
Formeu part d'una llista de destinataris escollida per ICL Iberia. Us podeu posar en contacte amb nosaltres aquí 
  

                                                                                                                         Maig 2020 Ed. 23 
ICL Iberia News  
Especial Covid-19 

 
Us donem la benvinguda a l'ICL Iberia News, el canal d'informació online d'ICL Iberia. T'enviem a la 

teva bústia de correu cada 30 dies tota la informació referent a l'activitat empresarial de la 
companyia. 

 

 

 

ICL Iberia reprèn la normalitat de forma progressiva 

 
La Covid-19 ha alterat, al llarg dels darrers mesos, el dia a dia de l’activitat d’ICL Iberia Súria&Sallent. A 
causa de la situació excepcional generada per la pandèmia i amb l’objectiu de protegir la salut dels 
treballadors, l’empresa va acordar amb els Comitès i Sindicats un Expedient de Regulació Temporal 
d’Ocupació (ERTO) per força major als centres de treball de Súria i Sallent, amb els corresponents 
serveis mínims. 
  
El 17 de març ja s’havia acordat una reducció de la producció al 50% per tal de poder implementar amb 
seguretat i garanties les mesures de prevenció i protecció personal per a evitar el risc de contagi, sense 
afectació en les nòmines dels treballadors. 

 
L’empresa i la plantilla van arribar a un nou acord el 2 d’abril passat, a través del qual ICL Iberia 
Súria&Sallent es va comprometre a complementar les prestacions d’atur de tots els afectats fins al 75% 
de les bases de cotització mentre duri l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació. 

 
El retorn a l’activitat s’està duent a terme de forma progressiva, garantint en tot moment la salut i la 
seguretat dels treballadors.  L’activitat industrial i minera es va reprendre a la meitat de la producció el 
14 d’abril, a l’espera de poder tornar a la normalitat el més aviat possible en funció de l’evolució de la 
pandèmia.  
  

 



 

 
 

La seguretat i la protecció de la plantilla davant de tot: protocol i Comitè 
de Crisi 

 

 

El Servei de Prevenció d'ICL Iberia Súria&Sallent, amb l’objectiu de minimitzar potencials contagis pel 
Coronavirus, ha desenvolupat un exhaustiu protocol amb les mesures adoptades i que s’ha anat 
actualitzant segons l’evolució de la pandèmia. L’únic i màxim objectiu ha estat el de protegir la plantilla 
davant de possibles contagis. Repassem les principals mesures adoptades les darreres setmanes: 
 
-  En primer lloc es va crear un Comitè de Crisi, que ha fet el seguiment diari. 
-  S’ha informat contínuament als treballadors de les mesures preventives i consells de bones pràctiques 
a través de diversos canals de comunicació interna. 
-  Al mateix temps, s’ha format a les brigades de salvament mitjançant el personal sanitari en cas d’un 
possible contagi, a més de com han de facilitar els equips de protecció individual necessaris. 
-  El servei de vigilància de la salut actualitza diàriament el llistat de personal sensible amb la finalitat 
d'informar-los  sobre el risc que tenen i perquè es posin en contacte amb el seu metge de capçalera. 
-  S’ha promogut i facilitat el teletreball. 
-  S’han dut a terme controls de temperatura a tots els treballadors abans de l’inici de la jornada laboral. 
-  S'han distribuït mascaretes als treballadors a més de disposar de dispensadors de gel hidroalcohòlic a 
les zones estratègiques, on no és possible rentar-se les mans amb sabó i aigua. 
- També s'han distribuït polvoritzadors amb desinfectant i tovalloles de paper d'un sol ús per la neteja 
automàtica de les eines, vehicles, zones de contacte com la taula, teclat, ratolí, etc. 
-  L'empresa encarregada de la neteja dels vestidors, menjadors i lavabos ha incrementat en freqüència, 
amb més èmfasi en les zones de contacte com poms, passamans, taules, interruptors de la llum, etc. 
-  S'han senyalitzat les zones de concurrència recordant que s'ha de respectar la distància 
mínima aprovada per les autoritats sanitàries, i també s’ha establert no realitzar reunions de més de 8 
persones, respectant la distància mínima de seguretat, així com utilitzar la videoconferència. 
-  S'han establert diversos horaris d’entrada, així com la reducció del nombre de persones a l’skip de les 
mines. 
  
