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s’ha destinat a la Càtedra de l’Escola Politècnica Superior de Catalunya, a 
Manresa. La Càtedra ha realitzat més de 5.800 hores de formació, ha produït més 
de 30 documents tècnics i més de 20 estudiants han format part d’algun dels 
projectes d’Iberpotash com a col·laboradors.  
 
Increment de les exportacions en més d’un 15%. Pel que fa a la balança 
comercial, Iberpotash ha incrementat les seves exportacions en més d’un 15% els 
darrers tres anys, contribuint en un 45% al creixement de les exportacions en el 
seu sector d’activitat. Per si mateixa, Iberpotash suposa el 0,45% de les 
exportacions de tot Catalunya.   
 
Compres a proveïdors catalans per valor de 216 milions d’euros. En el 
període 2011-2013 Iberpotash ha duplicat el valor de les seves compres fins a 
assolir un volum total de 340M€, un 63% dels quals és a proveïdors catalans. En 
els darrers tres anys, la companyia ha incrementat la despesa en proveïdors de 
Catalunya en 32 milions d’euros. A la Catalunya Central, Iberpotash suma una 
despesa de 179 milions d’euros en compres a proveïdors i l’import mig de les 
operacions amb proveïdors de les comarques centrals és 1,22 vegades superior al 
de la resta de Catalunya. Pel que fa a les operacions, l’any 2013, fins a un 90%  
són amb proveïdors ubicats a Catalunya, xifra que representa un increment de més 
del 88% en els darrers tres anys.   
 
Increment de la despesa en Medi Ambient fins als 9M€ en 2013 i implantació 
de mesures d’eficiència.  Les despeses totals en Medi Ambient s’han incrementat 
més d’un 43% en el període d’estudi, fins assolir la xifra de 9 milions d’euros 
l’any 2013. Gràcies a la implantació de mesures d’eficiència energètica, el 
consum d’energia per a l’extracció de mineral s’ha reduït en un 21% els darrers 
tres anys i el consum total de gasoil, gas i electricitat per tona produïda s’ha reduït 
en un 18%. La despesa total d’electricitat s’ha reduït en un 6%, xifra que equival 
al consum de més de 2.300 llars catalanes. Iberpotash també ha implementat 
mesures d’eficiència en el consum d’aigua, reduint fins a un 25% el consum per 
tona produïda i disminuint el volum d’aigua captada dels rius fins a un 11%. 
 
Contribució a l’ocupació.  El 98% dels empleats d’Iberpotash procedeixen de les 
tres comarques més properes als seus centres productius: Bages, Berguedà i 
Solsonès. La contribució al treball d’Iberpotash suposa un 28% del total d’ocupats 
en els municipis de Súria, Sallent i Balsareny. El 44% dels nous empleats 
contractats els darrers tres anys tenen menys de 30 anys i la taxa mitjana de 
contractació de dones és 7 punts per sobre de la mitjana de la indústria extractiva. 
Iberpotash ha incrementat en un 27% la proporció de dones a la plantilla en els 
últims 4 anys. 
 
Els salaris base dels treballadors multipliquen per més de 3 vegades el salari 
mínim.- La retribució base dels treballadors d’ Iberpotash és 3 vegades superior al 
salari mínim interprofessional, situant-se en 27.866€. La retribució base de les 
empleades supera en un 60% i 49% els salaris bruts de les dones a Espanya i 
Catalunya respectivament. Iberpotash fomenta la contractació indefinida i un 98% 
dels seus contractes són de caràcter indefinit.    
 



Seguretat i salut laboral.- Iberpotash ha reduït en un 44% l’índex 
d’accidentabilitat d’empleats directes i contractistes en els darrers tres anys, 
situant-se en un índex d’incidència 4 vegades inferior a l’índex d’accidentabilitat 
de la indústria extractiva no energètica a Espanya. L’índex de freqüència 
d’accidents és 5,8 vegades inferior al del sector, i s’ha reduït en un 48% en els 
darrers tres anys.  
 
 
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. 
 

 


