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Seguim avançant 
cap a la mineria 

sostenible
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ICL Iberia 
ICL Iberia és la societat hòlding d’ICL Group a Espanya.

És propietària de diverses companyies:

ICL Iberia 
Barcelona Port 

(Tramer) 

Es dedica al tràfic de 
mercaderies, principalment 

de sals sòdiques i 
potàssiques provinents de 

les mines del Bages.

ICL Specialty 
Fertilizers (Fuentes i 

Everris)  
Ofereix els fertilitzants i 

els programes de nutrició 
especialitzats tècnicament més 
avançats. Ajuda els agricultors i 

els usuaris finals a produir plantes 
i cultius de més qualitat i amb un 

rendiment més elevat.

ICL Iberia 
Súria&Sallent 
(Iberpotash)

Divisió especialitzada 
en extreure, tractar i 

comercialitzar sals sòdiques 
i potàssiques. És l’única 
empresa productora de 
sals potàssiques a l’Estat 

espanyol.

Absia, SL

Ofereix serveis de màrqueting, 
de comercialització i de 
distribució de productes 

fabricats per altres empreses 
d’Group ICL.
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Missió 
Aconseguir i mantenir l’excel·lència empresarial i de lideratge unida a valors basats en el respecte, la seguretat 
laboral, la igualtat i la millora constant.

Visió 
Ser una de les companyies líders de fertilitzants i productes derivats de la sal i ser un grup dinàmic, gràcies a la 
motivació i a la contribució de les persones que formen part del grup.

Invertir en el desenvolupament del benestar dels treballadors i les treballadores per aconseguir l’excel·lència en 
seguretat laboral, l’objectiu de la qual és arribar a zero accidents.

Participar de manera activa en les comunitats on s’ubiquen les instal·lacions d’ICL i d’on provenen els treballadors 
i les treballadores, i adoptar el concepte internacional de responsabilitat social corporativa.

Valors

Compromís amb la 
societat

Orientació al client

Desenvolupament de 
recursos humans

Respecte envers el 
medi ambient

Millora constant i 
excel•lència en la gestió

Innovació, creativitat i 
iniciativa

Seguretat, salut i 
qualitat laboral

Visió de futur
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ICL Iberia 
   Súria&Sallent 

És l’única empresa productora de sals potàssiques a 
l’estat espanyol. Amb seu central a Súria (província 
de Barcelona), es dedica a l’extracció del mineral, al 
seu tractament i la seva comercialització. ICL Iberia 
Súria&Sallent explota la conca potàssica catalana, 
localitzada a la comarca del Bages, que des de fa més 
d’un segle és un centre miner de gran rellevància. 

Compta amb dues mines, la de Vilafruns i la de 
Cabanasses. La primera és una mina d’interior, 
situada als municipis de Sallent i Balsareny. La de 
Cabanasses es troba a Súria i té dos pous d’extracció. 
Aquesta mina representa el futur de la mineria per 
la riquesa i per la quantitat de mineral que conté el 
subsòl així com per l’avançada tecnologia amb la que 
s’hi treballa. 

1.100 
persones 

treballadores

Potassa 
produeix un milió de tones anuals

Sal sòdica 
comercialitza 1,4 milions de tones anuals

Per processar el mineral extret, ICL disposa de 
dues instal·lacions industrials als municipis de 
Súria i Sallent. S’hi processa el mineral mitjançant 
tractaments merament físics que permeten 
separar-ne els components naturals: sals sòdiques i 
potàssiques, magma d’insolubles i altres components 
en una fracció molt petita. Aquí també hi ha els 
magatzems de productes acabats així com els 
magatzems destinats a l’expedició efectiva dels 
productes amb tren o camió.
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La potassa
El clorur potàssic (KCl) és una de les matèries 

primeres que s’utilitzen per produir fertilitzants. 

Juntament amb el nitrogen i el fòsfor, incideix 

en el cicle natural de les plantes i és bàsic per a 

l’agricultura moderna. La combinació justa amb 

aquests dos elements converteix el potassi en un 

element essencial dels fertilitzants complexos. La 

disponibilitat de potassi a les plantes en condiciona 

el seu creixement. Incrementa el rendiment de les 

collites, manté la qualitat dels productes agrícoles 

i augmenta la capacitat de les plantes per resistir 

malalties, atacs d’insectes, el fred i la sequera, entre 

d’altres condicions adverses. 

