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ICL Iberia 
Política de  
sostenibilitat 

• Alinear-nos amb l’estratègia de sostenibilitat d’ICL Group.

• Generar valor a llarg termini.

• Promoure la mineria sostenible. 

• Impulsar les millors pràctiques de la sostenibilitat.

• Salvaguardar les persones i el medi ambient.

• Complir amb els requisits legals. 

• Establir objectius propis per contribuir als Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. 

Compromisos generals

Lluitem per erradicar la fam, aconseguir la 
seguretat alimentària, millorar la nutrició i  
promocionar l’agricultura sostenible.

Gairebé la totalitat de la producció de potassa 
de la companyia es destina a l’activitat agrícola.

L’aposta per la R+D+i d’ICL Iberia és una de les 
prioritats presents i futures del Grup.

 
La companyia compta amb un equip tècnic 
que cerca solucions per satisfer les  
necessitats bàsiques de la humanitat.

Complim la legislació vigent en matèria de 
prevenció de riscos laborals. 

Treballem amb el programa Go Arc, que  
promou la seguretat de les persones i en  
els processos de l’organització.

Impulsem polítiques internes sobre els principis 
de drets humans i l’equitat de gènere per  
contribuir a la conciliació personal i laboral.

Gràcies a la formació dual es dona pas a la 
incorporació de la dona a les tasques produc-
tives d’interior de mina.

Fomentem la igualtat en tots els àmbits de la 
companyia. 

 

Treballem per incorporar dones en els treballs 
productius d’interior de mina, gràcies a la 
formació dual.

Treballem per desvincular el creixement 
econòmic i la degradació ambiental que posa en 
perill els ecosistemes.

 

ICL Iberia treballa per trobar ús i destinació 
als residus miners, transformant-los i valorit-
zant-los.

Fem un ús eficient dels recursos hídrics. 
 
 

Calculem la petjada hídrica i la petjada d’aigua 
associada a la producció de potassa.

Valorem els impactes ambientals de la nostra 
activitat en la presa de decisions sobre les  
inversions, els productes i els processos. 

Consumim el 100 % de l’electricitat provinent 
de fonts renovables i sostenibles.

Promovem condicions laborals justes, tenint  
en compte la igualtat, la seguretat, la salut i  
la formació continuada.

Tota la plantilla d’ICL Iberia rep  
formació continuada.

Fem un ús responsable de les matèries primeres i 
dels recursos naturals per prevenir la contaminació 
del sòl i protegir la diversitat biològica.

Instal·lem capses nius i punts de parada per 
afavorir la presència d’aus rapinyaires.



Compliment normatiu
• Complir amb la legislació vigent.
• Garantir l’acompliment de responsabilitats i polítiques 

ambientals, programes comunitaris i advocacia.

Ètica i transparència
• Prevenir la corrupció, el blanqueig de capitals i els suborns.
• Assegurar la transparència i la veracitat de la informació. 
• Vetllar pel compliment i la integritat del codi ètic. 
• Mantenir el compromís amb la responsabilitat corporativa, 

la sostenibilitat i la seguretat. 

Compromís amb els grups d’interès
• Crear línies de diàleg i comunicació amb els grups d’interès.
• Atendre els acompliments en matèria social, ambiental i 

de governança.
• Fomentar sinèrgies i estratègies de col·laboració.

Cadena de subministrament
• Garantir l’homologació de productes segons criteris 

ambientals, d’eficiència i seguretat.
• Apostar per les compres a proveïdors de proximitat.
• Implicar els contractistes en l’aplicació de mesures que 

vetllin per la sostenibilitat.

Seguretat alimentària 
• Garantir una estricta higiene alimentària a totes les zones 

afectades per productes alimentaris.
• Garantir la seguretat en el tractament i la cristal·lització 

de sals sòdiques amb grau alimentari.

Eficiència i rendibilitat econòmica
• Contribuir a l’estratègia global amb un creixement constant.
• Aconseguir noves inversions i nous negocis. 
• Apostar per projectes econòmic, social i ambiental 

sostenibles.

