
 
 

 

ICL I AKZO NOBEL SIGNEN L’ACORD PER PRODUIR I 

COMERCIALITZAR SAL VACUUM I POTASSA BLANCA 

 

L’acord estableix que ICL Iberia, matriu d’Iberpotash, construirà les instal·lacions per 

produir 1.5 milions de tones anuals de sal vacuum i 50.000 tones anuals de potassa blanca   

Per la seva part, Akzo Nobel Industrial Chemicals comercialitzarà la sal vacuum 

 

ICL, fabricant mundial de productes basats en minerals naturals que dóna resposta a les 

necessitats essencials de la creixent població mundial en segments com l’agricultura, alimentació 

i productes avançats, i AkzoNobel, una de les principals empreses productores d'especialitats 

químiques i un dels líders mundials en pintures i recobriments, han anunciat avui la signatura de 

diversos acords per a la producció i la comercialització, a llarg termini, de sal vacuum i potassa 

blanca.  

L'acord signat per AkzoNobel Industrial Chemicals i la filial d’ ICL a Espanya, ICL Iberia, 

preveu la producció per part de ICL, i la comercialització per part de AkzoNobel, de 1,5 milions 

de tones anuals de sal vacuum d'alta qualitat. A més, 50.000 tones de potassa blanca seran 

produïdes i comercialitzats per ICL. 

La sal vacuum d'alta qualitat s'utilitza en una gran varietat d'aplicacions en la indústria química, 

així com per a especialitats en les indústries d'aliments i pinsos, així com per a aplicacions de 

tractament d'aigua.  

Segons els acords, ICL finançarà i construirà dues plantes de producció a les seves instal·lacions  

situades a Súria, Catalunya. Cada planta permetrà la producció de 750.000 tones de sal vacuum. 

La primera planta està prevista per a entrar en funcionament al 2015 i la segona al  2017.  La 

construcció de les plantes està dins de les inversions prèviament anunciades de  175 milions 

d’euros del Pla Phoenix que té en marxa ICL per augmentar la capacitat d'extracció i producció a 

ICL Iberia.  

Ambdues parts es beneficiaran de les sinergies existents entre elles, ja que a la capacitat de 

producció i especialització d’ICL Iberia se li afegeix  l'experiència i els coneixements 

d’AkzoNobel per produir els volums estipulats així com la seva extensa xarxa comercial. 

Les operacions de construcció de les noves instal·lacions de ICL Iberia per produir sal vacuum i 

potassa blanca contribuiran a l’increment de l'ocupació a la Catalunya Central així com a la 

consolidació de la regió com a base de fabricació. 



 
 

 

Tal i com manifesta el president CEO de ICL Fertilizers, Nissim Adar: "Estem molt contents 

d’aquest acord de partnership amb AkzoNobel perquè creiem que ens aportarà un valor afegit a 

les nostres activitats a ICL Iberia a llarg termini. Aquesta iniciativa comercial també beneficiarà 

AkzoNobel, ja que obté una font fiable de sal d'alta qualitat, i alhora té importants avantatges 

ambientals per les nostres instal·lacions al Bages. ICL Iberia està ampliant la seva capacitat de 

producció de potassa a Súria, i la nostra cooperació amb AkzoNobel ens permetrà recuperar 

potassa addicional així com produir aquesta sal d’alta qualitat”.  

"Aquesta aliança estratègica millorarà la nostra posició al mercat i proporcionarà al nostre negoci 

de sal una forta implantació al sud d'Europa. Com a líder en matèria de sostenibilitat i amb el 

coneixement de la tecnologia i el mercat de la sal a la nostra essència, estem molt ben 

posicionats per treballar amb ICL i assegurar-los l’obtenció de tots els avantatges de l’expansió 

de la seva mina a Súria." Ha Knut Schwalenberg, President de AkzoNobel Specialty Chemicals. 

