PLA DE SOSTENIBILITAT

Compromesos
per un món
més sostenible

Analitzem, planifiquem
i actuem
Liquats Vegetals ha dut a terme una anàlisi del cicle de vida
de l’organització per analitzar l’impacte de la seva activitat
i ha desenvolupat un pla de sostenibilitat que marca el
full de ruta per seguir avançant cap a una organització
més responsable.

RESULTATS GLOBALS
Impactes generats des del camp fins al punt de venda

Petjada de carboni (2019)

11,60 %

0,91 %

1,80 %

Consum d’aigua (2019)

0,27 %
0,14 %
32,69 %

11,60 %

0%

0,56 %
2,86 %

L’impacte més important
es troba en l’adquisició
de matèries primeres, la
distribució del producte i
els embalatges.

Tractament d’aigües
Viatges corporatius
Distribució
Embalatges

41,77 %

22,69 %

84,71 %

Matèries primeres
Planta de producció

Pla de sostenibilitat de Liquats
Vegetals 2020-2024
Hem estructurat el pla de sostenibilitat en dos eixos: d’una banda,
l’eix ambiental, amb les línies estratègiques «Protegim el planeta»
i «Cuidem el Montseny»; de l’altra, l’eix social, amb les línies
estratègiques «Fomentem una societat sana i justa» i «Mantenim
una empresa compromesa». D’aquestes línies se’n deriven accions
que anirem desenvolupant al llarg dels propers anys.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1: PROTEGIM EL PLANETA

Protegim el planeta amb innovació
Un aprovisionament responsable, el desenvolupament d’estratègies per
reduir les emissions, l’aposta pels envasos sostenibles, l’aprofitament
dels recursos orientat a l’economia circular i una visió innovadora ens
fan avançar en el nostre compromís amb el medi ambient i amb l’entorn.

CREIXEM AMB PROVEÏDORS
MÉS SOSTENIBLES

UN NOU VALOR ALS
NOSTRES RESIDUS

MATÈRIES PRIMERES
AMB MENYS IMPACTE

Estem treballant per incorporar a la
política de compres i de selecció dels
proveïdors criteris de sostenibilitat, que
ens permetran dur a terme els eixos de
responsabilitat social i medi ambient.

Avui dia, valoritzem el 97 % dels
subproductes i residus derivats de la
fabricació de les nostres begudes per
evitar que acabin a l’abocador. Però
volem anar més enllà i per això treballem
en un ambiciós pla de reducció de minves
per tal de reduir els residus.

La producció de matèries primes és el
punt d’impacte principal. Així doncs,
volem identificar els models agrícoles
més sostenibles col·laborant amb
els nostres proveïdors. Actualment
treballem amb el centre tecnològic
IRTA per tal d’avaluar la reintroducció
del conreu de civada a Catalunya i
així obtenir matèries primeres de més
proximitat. Ja hem obtingut les primeres
collites de la prova pilot.

UN NOU ENVÀS QUE ENS
PERMET REDUIR EN UN 15 % LES
EMISSIONS DE CO2

MÉS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA,
MÉS ENERGIA NETA

Apostem per envasos més sostenibles,
amb recursos com el plant-based
packaging, fabricat en un 83 % a partir de
matèria primera vegetal i amb certificació
FSC, que ens ajuda a reduir les emissions
del packaging primari en un 15 %.

Actualment treballem amb el 100 %
d’energia elèctrica verda certificada i
utilitzem plaques solars per generar part
de l’energia que consumim. Per continuar millorant, estem elaborant un pla
d’eficiència energètica i estem desenvolupant projectes d’economia circular per
reduir l’ús dels recursos fòssils.

+ energia pròpia
i procedent
del procés
productiu mateix
amb plaques solars,
biogàs, vapor, etc.

LÍNIA ESTRATÈGICA 2: CUIDEM EL MONTSENY

Connectats amb un
entorn privilegiat
Per tenir un producte el més natural possible, la nostra
aigua neix de les muntanyes del Montseny. Cuidar aquest
entorn és un valor intrínsec de la nostra manera de fer.

L’AIGUA, UN DELS NOSTRES
BÉNS MÉS PREUATS
Treballem per reduir el consum d’aigua a
les nostres instal·lacions i ens proposem
reduir en un 19 % el consum d’aigua per
litre produït de cara a l’any 2024.

2020

2022

2024

100 %

–11 %

–8 %

MILLOREM LA NOSTRA DEPURADORA

ENS PREOCUPEM PEL NOSTRE VEÏNAT

L’increment progressiu de la producció en els darrers
10 anys ens ha portat a reinventar-nos contínuament
amb diverses actuacions, com l’ampliació de la
nostra depuradora actual, que substituirem per una
depuradora d’última tecnologia. En una segona fase,
tenim previst obtenir-ne biogàs per utilitzar-lo a la
planta de producció.

