
Súria, setembre de 2018

Política de Qualitat, Medi Ambient i  Seguretat i 
Salut en el treball 

ICL Iberia Súria & Sallent (Iberpotash), 
és una empresa dedicada a l'extracció, tractament i comercialització de sals potàssiques i sòdi-
ques. Forma part del grup multinacional ICL, un dels líders mundial en la producció de fertilitzants 
i sisè productor mundial de potassa. La potassa és un element fonamental per a la millora eficaç i 
sostenible de la producció agrícola al món.

ICl Iberia Súria & Sallent té una 
visió comú que prové del grup ICL, i 
que es basa en mantenir l'excel·lèn-
cia empresarial i de lideratge a 
través de valors basats en el 
respecte, la seguretat laboral, la 
igualtat, la qualitat, la protecció del 
medi i la millora contínua. Per tot 
això, la QUALITAT, el MEDI 
AMBIENT  i la SEGURETAT I 
SALUT EN EL TREBALL aplicades 
a tots els àmbits, 
són principis fonamentals.

ICl Iberia Súria & Sallent està certifica-
da en els sistemes ISO9001, 
ISO14001, OHSAS18001. Ha creat un 
equip de treball que disposa de la 
tecnologia i coneixements adequats, i 
aposta pel desenvolupament, sensibilit-
zació, informació i formació dels seus 
recursos per aconseguir ser capdavan-
ter i punt de referència en el seu sector 
d'activitat.

ICl Iberia Súria & Sallent lliura als seus 
clients un producte amb la major 
QUALITAT i valor afegit, adequat a les 
seves necessitats, i manté l'enfocament 
en l'augment de la satisfacció del client. 
Per a això, fomenta iniciatives que li 
permeten treballar des del respecte al 
MEDI AMBIENT,  amb SEGURETAT, 
professionalitat, innovació i eficàcia.  En 
conseqüència, assumeix els següents 
principis:

1. Complir la LEGISLACIÓ, els regla-
ments aplicables i qualsevol altre 
requisit que resulti preceptiu respecte a 
l'acompliment de les activitats i dels 
productes subministrats, així com els 
relacionats amb els requisits de les 
parts interessades pertinents.

2. Prevenir els danys i deteriorament de 
la salut amb l'objectiu de reduir la 
sinistralitat i les malalties professionals.

3. Assignar els recursos necessaris per 
a la formació i la sensibilització de tots 
els empleats i les empreses col·labora-
dores, amb la finalitat de garantir el 
correcte desenvolupament dels treballs 
i fomentar el desenvolupament dels 
procediments interns i les bones 
pràctiques, mitjançant l'ocupació de la 
millor tecnologia disponible i econòmi-
cament viable, 
per aconseguir els objectius establerts.

4. Assegurar que la prevenció i la 
formació en QUALITAT, MEDI AMBIENT 
i SEGURETAT I SALUT EN EL TREBA-
LL, juntament amb la identificació i 
avaluació de riscos de l'activitat, la 
protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors, propis i contractistes, i les 
visites, la investigació dels incidents i 
l'aplicació de mesures correctores, 
seran factors determinants per eliminar, 
evitar o reduir l'exposició als riscos, per 
a l’acompliment de l'activitat preventiva, 
i la presa de decisions referent a 
inversions, productes i processos.

5. Mantenir els sistemes de gestió en 
base al seguiment, anàlisi contínua de 
les dades, objectius i fites, revisió per 
part de la Direcció i la realització 
d'Auditories, promovent la millora 
contínua compatible amb els criteris 
més exigents de QUALITAT, MEDI 
AMBIENT i SEGURETAT I SALUT EN 
EL TREBALL.

6. Desenvolupar la COMUNICACIÓ 
INTERNA per donar a conèixer la 
política i els objectius de gestió a tots 
els treballadors, i la COMUNICACIÓ 
EXTERNA amb l'objectiu de donar a 
conèixer les activitats i els projectes de 
la companyia tant a nivell institucional 
com social, a les parts interessades. A 
més de garantir la consulta dels 
treballadors i permetre la seva partici-
pació en el marc de totes les qüestions 
que afecten a la seguretat i salut en el 
treball.

7. Protegir el MEDI AMBIENT, a través 
d'iniciatives i millores que permetin 
pal·liar els possibles efectes de 
l’activitat en l’entorn, així com protegir la 
biodiversitat i els ecosistemes.

Aquests principis impliquen el coneixe-
ment del context de l'organització, 
establiment d'objectius i fites anuals la 
consecució de les quals és assegurada 
a través de la disponibilitat d'informació 
i recursos necessaris, plans de millora, 
plans d'emergència, polítiques de 
formació i motivació del treballador, 
disponibilitat dels recursos necessaris, 
millora de les infraestructures i la 
incorporació dels darrers avenços 
tècnics i científics; sent la Transparèn-
cia, Sostenibilitat, Diàleg, Excel·lència i 
Innovació els pilars fonamentals en els 
quals ICL Iberia Súria & Sallent basa el 
seu present i el seu futur desenvolupa-
ment empresarial.

Per tant, la Direcció d' ICL Iberia Súria 
& Sallent es compromet a difondre, 
impulsar, actualitzar i fer complir 
l'establert en aquesta Política a tots els 
nivells de l'organització, adaptant els 
principis del grup ICL a la seva realitat i 
el seu entorn legal, ambiental i social, 
així com exigències derivades dels 
SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT, 
MEDI AMBIENT i SEGURETAT I 
SALUT EN EL TREBALL, sent respon-
sabilitat de cada empleat el compliment 
estricte de la present Política.
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