Els productes

El

95% 
de la producció de potassa es 
destina a l’activitat agrícola

El

5% 
restant té diverses finalitats com 

productes de neteja i higiene,  
entre d’altres

El 

80% 
s’exporten arreu del món

Potassa blanca:

25.000  
tones anuals

L’ús intensiu del sòl agrícola d’avui en dia requereix 

una aportació extra de nutrients més enllà dels cicles 

naturals de reposició. En aquesta línia, la potassa 

és un element fonamental per afrontar els reptes 

derivats de l’increment de població. Representa un 

paper clau a l’hora de millorar d’una manera eficaç i 

sostenible la producció agrícola. I és que segons les 

previsions l’augment de la població arribarà als 9.000 

milions de persones l’any 2050.

Potassa granulada:

600.000  
tones anuals

Potassa estàndard:

400.000  
tones anuals
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Sal 
El clorur sòdic (NaCl) és un recurs natural de primer 

ordre. És la base per a centenars d’aplicacions i 

permet obtenir productes molt diversos. Representa 

un element bàsic per a la indústria electroquímica 

gràcies als components que s’obtenen de la separació 

del clor i el sodi.

Els productes de clorur sòdic que ofereix ICL 

Súria&Sallent són:

La sal de procés. S’obté del procés de 

flotació de la potassa, que s’ha de netejar i processar 

de nou i per extreure’n totes les impureses. La 

seva utilitat industrial és essencial en el sector 

electroquímic per produir clor i sosa.

La sal Gemma. És imprescindible per a la 

seguretat vial i s’utilitza per al desglaç de carreteres.. 

La sal Vacuum. És la més pura del mercat 

i perfectament adaptada per a la indústria química 

més exigent.

La Sal Purificada. És aquella procedent 

de la planta de purificació de Sallent. Aquesta sal té 

una puresa més elevada i es destina als mercats de 

desgel més exigents.

Complement en la 

indústria petrolífera

Extintors de foc

Conservants
Indústria farmacèutica

Potabilització d’aigües

Alimentació

Indústria del paper

Indústria 

electroquímica

Dissolvents

PVC

Gomes

Perfumeria

Plàstics
Sabons

Detergents

Agents blanquejadors

Insecticides i fungicides

Seguretat vial

Luminotècnia

817.000 tones anuals
sal Gemma

750.000 tones anuals
de sal Vacuum
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ICL Iberia disposa de diferents tipus d’instal·lacions. Totes relacionades amb l’explotació de la 
Conca Potàssica Catalana.

Instal·lacions industrials:
Per processar el mineral extret de les mines, ICL Iberia disposa de dues instal·lacions industrials als municipis 
de Súria i Sallent. En aquestes plantes s’hi processa el mineral mitjançant tractaments merament físics que 
permeten separar-ne els components naturals: sals sòdiques i potàssiques, magma d’insolubles i altres 
components en una fracció molt petita. També s’hi inclouen els magatzems de productes acabats, així com els 
magatzems destinats a l’expedició dels productes amb tren o amb camió.

Planta de Súria: s’hi concentra el 
desenvolupament industrial amb una planta de 
cristal·lització, de flotació, de desgel i de compactat. 

Cabanasses: és una mina d’interior, amb una 
profunditat que va des dels 650 als 900 metres. Està 
situada al municipi de Súria. Representa el futur de 
la mineria ja que la riquesa i quantitat del mineral 
que conté el subsol i la innovació tecnològica que 
s’ha implantat permet disposar de les eines més 
capdavanteres del moment.

Planta de Sallent: compta amb una planta de 
flotació, una planta de compactat i una nova planta 
de purificació de sal, que es va inaugurar al maig de 
l’any 2018, per a produir sal de desglaç d’alta qualitat.

Vilafruns: és una mina d’interior, a una 
profunditat de 500 metres. Ubicada en els municipis 
de Sallent i Balsareny. Està en fase de tancament 
ordenat progressiu per unificar la producció al 
centre de Súria. S’hi desenvoluparan noves activitats 
industrials així com la pròpia tasca restauradora de 
les muntanyes del Cogulló i la Botjosa.

Instal·lacions mineres:

Les instal·lacions
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Instal·lacions logístiques: 
ICL Iberia Barcelona Port és la terminal portuària d’ICL Iberia. Té connexió directa amb les instal·lacions industrials 
de l’empresa al Bages a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Al 2020 va entrar en funcionament la 
nova terminal a la zona del moll Álvarez de la Campa, que substitueix la utilitzada fins ara al moll Contradic Nord. 
La nova terminal permet quadruplicar la capacitat de càrrega anual arribant als 4 milions de tones.

