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1 INTRODUCCIÓ 

El canvi climàtic constitueix un dels principals reptes ambientals, socials, 
econòmics, polítics i ètics que haurem d'enfrontar com a comunitat 
internacional en el segle XXI.  
 
No només impactarà de forma severa i irreversible sobre gran part dels 
ecosistemes globals sinó que també suposarà importants despeses 
econòmiques i socials, especialment sobre les economies en 
desenvolupament, constituint-ne en un gran obstacle per assolir els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. 
 
Així, és responsabilitat de tota la societat reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
(GEH) i tractar d'arribar a la neutralitat climàtica, on l’impacte de qualsevol tipus d’activitat sigui 
mínim, tot mantenint la rendibilitat i qualitat per a la qual ha estat desenvolupada.  
 
D’aquesta manera, ICL Iberia Súria & Sallent conscient de l’impacte ambiental de la seva activitat 
ha adquirit un compromís lògic i actiu en temes mediambientals que es pot veure reflectit en les 
importants inversions realitzades en aquest camp al llarg dels últims anys. Ha implantat diferents 
actuacions per reduir el seu impacte, enfocades a la disminució dels seus residus, millora de la 
qualitat de l’aigua, reducció de soroll i vibracions i millora de la qualitat atmosfèrica. Dins del 
compromís mediambiental de ICL Iberia Súria & Sallent també s’hi troba el càlcul de la petjada de 
carboni on la calcula més enllà del que regula la normativa, des del 2014. 
 
El present document, recull la petjada de carboni 2018 de ICL Iberia Súria & Sallent, calculada 
segons la metodologia establerta a la ISO 14064:1-2012 i aplicant els criteris establerts al document 
del GHG Protocol “The Corporate Value Chain (Scope 3), Accounting and Reporting Standard”. 
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2 DESCRIPCIÓ DE ICL IBERIA SÚRIA & 
SALLENT 

L’activitat de ICL Iberia Súria & Sallent es desenvolupa a les mines de Vilafruns (Sallent) i 
Cabanasses (Súria) i les Plantes de Súria i Sallent on processen la matèria prima extreta de les 
mines. 
 

Figura 1 Producció de potassa i sal 
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2.1 DADES GENERALS  

La taula que es presenta a continuació mostra les variables d’estudi per la petjada de carboni de 
ICL Iberia Súria & Sallent: 

Taula 1 Dades d’activitat de ICL Iberia Súria&Sallent 

 
*Aquest any s’incorpora l’indicador Producte Produït que és la suma dels materials produïts  
(Potassa estàndard, potassa granular, sal Vacum, potassa blanca i sal d’especialitats) incloent la 
producció del centre de SCP. 
 

INDICADOR 2014 2015 2016 2017 2018 UNITATS FONT 

XIFRA DE 
NEGOCI 

293 302 252 281 287 
MILIONS 
D'EUROS 

Memòria ambiental 
2014-2018 

PLANTILLA 
PRÒPIA 

766 767 765 802 746 PERSONES 
Memòria ambiental 
2014-2018 

SUPERFÍCIE 3.668 3.668 3.668 3.668 3.668 1.000 M2 
Memòria ambiental 
2014-2018 

POTASSA 
PRODUÏDA 

972 977 938 864 925 
1.000 
TONES 

Memòria ambiental 
2014-2018 

PRODUCTE 
PRODUÏT 

    1.379 
1.000 
TONES 

Memòria ambiental 
2014-2018 
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3 ABAST  

La memòria d’emissions de GEH 2018 de ICL Iberia Súria & Sallent està realitzada en el marc de 
referència de la ISO 14064:1-2012, basada en The Greenhouse Gas Protocol, a Corporate 
Accounting and Reporting Standard, desenvolupat per el World Business Council for Sustainable 
Development. Per al càlcul de les emissions de l’abat 3, es segueix la metodologia establerta al 
document “The Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting & Reporting Standard”. 
 
Així mateix, la memòria d’emissions de GEH 2018 de ICL Iberia Súria & Sallent distingeix entre els 
límits organitzacionals i els límits operacionals, en el marc metodològic descrit anteriorment: 
 

• Límits organitzacional: entès com els límits que determinen les operacions que són 
propietat o estan sota el control de l’empresa que reporta. 

 

• Límit operacional: entès com els límits que determinen les emissions directes i indirectes 
associades a operacions que són propietat o estan sota el control de ICL Iberia Súria & 
Sallent. 

 
Figura 2 Límits operacionals i organitzacionals 
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CÀLCUL DE LA PETJADA 2018 DE ICL IBERIA SURIA & SALLENT 

 

3.1 LÍMITS ORGANITZACIONALS 
Els límits organitzacionals poden establir-se tenint en compte els següents enfocaments:  

• El control, considerant totes les emissions quantificades a les instal·lacions on 
l’organització té un control operacional o financer. 

