
                                                                         

                                          
S’ha presentat avui a ESADE l’Estudi d’Impacte Sòcio-Econòmic d’Iberpotash elaborat per PwC 

 
Iberpotash va generar un total de 4.075 llocs de treball 

a l’Estat espanyol el passat 2014 
 

Per cadascun dels treballadors generats directament per Iberpotash a l’Estat espanyol, 
es generen en total 5,3 treballadors en diferents sectors d’activitat 

 
La companyia exporta el 80% de la seva producció  

 
Iberpotash ha realitzat compres a proveïdors per valor de 485 milions d’euros  

 
Durant el període 2011-2014 Iberpotash ha pagat més de 3,7 milions d’euros en 

impostos, cànons i llicències municipals 
 

Les despeses totals en Medi Ambient s’han incrementat més d’un 43% el darrers 
exercicis, assolint una xifra de 39 milions d’euros els últims 4 anys 

 

 
Barcelona, 2 de desembre de 2015.- ESADE Fòrum ha acollit avui la presentació de 

l’Estudi d’Impacte Socioeconòmic d’Iberpotash, elaborat per PwC. L’estudi té per 

objectiu el càlcul dels impactes directes, indirectes i induïts generats per Iberpotash a 

Catalunya i Espanya, des d'un punt de vista socioeconòmic i ambiental a partir de les 

dades dels anys 2011 al 2014.  

 

La generació total d’ocupació és de 4.075 llocs de treball .- La contribució total a 

l’ocupació d’Iberpotash no es limita als treballadors contractats i inclou, a més, tots 

aquells llocs de treball que depenen de manera indirecta i induïda de l’activitat de 

l’empresa. En conjunt, Iberpotash va generar 4.075 llocs de treball equivalents a temps 

complet al 2014 a l’Estat espanyol. Per cadascun dels treballadors generats directament 

per Iberpotash es generen en total 5,3 treballadors en diferents sectors d’activitat. A 

més, Iberpotash fomenta la contractació indefinida amb una reducció dels contractes 

temporals del 47% entre 2011-2014 i amb el 97,4% de la plantilla amb contracte 

indefinit el 2014. Això suposa un 30% més de contractes indefinits que la mitjana de 

contractes indefinits a Espanya i un 19% més que la mitjana a Catalunya. 

 

Igualtat d’oportunitats.  Iberpotash no tant sols aposta per l’ocupació estable sinó que 

aposta per la igualtat d’oportunitats, donant feina als joves menors de 30 anys que 

constitueixen més del 13% del total de la seva plantilla durant el període 2011-2014. El 

43% dels nous empleats contractats durant els últims 4 anys tenen de mitja menys de 30 

anys. A més, la companyia ha incrementat en més d’un 21% la proporció de dones a la 

plantilla en els 4 últims anys (2011-2014). 

 



                                                                         

 

Contribució directa als municipis de 3,7 milions d’euros.- El total de pagaments que 

Iberpotash realitza a les Administracions Públiques en concepte d’Impostos, Cànons i 

Llicències s’han incrementat un 37% durant el període 2011-2014, totalitzant més de 

3,7 milions d’euros que constitueixen una font d’ingressos recurrent per a les 

Administracions Públiques. Els impostos municipals han crescut un 15% en els darrers 

4 anys als municipis de Súria, Sallent i Balsareny on Iberpotash realitza les seves 

activitats econòmiques. Al municipi de Sallent, Iberpotash acumula un total de 

1.097.00€ en impostos.  

Lideratge en l’economia regional.- Iberpotash és la primera empresa en generació de 

riquesa operativa (EBITDA) a la Catalunya Central, de les més de 7.600 empreses que 

desenvolupen la seva activitat, i representa un 39% del EBITDA del Top 25 d’empreses 

industrials de la Catalunya Central. 