Superfície: Concessió: Capacitat de càrrega 
anual de vaixells:

Magatzem de potassa:

Màxima capacitat de 
transport per ferrocarril: 

Zona de pàrquing de 
camions:

Edifici d’oficines 
corporatives: Edifici d’1 
pis de 300 m2 per a 

unes 23 persones

Capacitat per descarregar 
un tren de potassa i 
un altre de sal a la 

vegada
Estació de descàrrega 

de trens

Estació de descàrrega 
de camions: 

Magatzem de sal:

Inversió:

80,500 m2 35 anys
4 milions de tones  

 fins a 120,000 tones 
ampliable fins a 160,000 tones

7.500 tones 
diàries 

fins a 25 camions fins a 300 tones 
per hora 

4 vies de 
ferrocarril 

i dues vies 
extra curtes per 
manteniment 

 fins a 100,000 tones 
ampliable fins a 140,000 tones

Més de 70 milions 
d’euros

2054 4M €

x4

x40

300 
tones x 25
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ICL Iberia exporta aproximadament el 80% de la seva producció, la qual cosa la converteix en una empresa 
exportadora per excel·lència. L’exportació es fa amb vaixell o camió segons la destinació. L’empresa disposa 
d’estacions de trens amb via directa des de Súria i Sallent fins al Port de Barcelona, on gestiona la seva 
pròpia terminal logística.

Els clients principals d’ICL Iberia es diferencien en la classe de producte que compren així com en la destinació del 
producte. 

Clients i mercats

Empreses industrials 
Són les que utilitzen sals d’alta puresa per a diferents 
usos químics i industrials. Poden ser de gran consum, 
com són les dedicades a la indústria química de base, 
i altres més petites que utilitzen la sal per a diversos 
processos industrials com el tractament d’aigües, 
adobats de pells, indústria tèxtil i d’altres.

Ajuntaments, administracions 
públiques i autopistes:  
Són les que utilitzen la sal durant els hiverns per tal 
d’efectuar els tractaments que evitin els problemes de 
circulació per glaç i neu a tota la xarxa viària en general.

SAL
Empreses industrials d’adobs 
complexos 
Compren potassa estàndard i ells mateixos fan la 
barreja (nitrogen, fòsfor i potassi) mitjançant diferents 
fórmules, depenent del cultiu a què es dirigeixen.

Cooperatives o majoristes 
Compren potassa granulada i la barregen físicament 
amb altres nutrients agrícoles, i així formen 
l’adob compost.

POTASSA
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Les xifres d’Iberpotash de 2018

Nombre de treballadors d’Iberpotash (propis + subcontractats)  1.619

Plantes industrials 2

Superfície total de les plantes i mines (m2) 3.667.709

Xifra de negoci (€) 287.000.000

Potassa produïda (tones) 945.000

Inversió (€) 64.000.000

t i tu lo
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ICL Iberia es troba immersa en un ambiciós projecte 
de modernització i ampliació industrial amb l’objectiu 
de començar a assolir, el 2022, la mineria sostenible 
sota criteris d’economia circular.

La companyia ha invertit més de 400 milions d’euros 
i actualment s’estan finalitzant projectes com la 
construcció de la rampa a la mina de Cabanasses 
de 5,2 quilòmetres de longitud que permetrà 
accedir a l’explotació minera fins a 900 metres de 
profunditat. Això facilitarà l’extracció del mineral, les 
condicions de seguretat i ventilació, el descens de la 
maquinària d’alta tecnologia i importants millores 
mediambientals.

A Súria, hi ha en ple funcionament la planta de 
cristal·lització més moderna del món i a finals del 

Cap a la mineria 
    sostenible

2019 es preveu la posada en marxa de la nova 
terminal del Port de Barcelona que permetrà passar 
de les 800 mil tones anuals de càrrega a un total de 4 
milions.

S’està treballant el tancament ordenat del centre 
de producció de Sallent. Des de mitjans de 2019 no 
es realitzen abocaments de sal a la muntanya del 
Cogulló i se n’ha iniciat el procés de restauració. 

Les activitats d’ICL s’ajusten a l’Agenda 2030 per al 
Desenvolupament Sostenible adoptada pels estats 
membres de l’ONU el setembre de 2015, que inclou 
disset objectius de desenvolupament sostenible 
(ODS) per a erradicar la pobresa, lluitar contra la 
desigualtat i la injustícia, i combatre el canvi climàtic.
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La protecció del medi ambient és una part integral de 
la gestió d’ICL Iberia i constitueix una de les prioritats 
de la companyia, atesa la naturalesa de l’activitat que 
desenvolupa.

Identificar, analitzar i avaluar indicadors ambientals 
permet actuar de manera proactiva i dissenyar 
mesures preventives d’impactes ambientals i també, 
quan és necessari, el disseny i implementació de 
mesures de mitigació i correctores.

L’objectiu d’assolir la mineria sostenible guia les 
polítiques i inversions mediambientals de l’empresa:

• Priorització del transport del mineral amb 
ferrocarril des de la conca minera del Bages fins a la 
terminal del Port de Barcelona, amb la conseqüent 
reducció de l’impacte de diòxid de carboni.

