
 
 
 

A Iberpotash, S.A. (ICL Iberia Súria & Sallent) ens dediquem a l'extracció, tractament i 
comercialització de sals potàssiques i sòdiques. Disposem d’instalꞏlacions en els municipis 
de Súria, Sallent i Balsareny, situats dins de la comarca del Bages. Formem part del grup 
multinacional ICL, un dels líders mundials en la producció de fertilitzants. 

 
 

A partir de la visió del grup ICL, 
a IBERPOTASH treballem per 
mantenir l'excelꞏlència 
empresarial i el lideratge mundial 
i estem compromesos amb els 
següents principis: 

 
1. Compliment de la 
LEGISLACIÓ vigent, els 
reglaments aplicables, els 
requisits de les parts 
interessades, les necessitats i 
expectatives dels clients i altres 
que l’organització subscrigui. 
 
2. Implementar i mantenir una 
GESTIÓ basada en els 
estàndards ISO 9001, ISO 
14001, ISO 45001, UNE 22480 
i FSSC 22000. 
 
3. Mantenir els sistemes de 
gestió a través de controls, en 
base al seguiment i anàlisi 
continu, essent revisats i 
actualitzats periòdicament per 
part de l’alta direcció i les 
auditories, promovent amb tot 
això la MILLORA CONTÍNUA.  
 
4. Establir i mantenir 
OBJECTIUS mesurables i 
coherents amb aquesta 
política. 
 
5. Assignació dels RECURSOS 
NECESSARIS per al 
desenvolupament de tots els 
processos de seguretat i salut,  
medi ambient, mineria 
sostenible, qualitat i 
d’innocuïtat alimentària. 
 
 

6. Transparència i veracitat de 
la informació. Desenvolupar un 
pla de COMUNICACIÓ, tant 
intern com extern, per donar a 
conèixer la política, els 
objectius, els resultats, les 
activitats i els projectes de la 
companyia a les parts 
interessades per a aconseguir 
la implicació en el projecte i 
millorar els efectes de l’activitat 
a l’entorn social. 
 
7. ELIMINAR ELS PERILLS I 
REDUIR ELS RISCOS en el 
lloc de treball, fomentant les 
condicions de treball segures i 
saludables, prevenint lesions i 
el deteriorament de la salut, 
amb l'objectiu de no tenir 
accidents ni malalties 
professionals. 
 
8. PROTEGIR EL MEDI 
AMBIENT a través d'iniciatives 
i millores que permetin la 
prevenció de la contaminació, 
l’ús sostenible de recursos, 
palꞏliar els efectes de l’activitat 
en l’entorn, la protecció de la 
biodiversitat i els ecosistemes,  
circumstàncies identificades en 
l’avaluació de riscos i impactes 
ambientals i socials. 
 
9. Fomentar la IMPLICACIÓ I 
PARTICIPACIÓ DELS 
TREBALLADORS amb la 
formació, informació i consulta 
en el marc de les qüestions 
que afecten la seguretat i salut 
en el treball, el medi ambient i 
les operacions. 
 

10. Mantenir un alt nivell de 
FORMACIÓ per millorar les 
habilitats i coneixements dels 
treballadors, des de les 
qüestions pròpies del lloc de 
treball, de seguretat i salut, 
ambientals i econòmiques fins 
a les qüestions socials i així 
aconseguir la implicació 
d’aquests amb la gestió 
sostenible, segura i de qualitat 
de la organització. 
 
11. Garantir una estricta 
HIGIENE ALIMENTÀRIA en 
totes les zones afectades pels 
Productes Alimentaris. 
 
12. Oferir al mercat un 
producte de QUALITAT que 
compleixi amb els requisits i 
especificacions normatives, 
assegurant la satisfacció de 
les necessitats del client. 
 
Per aconseguir doncs la 
implicació de treballadors, 
proveïdors, clients i entorn 
social, la Direcció d'Iberpotash 
es compromet a impulsar, 
actualitzar, difondre i 
assegurar el compliment 
establert en aquesta Política a 
tots els nivells de 
l'organització. 

 
 

Súria, maig del 2020 
 

Carles Aleman 
Conseller delegat 
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