
  
 

 

La planta de cristal·lització d’ ICL a 

Súria ja és una realitat 

 

La instal·lació es troba en fase de proves i és previst que funcioni a ple 

rendiment el segon semestre de 2016  

La planta permetrà produir 750.000 tones anuals de sal vacuum, així com 

25.000 tones de potassa blanca  

 

Súria,  10 de juny de 2016.- ICL ja està realitzant les primeres proves a la seva nova planta de 

sal d'alta qualitat a Súria que, a més de ser l’única d’Espanya amb aquestes característiques, 

és la més moderna del món. La sal que es produirà tindrà una puresa del 99,97% i es preveu 

que la nova planta estigui a ple rendiment durant el segon semestre d’aquest any. 

Aquesta és la primera planta de cristal·lització que ha finançat i ha construït ICL a Súria en el 

marc de l’anomenat Pla Phoenix. 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 podrà aprofitar les tones de sal que es generen de l’extracció de la 

potassa per oferir al mercat sal de la màxima puresa (99,97%), fet que permetrà a la indústria 

electroquímica fer l’adaptació al canvi normatiu que s’aplicarà a final del 2017, pel qual 

l’electròlisi del clorur de sodi deixarà de fer-se pel sistema de cel·les d’amalgama de mercuri i 

es prioritzarà els sistema de cel·les de membrana. 

D’altre banda, la sal vacuum també permetrà a d’altres indústries millorar els seus processos 

així com oferir productes de més qualitat, com és el cas de la indústria de l’alimentació tant 

humana com animal. Pel que fa a la potassa blanca, anirà destinada també a la indústria 

electroquímica i a la indústria alimentària.  

Aquesta planta de sal ha generat ja 25 nous llocs de treball aquest any 2016, i se’n preveu que 

en generi més al llarg de les següents fases de posada en marxa. 



  
 

 

La sal que es produeixi a Súria serà comercialitzada per la multinacional holandesa AkzoNobel, 

en virtud dels acords signats amb ICL Iberia, i es distribuirà arreu del món des del port de 

Barcelona, on ICL Iberia té previst construir una nova terminal de càrrega 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 60.000 tones.  

 

Sobre ICL Iberia: ICL Iberia és la societat holding del grup ICL a Espanya amb seu a Barcelona. L’empresa és, a la 

vegada, propietària de diverses companyies, entre elles Everris Iberica Fertilizers, Auxquimia, Fuentes 

Fertilizantes – Grupo Empresarial Agromediterráneo, i ICL Iberia Súria&Sallent (abans coneguda com Iberpotash). 

A més, ICL Iberia compta amb una terminal pròpia al port de Barcelona, anomenada Tramer, des d’on exporta a 

Europa, Àsia i Amèrica més del 80% de les seves mercaderies: des de minerals especialitzats (com la potassa i la 

sal), fins a la producció i desenvolupament de productes que formen part de les nostres necessitats bàsiques. 

Sobre ICL Suria&Sallent: Iberpotash és una unitat de negoci d’ICL Iberia i és l’única empresa d’extracció de 

potassa a Espanya. Exporta el 75% de la seva producció, principalment a països de la Unió Europea, Àsia, i el Sud 

d’Amèrica. Iberpotash és la companyia que genera més llocs de treball directes a la comarca del Bages, amb 

1.200 empleats, i és el motor econòmic de la Catalunya Central. Actualment està duent a terme un del projectes 

industrials més importants del sud d’Europa, el Pla Phoenix, amb l’objectiu de modernitzar les seves instal·lacions 

mineres, industrials i logístiques, així com la creació de la planta de sal més avançada del món. 

 