• Restauració dels dipòsits salins de Sallent, La 
Botjosa i el Cogulló.

• Construcció de les plantes de purificació de sal per 
la seva comercialització

• Assoliment de l’objectiu: abocament zero.

• Gestió dels dipòsits salins amb la utilització de les 
millors tècniques disponibles.

Respecte pel 
    medi ambient

Més de 10 milions 
d'inversió anual en la 

gestió ambiental
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Zero accidents: aquest és l’objectiu en matèria de 
seguretat i salut que ICL Iberia vol aconseguir. Amb la 
finalitat d’aconseguir aquest propòsit, la companyia 
defineix la política de seguretat i salut, i planteja 
cada any els plans de control i seguiment sobre les 
condicions de seguretat en els centres de treball.

A ICL Súria&Sallent la seguretat és l’eix transversal de 
tota l’activitat i per això, any rere any, s’avança en la 
millora de la prevenció, la conscienciació, la formació 
i el compliment extrem de tota la normativa en 
matèria de seguretat.

Amb la consolidació del Departament de Seguretat 
i Salut, es vol reduir els índex de sinistralitat i 
malalties professionals de les persones treballadores 
i contractistes. La gestió de la seguretat i la salut 
demostra el compromís d’ICL Iberia amb les persones 
que treballen a la companyia, ja que fomenta un 
clima i unes condicions òptimes per eliminar o 
minimitzar els riscos en aquesta matèria.

El Servei de Prevenció i la direcció de cada centre 
programen diferents activitats al llarg de l’any com 
poden ser xerrades, taules rodones, formacions, 
inspeccions, simulacres d’emergència i evacuació 
parcials i generals, amb la finalitat de familiaritzar les 
persones treballadores amb els processos d’actuació 
davant d’una situació d’emergència.

El 2018 es van impartir accions 
formatives de prevenció amb 
un total de:

8.678 
persones participants i  
 

9.917
hores de formació

La seguretat, 
  objectiu prioritari

480
dies
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Compromís amb 
  el territori

ICL Iberia és una companyia amb forta vinculació al territori en el qual treballa. Per això una aposta estratègica 
ha estat incorporar aspectes ambientals i socials a la cadena de valor dels processos que es desenvolupen, 
especialment els últims anys. Inclou entre les seves prioritats un compromís ferm amb l’entorn més pròxim, 
proper i immediat en tots els vessants, començant per la preservació i la protecció del medi natural, però també 
en l’àmbit social, el científic, el cultural, l’esportiu i el solidari.

Bona part de les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) es destinen en el territori. La contribució 
d’ICL Iberia a la societat local es concreta en un seguit d’acords, convenis o patrocinis.
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Càtedra ICL Iberia Kursaal  Fundació Cardona Històrica

Miners pel Bages Fundació Universitària 
del Bages Lab 0_6

Ampans

 Cursa Bell Race Cambra Oficial de Comerç i 
Indústria de Manresa

Col·laboració amb el teixit 
associatiu dels municipis de Súria, 
Sallent, Manresa, Callús i Balsareny 

Actors del territori
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ICL és una empresa global de minerals i productes 
químics especialitzats que opera en cadenes de 
valor de minerals de brom, potassa i fosfats en un 
model de negoci únic i integrat. ICL extreu matèries 
primeres de béns minerals ben posicionats i utilitza 
tecnologia i coneixements industrials per afegir 
valor als clients dels principals mercats agrícoles 
i industrials del món. ICL se centra a enfortir les 
posicions de lideratge en totes les seves principals 
cadenes de valor. També té previst reforçar i 
diversificar les seves ofertes de solucions agro 
innovadores, aprofitant les capacitats existents d’ICL 
i el coneixement agronòmic, així com l’ecosistema 
tecnològic israelià.

Les accions d’ICL cotitzen a la Borsa de Nova York 
i a la Borsa de Valors de Tel Aviv (NYSE i TAXI: ICL). 
La companyia dona feina a més de 11.000 persones 
a tot el món i les seves vendes al 2018 van arribar 
aproximadament als 5.600 milions de dòlars EUA.

ICL opera en un marc estratègic de sostenibilitat 
i qualitat en el que inclou el seu compromís amb 
el medi ambient, les comunitats locals on hi té les 
seves instal·lacions, la seguretat i benestar dels seus 
treballadors, així com els proveïdors, clients i altres 
parts interessades.

ICL Group

Plantes de producció

Centres logístics

Oficines

Seu

POTASSA:

4900Kt

FOSFAT: 

5275Kt

MAGNESI:

21Kt

POLISULFAT:

350Kt

BROM:

175Kt
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