• La quota de participació corresponent, quan l’organització respon per la seva part 
d’emissions de GEH de les respectives instal·lacions. 

Per al càlcul de petjada de carboni de ICL Iberia Súria & Sallent s’ha considerat el criteri de control 
operacional. 

3.2 LÍMITS OPERACIONALS 
ICL Iberia Súria & Sallent estableix els límits operacionals d’acord amb el que estableix el  
document  “The Greenhouse Gas Protocol, a Corporate Accounting and Reporting Standard” i les 
directrius de la ISO 14064-1:2012, considerant incloses les emissions generades durant l’any 2018 
dels següents abastos: 

• Abast 1: emissions directes de GEH que estan controlades por ICL Iberia Súria & Sallent  

• Abast 2: emissions indirectes de GEH associades al consum d’electricitat de les pròpies 
instal·lacions/oficines o serveis. 

• Abast 3: emissions indirectes de GEH que són conseqüència de las activitats de 
l’organització, però que es generen en fonts propietat o sota el control d’una altra 
organització. 

Per al càlcul de les emissions de GEH de l’abast 3, es segueix la metodologia establerta en el 
document “Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard”, publicat l’any 
2011 per el World Resources Institute (WRI) i el World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), que classifica les emissions de l’abast 3 en 15 categories i que permet 
analitzar una a una cada categoria i determinar perquè s’inclouen o no en el càlcul de la petjada 
de carboni. 

Addicionalment, la informació per algunes de les categories que s’ha facilitat a nivell general d’ICL 
Iberia Súria & Sallent ha estat distribuïda per cada centre (Súria i Sallent) seguint 2 criteris (Taula 
2 i 3): 

• 1) extracció de mineral brut 

• 2) producció de potassa (estàndard i granulada) pel que fa els càlculs de 2014-2017 i 
producció de producte (Potassa estàndard, Potassa granular, Sal Vacum, Potassa blanca 
i Sal d’especialitats): 

La distribució 2 s’ha aplicat a Consums de dièsel de la flota pròpia, els desplaçaments entre plantes 
(només dels consums de gasoil que no estan disgregats entre Súria i Sallent), els desplaçaments 
corporatius i la compra de béns i serveis i el seu desplaçament de tots aquells materials comprats 
per la planta.  
 



 
 

 

10 

Només s’utilitza la distribució 1, per la compra de béns i serveis i els seus desplaçaments dels 
materials comprats per la mina, ja que la distribució de extracció de mineral brut és més 
representativa per simular l’activitat de la mina entre els dos centres.  
 

Taula 2 Percentatges de les distribucions utilitzades en el càlcul de la petjada de carboni per consums de caràcter global 

 

Taula 3 Categories i la distribució que s’ha atribuït  

 

Una altra de les diferències del càlcul per l’any 2018 respecte els altres anys és el criteri d’inclusió 
dels materials comprats dins la categoria 3.1 Compra de béns i serveis de l’abast 3 que s’explica 
amb més detall a l’apartat 3.2.3.1 d’aquest document.  

 

ANY DISTRIBUCIÓ SÚRIA SALLENT DESCRIPCIÓ 

2014 

1 44,06% 55,94% Distribució dels centres per extracció de mineral brut 

2 46,92% 53,08% 
Distribució de la producció per centres amb el 

sumatori de (potassa estàndard, potassa granular) 

2015 

1 43,26 % 56,74% Distribució dels centres per extracció de mineral brut 

2 47,27% 52,73% 
Distribució de la producció per centres amb el 

sumatori de (potassa estàndard, potassa granular) 

2016 

1 46,63% 53,37% Distribució dels centres per extracció de mineral brut 

2 52,20% 47,80% 
Distribució de la producció per centres amb el 

sumatori de (potassa estàndard, potassa granular) 

2017 

1 49,34% 50,66% Distribució dels centres per extracció de mineral brut 

2 56,99% 43,01% 
Distribució de la producció per centres amb el 

sumatori de (potassa estàndard, potassa granular) 

2018 

1 46,04% 53,96% Distribució dels centres per extracció de mineral brut 

2 73,69% 26,31% 

Distribució de la producció per centres amb el 

sumatori de (potassa estàndard, potassa granular, 
sal vacum, potassa blanca i sal d’especialitats) 

DISTRIBUCIÓ 1 DISTRIBUCIÓ 2 

COMPRA DE BÉNS I SERVEIS (MINA) CONSUMS DE DIESEL DE VEHICLES DE FLOTA PRÒPIA 

DESPLAÇAMENTS ASSOCIATS A LA COMPRA DE BÉNS I 

SERVEIS (MINA) 
DESPLAÇAMENTS ENTRE PLANTES 

 DESPLAÇAMENTS CORPORATIUS 

 

COMPRA DE BÉNS I SERVEIS (PLANTA) 

DESPLAÇAMENTS ASSOCIATS A LA COMPRA DE BÉNS I 

SERVEIS (PLANTA) 
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CÀLCUL DE LA PETJADA 2018 DE ICL IBERIA SURIA & SALLENT 

 

3.2.1 ABAST 1. EMISSIONS DIRECTES 

3.2.1.1 CATEGORIES INCLOSES 

 
Per al càlcul de emissions directes de l’abast 1 s’han considerat les següents categories d’emissió: 

• Derivades del consum de combustibles de les instal·lacions: gas natural, gasoil A, gasoil 
B i gasoil C. 

