sal Vesta, ubicada a Sant
Fruitós de Bages que fa el packaging i distribució.

INSTAL·LACIONS MINERES

INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS

Per a l'explotació de la Conca Potàssica Catalana,
ICL Iberia disposa de les instal·lacions següents:

A les plantes de tractament es separen per
mètodes físics els components naturals del
mineral: magma d'insolubles, sals sòdiques i
potàssiques i altres en molt poca fracció. En
aquestes instal·lacions també hi trobem els
magatzems de producte acabat, així com els
utilitzats per a l'expedició efectiva del producte amb
tren i/o camió.

Vilafruns
És una mina d'interior, a una profunditat de 500
metres, situada en els municipis de Sallent i Balsareny.
Cabanasses
És una mina d'interior, a una profunditat que va
des dels 650 als 900 metres, situada en el municipi
de Súria i que disposa d'una avançada tecnologia.
Cabanasses representa el futur de la mineria. La
riquesa i la quantitat de mineral que conté el
subsòl i la innovació tecnològica permet a aquesta
instal·lació disposar de les eines més
capdavanteres del moment.
Cabanasses és el centre del creixement futur de la
companyia amb noves ampliacions de la mina.

Planta de Súria
Instal·lacions industrials per al processament del
mineral procedent de la mina de Cabanasses.
A Súria es concentra el desenvolupament
industrial amb una planta de cristal·lització, de
flotació i de compactat.
Planta de Sallent
Instal·lacions industrials per al processament del
mineral procedent de la mina Vilafruns.
Ja en marxa el procés de tancament compassat i
progressiu del centre productor de Sallent per
traslladar la producció al centre de Súria d’acord
amb un pla de treball consensuat amb el territori i
les diferents administracions. En el futur, es preveu
el desenvolupament d'aquella àrea mitjançant
noves activitats industrials així com la pròpia tasca
restauradora de la muntanya del Cogulló.
Al maig de 2018 s’ha posat en marxa una planta de
purificació de sal pel mercat de la sal de desgel
més exigent que permet la gestió de 450.000 tones
de sal anuals.

INSTAL·LACIONS LOGÍSTIQUES

PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ

ICL Iberia Barcelona Port, també anomenada Tramer,
és la terminal portuària d’ICl Iberia situada al Port de
Barcelona. Té connexió directa a les instal·lacions
industrials de Súria i de Sallent a través dels
Ferrocarrils de la Generalitat.

ICL Iberia Súria&Sallent produeix 1 milió de tones
anuals de potassa, de les quals el 80% s’exporten
arreu del món, principalment en vaixells de gran
tonatge. El 95% de la producció es destina a
l'activitat agrícola i el 5% restant té un ampli ventall
de finalitats, com productes de neteja i higiene.
Es produeixen també 25.000 tones de potassa
blanca que ara es comercialitzen per a fertilitzant
líquid especialitzat.

ICL Iberia Barcelona Port permet la càrrega de
vaixells de sal i de potassa de fins a 25.000 tones amb
destinació a tot el món, i compta amb magatzems
amb capacitat per 90.000 tones de producte, a més
del propi moll.
ICL Iberia Barcelona Port ha posat en marxa el
projecte de construcció d’ una nova terminal molt
més extensa del mateix Port de Barcelona, a la zona
del Moll Álvarez de la Campa, amb una superfície de
7 hectàrees i 14 metres de calat que permetrà la
càrrega de vaixells de fins a 70.000 tones.
ICL disposa, avui dia, de línies de tren pròpies, amb 4
estacions ferroviàries, una de les quals, la situada a
Sant Vicenç de Castellet, funciona com centre
bescanviador. Les instal·lacions d’ICL connecten amb
el Port de Barcelona mitjançant una línia de 80 km
d'ample mètric.

Pel que fa a la sal, la mitjana anual que es
comercialitza actualment és propera a 1,4 milions de
tones, de les quals 800.000 tones són per la indústria
electroquímica i 600.000 tones per al desglaç de
carreteres. En els darrers anys, ICL s'ha posicionat
com a principal distribuïdor de sal de desglaç al sud
d'Europa.
La Sal Vacuum que es produeix a la planta de
cristal·lització de Súria ja es comercialitza a diversos
mercats.