Cuidem l’entorn proper i invertim per minimitzar els
impactes que generem en l’entorn, com en el cas del
pla per reduir les molèsties associades al soroll.
Prioritzem el diàleg amb el veïnat i per això obrim les
nostres portes a la comunitat a través de visites a
la planta.

LÍNIA ESTRATÈGICA 3: FOMENTEM UNA SOCIETAT SANA I JUSTA

Per una vida
més sana
Perquè el que més ens importa és la salut, oferim productes d’alta
qualitat nutricional i promocionem bons hàbits alimentaris i bons
hàbits de vida.

PRODUCTES 100 % VEGETALS
AMB SABORS NATURALS
• A
 favorim una dieta vegetal
lliure d’additius.
• A
 mb l’ús de les màquines i els
processos d’última generació,
aconseguim que els ingredients
mantinguin les seves propietats
saludables de manera natural,
sense saboritzants ni additius.

0 ingredients
d’origen animal

MENYS SUCRES? SÍ, ÉS POSSIBLE
Perquè sempre hem volgut oferir un
catàleg de productes sans i equilibrats,
ara Liquats Vegetals treballa amb un full
de ruta per continuar reduint, encara més,
els sucres presents en els aliments dels
nostres productes.
Quantitat de sucre en el catàleg
de productes

2020
2021

4,45 %
4,3 %

2022

3,93 %

2023

3,9 %

2024

3,75 %

16 % de reducció de sucre en
tot el catàleg de cara al 2024

COMPROMESOS AMB
LES PERSONES
Portem el nostre compromís amb la salut
més enllà de la producció i busquem
generar un impacte en la societat. Per
això ens proposem:
• F
 omentar valors com la salut i la
sostenibilitat entre les persones que
consumeixen els nostres productes.
• P
 romoure un canvi des de les nostres
marques cap a un etiquetatge més clar
i transparent pel que fa als ingredients.
• L
 luitar contra el malbaratament
alimentari adherint-nos a la plataforma
Too Good To Go.

LÍNIA ESTRATÈGICA 4: MANTENIM UNA EMPRESA COMPROMESA

Una empresa compromesa
amb l’equip humà i amb el
lideratge responsable
Fomentem una relació responsable amb tots els col·lectius amb
els quals ens relacionem.

1

2

3

MATEIXOS DRETS, IGUALTAT
D’OPORTUNITATS

DONEM RESPOSTA A LES
NECESSITATS DE L’EQUIP

UNA GESTIÓ ÈTICA MÉS
RESPONSABLE I TRANSPARENT

• E
 ls nostres mecanismes interns,
així com el pla d’igualtat que
hem desenvolupat, ens permeten
assegurar que no es produeixen
discriminacions ni tractes
diferencials en la incorporació,
promoció i retribució en
l’àmbit laboral. Aprofitant les
potencialitats del conjunt de la
plantilla independentment del
gènere, l’ètnia, la religió, l’orientació
sexual o qualsevol aspecte que
pugui provocar discriminació.

• L
 a formació constitueix un dels
motors de promoció del talent. A
l’equip humà, la formació li aporta
avantatges i nous reptes per
complir; a l’empresa, la formació li
aporta confiança, més motivació i
més sentiment de pertinença.

• C
 ontinuarem revisant i reforçant els
mecanismes interns d’aprovació,
gestió, control i reacció vinculats al
pla de compliment normatiu perquè
prevalguin l’honestedat, la integritat
i la transparència en la nostra forma
de gestió.

• E
 l nostre equip és una peça clau
i tenim un compromís ferm per
contribuir al seu benestar. Per això,
ens hem proposat desenvolupar
diverses accions per promoure una
empresa saludable.

• T
 enim un pla d’acció per fer arribar
els valors i la cultura de Liquats
Vegetals a totes les persones i
les organitzacions amb les quals
ens relacionem.

Com més natural, més bo.
Autèntics des de 1991.
Liquats Vegetals té la missió d’inspirar una alimentació
saludable a partir d’una relació honesta amb els ingredients,
les persones i el planeta.

LES XIFRES QUE HO
FAN POSSIBLE*

85 M€

facturació anual

278

treballadors

* Dades
a 31 de
desembre
de 2020.

30 anys produint exclusivament begudes
vegetals al Parc Natural del Montseny

AIGUA DEL
MONTSENY
AMB UN BAIX
CONTINGUT
DE SODI

INGREDIENTS
DE PRIMERA
QUALITAT

TÈCNICA I
TALENT PER
APORTAR
PRODUCTES
D’ETIQUETA
NETA

COMPOSICIÓ
100 % VEGETAL

INGREDIENTS
NO
TRANSGÈNICS

GRA SENCER
SEMPRE QUE ÉS
POSSIBLE

www.liquats.com