Innovació i desenvolupament 
• Mantenir un alt nivell de R+D+i amb la comunitat científica 

i emprenedora local i mundial.
• Assolir processos més sostenibles mitjançant la innovació 

tecnològica.

Mineria sostenible
• Incorporar el concepte de “mineria sostenible” i industria 

5.0 en les polítiques corporatives. 
• Continuar desenvolupant un nou model de mineria i indústria 

sostenible.
• Difondre la mineria sostenible amb projectes de recerca i 

desenvolupament.

Compromisos ambientals
• Prevenir els impactes ambientals des de l’origen.
• Fer un ús responsable de les matèries primeres i dels 

recursos naturals. 
• Minimitzar l’impacte ambiental derivat de les activitats i les 

instal·lacions. 
• Prevenir la contaminació del sòl i protegir la biodiversitat.
• Estendre el compromís ambiental a treballadors, proveïdors 

i tercers. 

Emissions atmosfèriques 
• Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
• Incorporar el concepte d’emergència climàtica i lluita 

contra el canvi climàtic.
• Complir el full de ruta de la descarbonització i els 

compromisos del New Green Deal per a 2030 i 2050.

Economia circular 
• Prevenir i minimitzar el consum de materials i la generació 

de residus.
• Augmentar el nivell de reaprofitament de residus.
• Formar els treballadors en matèria de gestió de residus  

i bones pràctiques ambientals.

Aigua
• Preservar l’aigua com a element essencial per a la vida. 
• Reduir el consum d’aigua en totes les instal·lacions.
• Incrementar la captació d’aigües salines del medi natural.

Mobilitat sostenible 
• Incorporar vehicles elèctrics i/o híbrids en el transport  

i les operacions.
• Fomentar l’ús del transport col·lectiu per als treballadors. 

Gestió acústica
• Prevenir la contaminació acústica.

Responsabilitat de producte
• Millorar el producte de manera contínua d’acord amb els 

principis de desenvolupament sostenible.
• Oferir un producte de qualitat assegurant la satisfacció 

del client.

Qualitat de l’ocupació
• Implicar els treballadors amb la gestió sostenible, segura 

i de qualitat de l’organització.
• Respectar els principis de drets humans en tots els àmbits 

de la companyia. 
• Fomentar la comunicació i la relació permanent.

Desenvolupament i formació
• Implicar els treballadors en la formació, la informació i la 

consulta sobre seguretat i salut en el treball, medi ambient 
i operacions.

• Millorar les habilitats i els coneixements amb un alt nivell 
de formació.

• Promoure l’oferta de formació professional a les necessitats 
reals.

• Garantir el desenvolupament personal i professional de 
les persones.

Igualtat i conciliació
• Donar suport a la igualtat d’oportunitats sense distinció ni 

discriminació.
• Vetllar per la igualtat i l’equitat entre sexes en totes les 

activitats.
• Afavorir la conciliació personal i laboral. 

Seguretat i salut
• Identificar i avaluar els riscos per prevenir i mitigar els 

perills associats a l’activitat. 
• Complir amb la legislació en matèria de prevenció de 

riscos laborals.
• Aconseguir l’excel·lència en seguretat i salut laboral.
• Promoure una cultura de prevenció, qualitat i medi ambient 

en el conjunt de les actuacions.
• Mitigar qualsevol emergència que amenaci l’entorn laboral 

fruit d’esdeveniments antròpics, naturals o tecnològics.

Contribució a la comunitat local
• Ser present en el territori a través de la col·laboració 

amb associacions i organitzacions.
• Promoure activitats, projectes o iniciatives dissenyades 

per a la millora de vida de les comunitats locals. 
• Ampliar la confiança i la cooperació amb les comunitats 

locals.

Comunicació i aliances
• Mantenir un diàleg continu amb els membres de les 

comunitats. 
• Impulsar iniciatives amb l’entorn acadèmic i universitari, 

l’àmbit cultural i la sostenibilitat i contribuir en la formació 
de les persones.

• Col·laborar amb entitats que treballen amb el tercer sector 
o amb grups desafavorits. 
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