CAP A LA MINERIA
SOSTENIBLE

CAP A LA MINERIA SOSTENIBLE
ICL es troba immersa en un projecte industrial de
modernització i ampliació, amb la construcció de
noves instal·lacions industrials , i la concentració de
l’activitat en un únic centre de treball (Súria) amb
l’objectiu de començar a assolir, al 2022, la mineria
sostenible sota criteris d’economia circular.
Fins a la data, la companyia ja ha invertit més de
400 milions d’euros i actualment s’estan finalitzant
projectes com la construcció d’una rampa a la mina
de Cabanasses d’una longitud de 5’2 quilòmetres
per accedir a l'explotació minera, a 900 metres de
profunditat.
Així, es facilita l'extracció del mineral, les condicions
de seguretat i ventilació, el descens de maquinària
d'alta tecnologia i, sobretot, millores
importants mediambientals.
Tanmateix, ja es troba en ple funcionament la
planta de cristal·lització més moderna del món a
Súria. I també estan en marxa les obres de
construcció d'una nova terminal al Port de
Barcelona, preparada per allotjar vaixells de gran
calat.
Una vegada finalitzades les inversions actuals i
tancat el centre de producció de Sallent, es vol
posar al mercat mundial més de 750.000 tones de
sal de màxima qualitat i 25.000 de potassa blanca.

Mesures transitòries pel tancament ordenat del
centre de producció de Sallent
El pla de tancament comporta unes mesures
transitòries que es duen a terme per tal de reduir les
quantitats de sal dipositades a la muntanya del
Cogulló. Es concreten en l’increment del triatge a
l’interior de la mina fins a un 30%; la
comercialització de tota la sal gemma de Sallent al
mercat de desgel, tractar part del mineral a Súria i
portar una part de sal al centre de Súria;
incrementar el volum de sal enviada pel col·lector
de salmorres i la construcció i ja posada en marxa
d’una planta de purificació de sal a les instal·lacions
de Sallent. Durant el període transitori, la resta de sal
es diposita al Cogulló, reduïnt el volum de
l’aportació feta fins ara.
Al mateix temps, es compta amb comissions
conjuntes de seguiment de les que forma part la
Generalitat, autoritats locals, el comitè d’empresa i
l’empresa, amb un control exhaustiu de les mesures
implantades. Tot plegat ha suposat obtenir una
pròrroga d’ús del dipòsit salí del Cogulló fins el 30
de juny de 2019.
També permetrà l’inici de la restauració física de la
Botjosa i el Cogulló al llarg de l’any 2019 amb un
calendari concret i definit.

Comercialització de productes d’alta qualitat
L'ampliació i la modernització de les instal·lacions
permetran situar la producció actual en 400.000
tones de potassa en qualitat estàndard i 600.000
tones de potassa en qualitat granular. A més, es
produiran 25.000 tones de potassa blanca.
Tanmateix, el projecte de construcció de noves
plantes de sal permetrà la producció i
comercialització de 1,5M de tones de sal vacuum,
la més pura del mercat, aprofitant així les tones de
sal generades amb l'extracció de la potassa i
reduint progressivament els dipòsits salins que ara
per ara emmagatzemen la sal excedent de la
producció.
Llançament al mercat de nous productes
El camí cap a la mineria sostenible sota criteris
d’economia circular impulsa alhora la investigació
de nous usos de productes de la mineria que fins
ara no es comercialitzaven. És el cas del sulfat càlcic
precipitat o del carbonat càlcic precipitat, que els
propers mesos es llançaran al mercat gràcies als

estudis realitzats dins de l’àrea de R+D; també la sal
purificada per a mercats exigents de desgel o la
potassa blanca que ja es comercialitza.
Menor impacte ambiental
La construcció de la rampa d'extracció a la mina de
Cabanasses permetrà una major flexibilitat i
millores en l'àmbit mediambiental, suprimint la
circulació de més de 550 camions diaris pel
municipi de Súria, reduint les emissions de CO2 i
millorant notablement la ventilació i la seguretat a
la mina.
L'ampliació de la producció lligada a la construcció
de noves plantes de tractament de sal i de potassa,
permet disminuir progressivament la sal
acumulada als dipòsits salins. Actualment, ja
s'inverteixen més de 9 milions d'euros anuals en la
seva gestió mediambiental.
A més, ICL ha presentat ja un pla de restitució de
les surgències salines al territori que implica una
inversió extraordinària de 10 milions d’euros.

SAL VACUUM I POTASSA BLANCA
La nova planta de cristal·lització de Súria, a més de
ser l'única d'Espanya amb aquestes característiques, és la més moderna del món. La sal que es
produeix té una puresa del 99,97% i la potassa
blanca del 99,5%.
Aquesta és la primera planta de sal vacuum que ha
finançat i ha construït ICL a Súria. La planta té una
capacitat de producció de 750.000 tones de sal
vacuum I 25.000 tones de potassa blanca.
Així doncs, l'empresa pot aprofitar les tones de sal
que es generen de l'extracció de la potassa per
oferir al mercat sal de la màxima puresa. La nova
planta ha permès desenvolupar una indústria
paral·lela per a la producció I comercialització de sal
d’especialitats com ara per alimentació, tractament
d’aigües i consum animal i la posada en
funcionament de la nova planta de Sal Vesta Iberia
dedicada a produir aquestes noves especialitats
pels mercats internacionals.
Pel la potassa blanca, va destinada també a la
indústria electroquímica i la indústria alimentària.,
encara que la primera que es produeix es destina al
mercat dels fertilitzants especialitzats líquids.