Totes les mesures preventives s’han anat adequant a les peticions i recomanacions de les autoritats 
sanitàries, posant sempre per davant la salut i seguretat dels treballadors. 

 

 



 

 

La Planta de Cristal·lització no ha aturat la seva producció de sal 
 

L’activitat que es realitza a la Planta de Cristal·lització de Súria (SCP) està emmarcada dins la 

indústria química, i catalogada com a essencial en aquests moments difícils en els que estem 

vivint.  L’empresa és la principal productora i administradora de sal d’alta puresa (sal vacuum) de la 

Península Ibèrica, material essencial que s’utilitza a la indústria química (electròlisi) per a obtenir 

clor, material clau per a fabricar desinfectants.   

  

Dins del procés químic que es realitza amb la sal provinent de la nostra planta de Cristal·lització, 

es separa el clor del sodi per a generar-ne  molts derivats, entre els quals destaquen lleixius, 

aigües oxigenades, desinfectants, etc., dins el grup dels biocides, essencials per a la 

prevenció i contenció de la COVID-19, a més del mercat dels plàstics, on el clor és utilitzat per a 

moltes finalitats també rellevants com és el cas del PVC. Una altra sortida comercial és l’ús 

alimentari, on la nostra sal és utilitzada per a processos de descalcificacions d’aigües potables, 

alimentació, etc. 

  

La plantilla de la planta de cristal·lització compta amb una cinquantena de persones, distribuïdes 

en 5 torns rotatius. La planta pot mantenir i respectar les normes de seguretat establertes pel 

departament de Salut, i implementades pels serveis de prevenció d’ICL Iberia. Entre les mesures, 

cal remarcar el distanciament obligatori interpersonal de 2m, la presa de temperatura corporal a 

l’inici de cada torn, l’ús de mascaretes de protecció FFP2, la circulació separada en vehicle de 

conductor i copilot, la desinfecció constant de vestuaris i llocs comuns, així com de zones d’ús 

compartit (teclats, telèfons...), l’aforament limitat a zones i/o despatxos, etc. Per això també s’ha 

pogut continuar l’activitat de forma habitual, dins de l’excepcionalitat del moment, intentant donar el 

millor servei als clients. 

  

El ritme de producció s’ha mantingut durant tot aquest temps, i diàriament estan sortint de les 

instal·lacions de l’ordre de 50 camions de sal amb destinacions nacionals i algun d’exportació. 

 

  



 

 

 

ICL Iberia ha mantingut el subministrament de potassa a nivell 
nacional 

 

 

ICL Iberia ha centrat la seva activitat en seguir essent un dels principals subministradors de potassa 

al mercat nacional de fertilitzants, malgrat l’estat d’alarma decretat a causa de la crisi del coronavirus. 

  

Quan es va declarar l’estat d’alarma, i per tant la força major, ens trobàvem en plena campanya de 

fertilització a Espanya i la producció de potassa s’havia aturat a les nostres mines a causa de 

l’ERTO. 

  

Des del departament Comercial d’ICL es va decidir importar vaixells a la terminal portuària de 

Barcelona des d’Asdod (Israel). El primer va arribar i va descarregar el  6 d'abril. En una setmana es 

van aconseguir descarregar 3 vaixells, unes 13.000 tones de potassa granular i potassa fina blanca.  

 

Pel que fa al subministrament via camions al llarg del mes d'abril de 2020, 22.500 tones de 

potassa s'han pogut transportar a la Península Ibèrica, i 6.500 tones a França. 

  

El subministrament als clients nacionals d’ICL Iberia ha estat possible gràcies a l’estoc existent i la 

ràpida gestió de l’equip humà de l’empresa, donant un servei eficaç i de qualitat. 
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