POLÍTICA DE SOSTENIBILITAT
Ercros, com a fabricant i comercialitzador de productes químics i farmacèutics, desenvolupa la seva
activitat aplicant criteris de sostenibilitat i de responsabilitat social, i considera que la seguretat i la salut
de les persones, la protecció de l'entorn ambiental en què desenvolupa les seves activitats, l'eficiència
energètica dels seus processos productius i la satisfacció dels seus clients dins el marc de la tutela de
producte, són principis bàsics de la seva gestió, d'acord amb el programa Responsible Care al qual està
adherida des de 1994.
Per complir amb aquest compromís, Ercros basa la seva política de sostenibilitat en els següents PRINCIPIS:




Complir en tot moment amb els requisits legals i la normativa interna vigents en matèria de sostenibilitat.



Mantenir un sistema de gestió basat en processos interrelacionats, que estigui integrat en la gestió general
de l'empresa com un element essencial i que asseguri el compliment d'aquesta Política de Sostenibilitat.



Vigilar la salut del personal en funció dels riscos inherents a cada lloc de treball, i reavaluar-los quan sigui
procedent, amb el compromís de prevenir danys potencials.



Aplicar les mesures necessàries per eliminar els riscos evitables i avaluar aquells que no ho són. Adoptar
mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual i adaptar la feina a la persona. Elaborar, revisar i
entrenar els plans d'autoprotecció, i millorar i sistematitzar la planificació davant les emergències, tenint
sempre en compte la legislació aplicable en matèria d'accidents greus.



Fomentar la prevenció de la contaminació i la reducció del consum de matèries primeres i energies. Aplicar,
quan sigui possible, el principi de prevenció si es tingués sospita de potencials danys.



Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i actualitzar, periòdicament, l'inventari d'emissions de gasos
d'efecte hivernacle de l'organització, que és una eina bàsica per aconseguir la reducció d'aquests gasos.



Col·laborar, en la mesura que sigui possible, en la preservació de la biodiversitat de les àrees protegides de
les zones d'influència dels centres productius de l'empresa.



Assegurar que no es realitzen activitats il·lícites amb productes químics fabricats o comercialitzats per Ercros
i susceptibles de ser desviats per a la fabricació d'armes químiques, drogues i explosius, i col·laborar amb
les autoritats en la lluita contra aquestes pràctiques.



Satisfer els requisits i les necessitats dels seus clients mitjançant el lliurament de productes conformes amb
les especificacions, terminis de lliurament i altres condicions contractualment acordades, i cooperar amb els
clients segons les bones pràctiques de tutela de producte.



Garantir la seguretat dels productes fabricats i comercialitzats per Ercros, especialment els utilitzats com a
matèria primera en l'alimentació.



Planificar i mantenir al dia els programes d'informació, formació i sensibilització del personal, per tal de
millorar la seva preparació i motivació. Assegurar i fomentar la comunicació, consulta i participació de totes
les persones de l'organització.



Promoure en els proveïdors i en les empreses de serveis contractades la implantació d'un sistema de
gestió de la sostenibilitat. Exigir a aquestes empreses el compliment dels requisits legals i de la normativa
interna aplicables en els treballs que realitzen per Ercros, i fer-los partícips de la present Política.



Informar els organismes competents, les parts interessades i la societat en general dels aspectes rellevants
relatius a la sostenibilitat de la nostra activitat, i col·laborar amb les autoritats i els organismes competents en
aquesta matèria.



Divulgar la present Política de Sostenibilitat a totes les persones de l'organització i assegurar-se que està
actualitzada, és coneguda i compresa pel personal i s'aplica.

Millorar de forma contínua el comportament en matèria de prevenció de riscos laborals, protecció ambiental,
ús de recursos naturals i energètics, i qualitat de productes i serveis. Amb aquesta finalitat establir uns
objectius i facilitar els mitjans per a la seva consecució.
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