Una aposta permanent en R+D
ICL és una empresa multinacional que compta amb
aliances estratègiques amb diverses universitats,
centres tecnològics i escoles de negoci. Els camps
de treball estan relacionats amb l’economia circular,
reutilització de subproductes, l'acumulació
energètica, la tecnologia dels materials i l'aigua.
A Catalunya, ICL impulsa actualment projectes
d’investigació com l’Hermes, que ja ha finalitzat i
que ha permès la creació dels vagons de tren de
mercaderies del futur amb millores
mediambientals, o com la Formació Professional
Dual (FP Dual) per a la integració laboral de joves
de les poblacions de les comarques veïnes.

POLÍTICA DE QUALITAT ISO: 9001:2015
El Sistema de Gestió de Qualitat implantat a ICL ha
permès aconseguir la qualificació ISO 9001:2004,
actualitzada a la ISO 9001:2015.
Les iniciatives dutes a terme se centren en àrees
clau per al bon funcionament de l'empresa i
representen un canvi important per a l'activitat
diària a nivell operatiu.
Amb aquesta metodologia de gestió, ICL té com a
objectiu prioritari aconseguir un equip de treball
excepcional amb la millor tecnologia i processos i
els coneixements adequats.
L'aposta és el desenvolupament i la formació per
permetre ser punt de referència en el sector dels
fertilitzants; el lliurament d'un producte de la
major qualitat possible i adequat a les necessitats
del client; la millora contínua amb disponibilitat de
recursos; la millora d'infraestructures amb la
incorporació dels últims avançaments tècnics i
científics, així com facilitar la transferència i
l'intercanvi d'innovacions de la resta del grup ICL.

RESPECTE PEL MEDI AMBIENT
ISO 14001:2015
ICL disposa des de l’any 2007 de la certificació ISO
14001:2015, segons la qual es valida la correcta
aplicació de les mesures necessàries per a una
adequada gestió mediambiental de l'activitat
empresarial i industrial. Les dues certificacions
s’han actualitzat segons normativa 2015.
Les instal·lacions d’ICL Barcelona Port Barcelona
també han assolit les dues normatives internacionals.

POLÍTICA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT
LABORAL: OHSAS 18001:2007
ICL té com a prioritat treballar en un entorn segur. A
més de les ja existents, s’estan creant contínuament
iniciatives en el camp de la seguretat ICL va
aconseguir l’any 2009 la certificació internacional
en la gestió de la Prevenció i la Salut Laboral. ICL és
una de les poques empreses industrials del sector
miner que l'obté.
L’OHSAS és un sistema de gestió de la seguretat i la
salut de les empreses i entre les seves
característiques destaca el fet que integra tots els
estaments de l'empresa.

COMPROMESOS AMB EL TERRITORI (RSC)
ICL forma part del programa “Responsible Care”,
una iniciativa global i de caràcter voluntari de la
indústria química a nivell mundial que té com a
objectiu la millora contínua de les empreses en
seguretat, protecció de la salut i el medi ambient,
fomentant els principis de desenvolupament
sostenible.
El grup ICL va entrar a formar part del Responsible
Care Global Charter l’any 2008. Avui dia, totes les
companyies integrades a la multinacional ja han
implementat els seus principis.
ICL compta entre les seves prioritats amb un ferm
compromís amb l'entorn més proper i immediat en
totes les seves vessants, començant per la preservació
i protecció del medi natural, però també en l'àmbit de
suport a les comunitats, en l'àmbit social, el cultural i
educatiu, així com solidari, amb un ferm compromís
amb els col·lectius més desfavorits.

