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Més verds que ahir,
             menys verds que demà!



Hem identificat 6 àrees prioritàries:

A Liven hem alineat la nostra estratègia corporativa amb l’Agenda 2030 per el
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, adoptant un compromís ferm amb els 17 Objectius (ODS), 

reflex de la nostre aposta per la sostenibilitat en tota la cadena de valor.

La nostra estratègia compren tots els 17 ODS definits a l’Agenda 2030, i que engloba les tres dimensions
del desenvolupament sostenible: el creixement econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient. 

Aquests ODS es desenvolupen a través de 169 fites (metes) específiques. Des de el 2018,
hem iniciat un procés per identificar aquells on la nostre influencia podria ser més destacable,

agafant com referencia els indicadors que mesuren els avenços en la consecució de cadascun d'ells.

Com empresa hem estat sempre compromesos amb la construcció d'un sistema alimentari sostenible.
Les dades que s’exposen a continuació intenten reflectir els nostres objectius al respecte

i els progressos realitzats per assolir-los.

agricultura residus canvi climàtic

aigua nutrició persones



Invertim en programes socials
que impulsen l’emprenedoria
i la creació empresarial.
Donació d’excedents a col·lectius 
vulnerables via Banc d’Aliments, 
ONGs o Iniciatives Socials.

Compromís Abocament Zero
de Substancies No Desitjades. 
Programes de millora de gestió en 
el ús i tractament de l’aigua 
utilitzada en producció.

Enfortim la cadena
de subministrament i reduïm
els riscos alimentaris mitjançant
la implantació dels més exigents 
standards de seguretat 
alimentària a totes les nostres 
línies de producció.
Invertim en tècniques
de producció més sostenibles, 
reduint el malbaratament
i disminuint l’impacte ambiental 
dels nostres processos.

Desenvolupem protocols
i activitats per garantir entorns 
laborables segurs i saludables
per la nostre gent i col·laboradors 
externs seguint els standards 
OHSAS18001.
Invertim en el desenvolupament
i oferta de productes i serveis 
destinats a nous segments
del mercat.

Promovem la formació continua
de la nostre gent per millorar
la gestió de recursos
i processos, fomentant
les capacitats professionals
per identificar talent. Impulsem 
iniciatives que fomenten
la creativitat, l’educació
i la cultura en la nostre comunitat 
i col·laborant
amb ONGs.

Hem incorporat un pla d’igualtat. 
Des de el 2019 hem
implementat un pla de 
conciliació laboral.

Invertim en energies renovables
i eficients a totes les nostres seus, 
reduint la dependència externa
i estalviant costos (eficiència). 
Valoritzem els subproductes
i el residus de producció.

Creiem en la creació d’ocupació 
de qualitat, potenciant el 
desenvolupament personal
i el talent de la nostre gent,
i estem fermament
compromesos amb el territori
en tant que fixadors de
població rural.

Promovem la industrialització 4.0 
de tota la nostre cadena
de subministra i la digitalització i 
aplicació d’eines d’IA que
ens permeten una millora 
continua i la minimització
del malbaratament alimentari.

Col·laborem en la capacitació
de col·lectius vulnerables, 
mitjançant acords amb diverses 
entitats.
Hem signat un Conveni que 
afavoreix la millora de les rendes 
mes baixes.

Participem activament
en la millora de la relació
entre entitats i agents locals, 
frenant la migració
a la metròpoli.

Les nostres accions en la gestió
del cicle de vida del producte estan 
adreçades a assolir
un sistema circular que afavoreixi 
comportaments sostenibles
tant en els nostres proveïdors com 
en els nostres clients.

Treballem per minimitzar
el nostre impacte sobre el canvi 
climàtic, apostant per energies 
renovables i reduint les nostres 
emissions.

Incentivem i facilitem el reciclatge 
de plàstics a les nostres seus
i estem implantant polítiques
de reducció de plàstic a totes
les nostres línies i productes.

Apostem per tècniques
de producció eficients per 
afavorir la protecció de la 
biodiversitat.

El nostre Model de Compliance
i Codi Ètic ens permet transmetre
una cultura ètica a treballadors
i proveïdors. La homologació de 
proveïdors ens permet minimitzar
els riscos a la cadena de 
subministre.

