
 

 

ICL incrementa el nivell de transparència publicant la 

memòria de sostenibilitat amb tots els indicadors de la 

seva activitat 

 
La companyia va invertir 95,8 milions d’euros al llarg del 2016, generant 

un valor econòmic de 260 milions 

 
 

Súria, 19 de desembre de 2017.-  ICL ha complert novament amb el seu compromís 

amb la transparència, publicant la tercera edició de la Memòria Social que recull, de 

manera pública, tots els indicadors de la companyia relatius a l’exercici del 2016. L’any 

passat la companyia va invertir en les seves instal·lacions a Catalunya 95,8 milions 

d’euros i va generar un valor econòmic directe de 260 milions d’euros.,  

 

La Memòria Social s’ha dut a terme seguint les directius per a l’elaboració de 

memòries de sostenibilitat del Global Reporting Iniciative (GRI G4) que permet 

analitzar tots els indicadors de sostenibilitat. El document reflexa el compromís d’ICL 

cap a la transparència vers la societat, els treballadors, els proveïdors i l’entorn més 

immediat i pel desenvolupament plenament sostenible. 

 

Segons Carles Aleman, conseller delegat d’ICL Súria&Sallent, “la Memòria Social és la 

constatació que continuem avançant en el camí cap a la total transparència en la 

nostra activitat a Catalunya i cap allò que anomenem economia circular però, també 

amb el desenvolupament social i econòmic del nostre territori. Hem fet un gran 

exercici per posar a l’abast de tothom tots els nostres paràmetres”. 

 

El desenvolupament de les obres previstes al pla industrial han suposat un increment 

dels indicadors dels consums energètics, d’aigua o de les emissions de CO2  en el 

decurs del 2016 segons mostra la Memòria de Sostenibilitat. A mesura que vagin 

entrant en funcionament les noves instal·lacions s’aniran reduint aquests paràmetres, 

donat que s’han construït amb aquest criteri. 

 

Un dels aspectes que més destaca la nova Memòria Social és tot allò relacionat amb la 

formació en matèria de seguretat i salut laboral i amb la prevenció d’accidents, àmbit 

en el qual ICL destina molts dels seus esforços. La traducció d’aquest compromís va ser 

durant el 2016 la realització de prop de deu mil hores de formació en seguretat i salut 

laboral i 1.360 xerrades amb la participació de 7.757 persones. 

 

 

 



 

Sobre ICL Iberia:  ICL Iberia, filial d’ ICL a Espanya, té la seva seu a Catalunya i és l'única 
companyia productora de sal i potassa a Espanya. ICL Iberia exporta el 80% de la seva 
producció a països de la Unió Europea, Àsia i Amèrica.  ICL té una àmplia presència en tots 
els mercats mundials, inclosos els dels països emergents. ICL opera en un marc estratègic de 
sostenibilitat que inclou el seu compromís amb el medi ambient, amb les comunitats locals en 
els quals té les seves instal·lacions i en les quals viuen els seus empleats així com amb els seus 
empleats, proveïdors, clients i altres parts interessades  www.icliberia.com  


