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Benvinguts a 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.  

 
 
 
 
  

 

 

Lideratge comercial de potassa d’ICL Iberia també el 2020 

ICL Iberia tanca el 2020 una vegada més com a líder en el subministrament de potassa al 

mercat espanyol. Tot i les grans dificultats que hem tingut aquest any causades per la COVID 

i, específicament les parades en la producció (sobretot durant les campanyes de consum), 

hem seguit subministrant potassa de forma contínua a tots els nostres clients. 

A més, en l'enquesta de satisfacció de client del 2020, que porta en consideració diversos 

temes des de l'atenció donada fins al lliurament del producte i la seva qualitat, hem estat 

valorats amb un 9 de10. Felicitats a l'equip del departament comercial d'ICL Iberia, i a tot 

l'equip que forma part de la cadena de subministrament 
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Premis ICL Iberia 2020 

Els Premis ICL Iberia tenen com a objectiu des de l’any 2019 quan van 

començar, reconèixer alguns del projectes més destacats del darrer any, i les persones que 

hi han darrera i que els han fet possible.   

Malgrat l’any complicat que hem viscut tots, l’equip humà d’ICL Iberia ha demostrat 

novament la seva creativitat, compromís i capacitat de treball, a través de diversos 

projectes i iniciatives que han ajudat i ajudaran a dur a l’empresa a bon port.   

Els 5 projectes premiats el 2020 són: 

- Confirming o Reverse Factoring:  Aplicació amb proveïdors, amb l'objectiu de millorar el 

working capital de l'empresa i minimitzar riscos. Disminuir el working capital significa reduir 

el capital immobilitzat i el cost associat amb ell.  

- Modelat amb elements finits per una millor comprensió de la mecànica de roques: 

Augmentar el coneixement del comportament de la infraestructura interior minera 

amb l'ús d’un escàner 3D i el modelatge d'elements finits per conèixer la velocitat de 

deformació de les galeries. 

- Integració dels treballadors de Sallent i Vilafruns a Súria: Procés d'integració a la mina de 

Cabanasses i planta de Súria dels treballadors que provenen de Vilafruns i Sallent per 

organitzar i aplicar el quart torn a la mina i passar a formar part de l'equip de Súria. 

Aquest projecte  també ha estat premiat a la Divisió de Potassa d’ICL 

- Certificació del sistema de gestió de mineria sostenible: Obtenció del certificat de 

mineria sostenible d'acord amb les normes UNE 22470 i 22480, amb l'objectiu de 

demostrar i estructurar, mitjançant una norma estàndard, els principis de 

sostenibilitat  integrats a tota l'activitat de la nostra empresa els darrers anys. 



- Aplicació del dispositiu de greixatge per ultrasons: Implementació d'una tecnologia 

d'ultrasò per verificar la quantitat de greix que necessita la màquina, detectar anomalies de 

coixinets i fugues, i evitar aplicació inadequada de greix. 

 

 

ICL Iberia es compromet amb la mitigació del Canvi Climàtic 

El compromís d’ICL Iberia per mitigar el Canvi Climàtic s’ha traduït en un full de ruta on 

s’explica el camí que volem seguir en els propers anys per tal d’assolir la neutralitat del 

carboni, refermant així la convivència de l’activitat minera i industrial amb el medi ambient. 

L’objectiu és ser coherents amb els objectius  establerts en diferents cimeres mundials, per 

reduir l’efecte del Canvi Climàtic. 

Assolir la neutralitat de carboni significa aconseguir que les nostres emissions de gasos 

d’efecte hivernacle estiguin equilibrades amb la quantitat de GEH assumida per la Vegetació, 

representaria emissions zero de GEH. El full de ruta acabat de publicar descriu les accions 

estratègiques previstes de dur a terme fins el 2050 per neutralitzar les nostres emissions . 

Entre les accions estratègiques destaca: la millora de l’eficiència energètica i el consum 

d’energia de fonts renovables (ja sigui de producció pròpia o adquirida a la xarxa nacional), 

així com la promoció de la mobilitat sostenible abans del 2028, tant de treballadors, 

producte, clients i proveïdors. És el cas de vehicles elèctrics a l’interior de la mina aquest 

2021, el transport col·lectiu de treballadors, l’augment del transport de mercaderies 

ferroviari (disminuint el transport per camió) i de vaixells de gran tonatge. A més, la posada 

en marxa de la rampa evitarà la circulació diària de 550 camions pel nucli urbà de Súria, que 

suposarà una disminució important d’emissions de CO2. El full de ruta també especifica com 

a estratègia a seguir la digitalització, la transparència i la formació de tota la plantilla. 

Un cop establertes les mesures indicades, a partir del 2030 i de forma progressiva, s’aniran 

compensant les emissions romanents amb aportacions a projectes verds preferiblement 



 

del nostre territori proper o a països del tercer món, preveient arribar a emissions zero 

abans de l’any 2050. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova política de drets humans a ICL  

El Grup ICL ha presentat el mes de gener la seva nova política de drets humans, aspecte 

fonamental per a la companyia com a norma internacional de conducta que s’ha de 

respectar arreu del món.  

La nova política de drets humans complementa el Codi Ètic d’ICL amb l’objectiu que es 

vagin ampliant de forma progressiva. Tots els empleats i socis comercials que treballin en 

nom de la companyia han de seguir els principis de drets humans, a més del Codi Ètic i els 

programes de compliment normatiu d'ICL. 

Entre els principis destacats en la politica de drets humans d'ICL hi ha: el dret a escollir el 

treball lliurement, prohibir el tracte inhumà, la no discriminació, la llibertat d'associació i 

negociació col·lectiva, les condicions de treball segures, prohibir el treball infantil, salaris 

justos i horaris raonables, i el dret al treball estable. La política s'actualitzarà periòdicament 

i tota la plantilla rebrà formació i comunicació relacionada. Tota violació de la Política de 

drets humans s'ha de notificar als responsables de compliment normatiu regional o a la 

línia telefònica directa per a empleats d'ICL. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Seguiu-nos a Instagram    @ICLIberia 
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