LA HISTÒRIA EN DATES
1851. Descobriment mundial de
la potassa en les mines de
Stassfurt, Alemanya.
1912. Descobriment de la
potassa a Espanya per part
d'Emili Viader i René
Macary. Al Pou Salí de Súria es
va trobar un tipus de sal que
rebutjaven els animals: tenia un
sabor amarg i un color variable.
El producte es va analitzar en un
laboratori francès a Bordeus i es
va descobrir que era potassa.
La notícia del descobriment del
clorur potàssic a Súria es va
estendre per tota Europa i va
provocar l'arribada
d'investigadors que venien de
tot el món que buscaven el
valuós fertilitzant natural.
Aquest fenomen es va
denominar “febre de la potassa”
a la conca catalana. Poc temps
després, els mateixos Macary i
Viader van vendre les seves
concessions mineres a la
Compagnie Bordelaise Produits
Chimiques, i aquesta les va
vendre a l'empresa belga Solvay.
1915. Publicació d'un Reial
decret en el qual el Govern
d'Espanya manifesta la seva
voluntat d'explotació de les
potasses espanyoles i fa esment
a una possible influència al
mercat exterior.
1918. Aprovació d'una llei
especial - Llei Cambó - que
regula l'explotació i
comercialització de sals
potàssiques. En aquest moment
era ministre de Foment Francesc
Cambó.
Construcció del primer pou
miner, el Pou 1, la fàbrica i el
ferrocarril. Al voltant de la
potassa es van moure
poderosos interessos

econòmics mundials, que tenien
com a objectiu trencar el
monopoli alemany de la
potassa. Amb el descobriment
de la potassa a nivell mundial a
Alemanya, es va crear el
KALISYNDICAT, una poderosa
associació que tenia per
objectiu el control de la
producció i preus de la potassa
a tot el món. Va passar de tenir
tres empreses que explotaven la
potassa en 1862 fins a 127 en
1913, just quan començava la
febre de la potassa a Súria. El
Kalisyndicat va crear l’any 1888
el primer càrtel de la potassa
que fixava preus iguals així com
quotes de producció de
cadascuna de les mines, i l’any
1942 ja estava sota un total
control nazi.
Amb el final de la 1ª Guerra
Mundial, la tornada d'Alsàcia a
França i l'engegada definitiva de
les Mines de Potasa de Súria, el
monopoli alemany va finalitzar.
1920. Constitució de l'empresa
Minas de Potasa de Súria, SA
(*MPS), societat que va
començar l'explotació de la
Conca Potàssica Catalana
després del seu descobriment, i
propietat de l'empresa Solvay
des del seu començament fins al
1982. S'inicia la construcció de
l'edifici de les oficines generals.
1921. Cessió de la línia del
ferrocarril de Súria a Manresa,
de 14 km, construïda per Minas
de Potasa de Súria SA (MPS), a la
Companyia General de
Ferrocarrils Catalans. A canvi,
MPS rebrà avantatges,
compensacions i facilitats per a
la línia Barcelona-Port.
1922. Inici del funcionament del
tren de la potassa.

1923. Es construeix la central
hidràulica de Fusteret.
1924. Entren en funcionament
els generadors de vapor i la
gran xemeneia. El 12 d'agost
comença el transport de
viatgers en la línia del tren de la
potassa. El servei es va anul·lar
al final de la Guerra Civil (1939).
1925. Comença la producció de
carnal·lita en marxa continuada
tractant-se 80.000 tones brutes,
equivalents a 5.900 tones de
K20. S'extreu del Pou 1 (“POU
MESTRE”).
1933. Comença la producció de
silvinita amb 5.800 tones de K2O.
1935. Finalitza la producció de
carnal·lita.
1936. La Guerra Civil suposa un
tràgic parèntesi en la història de
MPS. Durant tres anys cessa tota
l'activitat productiva. La mina i
les instal·lacions van sofrir greus
danys. El cens laboral era de 874
treballadors.
1954. S'inicia l'aprofundiment
dels pous II i III com a pas previ a
l'explotació de Cabanasses.
1960. Inici de la producció en la
Mina Cabanasses de Súria.
1961. Entra en servei la nova
subestació elèctrica de Cabanasses.
1963. Entra en funcionament la
planta de flotació de potassa de
Súria.
1967. Es constitueix TRAMER
(Transport de Mercaderies),
societat que gestiona el
transport de la potassa.

1970. Es crea COPOSA
(Comercial de Potasas, com a
càrtel espanyol de la potassa).
1971. Comença la producció de
sal flotada.
1982. Les mines de sal i potassa
passen a mans públiques de
l'Estat formant part de l’INI.
Posteriorment, es crea Súria K,
SA.
1998. Les mines del Bages
passen a mans privades. Es
constitueix l'empresa
Iberpotash, SA (dins ICL).
2011. S'aprova l'inici del
desenvolupament del Pla
Phoenix.
2012. Commemoració del
Centenari del Descobriment de
la potassa a Súria.
2014. Aprovació de les
inversions de la segona fase del
Pla Phoenix.
2015. Inici projecte Hermes,
vagó de mercaderies.
2017. Entrada en funcionament
de la planta cristal·lització de sal
vacuum i de l’empresa Sal Vesta
Iberia.
2017. Inici del període transitori
per al tancament ordenat del
centre de Sallent i inici del camí
cap a la mineria sostenible.
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