Som conscients de la importància 
de col·laborar amb institucions, 
associacions i altres grups d’interès 
per promoure els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i 
maximitzar la nostra contribució.



agricultura
Àrea Objectiu Comentaris

Subministra-
ment
Sostenible

Eliminar l'ús d'oli de palma, reempla-
çant-ho per oli de gira-sol origen UE.

A les nostres línies de Fritos, 
Tortilla Chip i blat de moro torrat.

Subministrament sostenible
100% palma segregada abans 2022.

A les nostres línies
de crispetes microones.

aigua
Àrea Objectiu Comentaris

Aigua Millorar la qualitat de les nostres 
aigües residuals.

2020

84%

2018

84%

Incorporar fins a un 25% blat
de moro ecològic abans del 2030.

Sobre el blat de moro total.
Línia Humida.

2020

-

70,8%

1,6%

2019

100%

57,8%

0,50%

2018

27%

0,06%

Reformular les Crispetes de
Microones incorporant oli de gira-sol.

Eliminant el greix de palma.1,8%--

Incorporar conreus de blat de moro 
ecològic per crispetes.

Del total de blat de moro
per crispetes.

1,32%1,5%-

30,7%

2019

84% Els principals paràmetres
que mesuren la qualitat de
l'aigua que tornem a l'entorn
són els de Demanda Química
d'Oxigen (DQO)
i Total de Sòlids Dissolts (TSD).

Consum Reduir el consum d’aigua
a les línies de producció.

1,93 m3/tn1,74 m3/tn 1,97 m3/tn Total m3 d’aigua consumida
per tn fabricada.



residus
Àrea Objectiu Comentaris
Residus Valoritzar > 90% dels residus

que generem a les nostres plantes.

nutrició: fórmules millorades
Àrea Objectiu Comentaris

Xxxxxx Reduir deixalles a abocador < 10%

Packaging Incrementar l'ús cartró reciclat en
les línies crispetes microones > 90%

Paper Lluitar per reduir el consum de paper 
en les nostres zones de treball.

Reducció del consum
de fulls de paper.

Plàstic Reduir el consum de plàstic
en totes les nostres línies.

2020
95%

5,1%

90%

68%

10.057 kg

2019
95%

5,1%

90%

68%

8.393 kg

2018
94,9%

5,1%

85,63%

36%

8.018 kg Quilos de plàstic que
no s'abocaran al medi ambient.

En els nostres packs
de crispetes microones.

Millores 
nutricionals

Reformular/formular per aconseguir 
impactes positius en els valors 
nutricionals (Nutriscore).

Sobre el total
desenvolupaments/any.

Plant Based

Ecològic

Oferir alternatives amb bases 
vegetals o de lleguminoses.

Sobre el total
desenvolupaments/any.

Oferir opcions ecològiques
de productes convencionals.

2020

15%

28%

3%

2018

4%

25%

10%

2019

5%

24%

2% Sobre el total
desenvolupaments/any.

Aromes Incorporar alternatives
clean label i naturals.

53,3%65,3% 50% Sobre el total
desenvolupaments aromes/any.



canvi climàtic
Àrea Objectiu Comentaris

Emissions Reducció de gasos efecte 
hivernacle (GEH tn CO2/any).

Versus tones fabricades.
Total acumulat des de 2015.

Xxxxx

persones
Àrea Objectiu Comentaris

Recursos
Humans

Consum
Energètic

Millora de l'ús eficient
de l'energia.

Versus tones fabricades.
Total acumulat des de 2015.

2020 Menys dies de sol.
2020 Efecte Covid Teletreball.

Xxxxxx Incrementar l'ús
d'energia verda i renovable
en les nostres seus.

Energia Verda
autoproducció

Berga
Oficines centrals

2020

56%

5%

57%

7%
32%

2019

52%

6%

53%

8%
28%

2018

57%

11%

6%
7%

55% Panells solars, Biomassa
o contractant energia verda
de la xarxa elèctrica.
Total acumulat des de 2015.

Salut
i Seguretat

Lluitar per aconseguir un índex 
d'accidents proper a 0% el 2030.

Introduir flexibilitat horària i de 
calendari per afavorir la conciliació 
familiar i la mobilitat.

Desenvolupar i aplicar
un codi de Compliance
abans de l'any 2020.

2020

80%

-

6,47%

2019

75%

100%

13,08%

2018

70%

90%

12,04% Sobre el total del personal
de Liven.
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