A la foto de la signatura de l'acord, d’esquerra a dreta: 

Dempeus: José Antonio Martínez Álamo - Chairman of ICL Europe & Executive President of 

ICL Iberia; Isaac Goldstein -ICL Senior Vice President Marketing & Sales Europe; Carles 

Alemán- ICL Iberia Salt Business Unit Director,  

Asseguts:; Nils C. Van der Plas - Executive Vice President& General Manager Salt & DME 

Akzo Nobel; Stefan Borgas, CEO ICL; Knut Schwalenberg- Akzo Nobel Specialty Chemicals 

President; Nissim Adar- ICL Fertilizers CEO 

 

Sobre ICL. ICL és un fabricant mundial de productes basats en minerals naturals destinats a 

satisfer les necessitats essencials de la humanitat en tres grans mercats: agricultura, alimentació i 

productes avançats.  

Els productes agrícoles que produeix ICL ajuden a alimentar a la creixent població mundial. La 

potassa i els fosfats que s'obtenen de les mines s'utilitzen com a ingredients bàsics en els 

fertilitzants i són components essencials en la indústria farmacèutica i en els additius alimentaris.  

Els additius alimentaris que produeix ICL fan possible una major varietat i qualitat d'aliments. 

Els productes destinats al tractament d'aigua contribueixen a dotar d'aigua potable a milions de 

persones, així com a múltiples indústries a tot el món. Altres productes, basats en el brom i els 

fosfats, ajuden a crear energia més eficient i respectuosa amb el medi ambient, prevenen la 

propagació dels incendis forestals i faciliten l'ús segur d'una gran varietat de productes i 

materials.  

ICL té una àmplia presència en tots els mercats mundials, inclosos els de els països emergents. 

ICL opera en un marc estratègic de sostenibilitat que inclou el seu compromís amb el medi 



 
 

ambient, amb les comunitats locals en els quals té les seves instal·lacions i en les quals viuen els 

seus empleats així com amb els seus empleats, proveïdors, clients i altres parts interessades. 

 ICL és una companyia pública que cotitza al New York Stock Exchange així com a la borsa de 

valors de Tel Aviv. Dóna treball a unes 12.500 persones a tot el món, i les seves vendes l’any 

2014 van ascendir a 6.100 milions d'euros.  Més informació: www.icl-group.com 

Sobre ICL Iberia 

ICL Iberia, filial d’ ICL a Espanya, té la seva seu a Catalunya i és l'única companyia productora 

de sal i potassa a Espanya. ICL Iberia exporta el 75% de la seva producció a països de la Unió 

Europea, Àsia i Amèrica.  

Sobre AkzoNobel 

AkzoNobel és una empresa de pintures i recobriments líder a nivell mundial i un important 

productor de productes químics especials. Amb diversos segles d'experiència, subministrem a les 

indústries i als consumidors de tot el món productes innovadors i tecnologies sostenibles per 

satisfer les creixents demandes del nostre planeta que canvien ràpidament. Amb seu a 

Amsterdam, Països Baixos, tenim aproximadament 47.000 empleats en 80 països, mentre que el 

portfoli inclou marques conegudes com Dulux, Sikkens, International, Interpon i Eka. 

Classificada com una de les líders en l'àmbit de la sostenibilitat, el seu lema és “estem 

compromesos a fer la vida més vivible i les nostres ciutats més humanes”. 

Sobre AkzoNobel Industrial Chemicals 

AkzoNobel Industrial Chemicals produeix i comercialitza sal, productes i derivats com l'àcid 

monocloroacètico (MCA) i de clorometans de clor-àlcali. És el primer productor europeu de sal 

vacuum per a la indústria química, amb plantes de producció a Hengelo i Delfzijl als Països 

Baixos i Mariager a Dinamarca. Els seus productes d’especialitats contribueixen de forma 

exitosa als mercats del menjar i l'alimentació, les indústries farmacèutiques i la indústria del 

tractament d'aigües. 

http://www.icl-group.com/