 

Compres a proveïdors per valor de 485 milions d’euros. En el període 2011-2014, 

Iberpotash ha pràcticament duplicat el valor de les seves compres (+90%) fins a assolir 

els 145,6 milions € al 2014 i un acumulat en el període de més de 485 milions €. Els 

proveïdors de Catalunya acumulen 321M€, un 70% de la despesa total. Les operacions 

realitzades fora de Catalunya, corresponen a compres de maquinària especialitzada per a 

la mineria al País Basc i Europa. 

Prop de 1,5 milions d’euros en projectes de contribució social. Des de 2011, 

Iberpotash ha invertit 1.450.000€ en accions de contribució social. Un 30% de la 

inversió s’ha destinat a la Càtedra de l’Escola Politècnica Superior de Catalunya, UPC-

EPSEM, a Manresa. La Càtedra ha realitzat més de 7.700 hores de formació, ha produït 

més de 34 documents tècnics i més de 23 estudiants han format part d’algun dels 

projectes d’Iberpotash com a col·laboradors.  

 

Increment de la despesa en Medi Ambient fins als 39M€ en 4 anys.  Iberpotash ha 

incrementat entre 2011-2014 les despeses totals en medi ambient en un 47%, fins els 9,7 

M€ el 2014. En els darrers 4 anys Iberpotash ha dedicat més de 39 milions d’euros a les 

despeses i inversions amb caràcter ambiental, despeses totals que  equivalen al 5,3% del 

pressupost del Departament d’Actuacions de Medi Ambient de la Generalitat de 

Catalunya.  

Seguretat i salut laboral.- La Seguretat dels empleats i contractistes d’Iberpotash és 

vital per al funcionament sostenible de les explotacions mineres. Els esforços portats a 

terme han aconseguit una reducció global del 59% de l’índex d’accidentabilitat (de 

personal propi i contractistes) durant el període 2011-2014. L’índex d’accidentabilitat 

d’Iberpotash és 5,89 vegades inferior a l’índex d’accidentabilitat de la Indústria 

Extractiva no energètica a Espanya, malgrat que la seva activitat és subterrània i no a cel 

obert. L’ índex de freqüència global s’ha reduït un 63%.  



                                                                         

 

 
Inversions aprovades de 459 milions d’euros.- El Pla Phoenix és un projecte 

estratègic que té l’objectiu d’ampliar i modernitzar les instal·lacions d’ICL mitjançant 

una inversió per un total de 459 milions d’euros en el període 2014-2017. Entre d’altres 

actuacions, el Pla Phoenix contempla l’ampliació de les instal·lacions industrials a 

Súria, la construcció de dues plantes de sal vacuum, el projecte de construcció d’una 

nova terminal al port de Barcelona així com el desenvolupament de les infraestructures 

logístiques necessàries. 
 

Sobre ICL. El grup ICL és fabricant mundial de productes basats en minerals especials destinats a 
satisfer les necessitats essencials de la humanitat en tres grans mercats: agricultura, alimentació i 
productes avançats. És un dels líders mundials en producció de fertilitzants i sisè productor mundial de 
potassa. Té una plantilla de 12.000 treballadors arreu del món i compta amb plantes productives a 
Israel, Europa, Amèrica del Sud i Xina. 
 
Sobre ICL Iberia. ICL Iberia és la societat holding del grup ICL a Espanya. És propietària de diverses 
companyies, entre elles Everris Iberica Fertilizers, Auxquimia, Fuentes Fertilizantes – Grupo 
Empresarial Agromediterráneo, ICL Iberia Barcelona Port, abans anomenada Tramer i ICL Iberia 
Súria&Sallent, abans coneguda com Iberpotash. 
 
Sobre Iberpotash. Iberpotash és l’única empresa productora de sals potàssiques a Espanya, i es dedica a 
l’extracció, tractament i comercialització de sals sòdiques i potàssiques. La seva seu central es troba a 
Súria (Barcelona) i genera ocupació a més de 1.200 treballadors. Des de fa més d’un segle, la comarca 
del Bages és un centre miner de gran rellevància, on s’ha mantingut ininterrompudament l’extracció de 
potassa, un fertilitzant natural, fonamental per a l’agricultura a tot el món, però també de sal sòdica, 
destinada principalment a la indústria química. 
 
 

 