Les mines de Vilafruns (Sallent) i Cabanasses consumeixen gasoil B, mentre que les Plantes 
i les seves instal·lacions exteriors consumeixen gas natural en els assecadors i en SCP, 
gasoil B i gasoil C (consumit a les calderes de calefacció de la fàbrica i la mina (oficines i 
vestuaris, ambdós a l’exterior), també hi ha un consum de Gasoil A, al centre de Súria que 
és corresponent al combustible per a una pala bobcat a la mina de Cabanasses. 

• Derivades de la flota pròpia de ICL Iberia Súria&Sallent 

Es disposa del consum en litres dels vehicles de la flota, un total de 26 vehicles de rènting, 
els quals funcionen amb gasoil A. La distribució entre centres s’ha realitzat a partir de la 
producció de producte.  

• Derivades de les recàrregues de gasos refrigerants als equips de clima 

Iberia Súria&Sallent disposa d’un registre de recàrregues anuals dels diferents gasos 
refrigerants. Els gasos utilitzats en les instal·lacions són R-410A i R-407C. 

3.2.2 ABAST 2. EMISSIONS INDIRECTES DE GEH ASSOCIADES AL 
CONSUM D’ELECTRICITAT 

• Derivades del consum d’electricitat. Per al càlcul d’emissions de GEH associades al 
consum d’energia elèctrica s’han tingut en compte els consums i l’energia de la 
comercialitzadora actual que és Iberdrola. 

L’ús del factor d’emissió específic de cada comercialitzadora permet dur terme el càlcul 
d’acord amb les directrius establertes al registre voluntari Registro Huella de Carbono del 
MITECO de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

Cal comentar que s’observa un increment del consum elèctric respecte 2017 fruit de que 
SCP es troba en ple funcionament.  
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3.2.3 ABAST 3. ALTRES EMISSIONS INDIRECTES CONSEQÜÈNCIA DE 
L’ACTIVITAT DE ICL IBERIA SÚRIA&SALLENT 

3.2.3.1 CATEGORIA 3.1. ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS 

Importància de la categoria en el càlcul de la petjada de carboni: Rellevant 

Estat de la categoria en el càlcul: Calculada 

Vectors inclosos: Emissions derivades del consum d’aigua i dels principals materials comprats per 
l’organització, d’acord al registre de compres.  

• Derivades del consum d’aigua. El consum d’aigua té associats consums energètics 
derivats dels tractaments dels processos de potabilització i depuració. Mitjançant la dada 
de volum total d’aigua dels diferents centres de treball s’han estimat les emissions 
associades a aquests tractaments mitjançant l’ús d’un factor aplicat al consum energètic 
unitari de la instal·lació de tractament.  

En el cas de l’aigua de xarxa es comptabilitzen les emissions associades a la potabilització 
i depuració de l’aigua mentre que en l’aigua de captació únicament els consums associats 
a la depuració. 

• Associades al consum de materials. S’han seleccionats els materials més representatius 
de ICL Iberia Súria & Sallent, i s’han inclòs segons el valor econòmic que ocupa la seva 
compra i mitjançant el programa SIMAPRO, que utilitza la base de dades Ecoinvent,  s’han 
obtingut les emissions de GEH associades a la fabricació dels diferents tipus de materials. 

Taula 4 Grups de materials comprats per ICL Iberia Súria&Sallent inclosos en el càlcul 
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A REACTIVOS 80% 

3 RECAMBIOS MÁQUINA MINA 80% 

C ACEITES GRASAS GASES 80% 

B COMBUSTIBLES 80% 

4 RECAMBIOS MÁQUINA FÁBRICA 80% 

D TRANSP. DE BANDA 80% 

1T TUBERÍAS 80% 

2M MINADORES 80% 

1E ELECTRICIDAD 80% 

S 
SEGURIDAD PERSONAL Y 
VESTUARIO 

80% 

1D CABLES ELÉCTRICOS 80% 

2N NEUMATICOS 60% 

2C CAMIONES 60% 

5 RECAMBIOS MÁQUINA FÁBRICA 60% 

1B BOMBAS Y ACCESORIOS 60% 

2P PALAS 60% 

1R RODAMIENTOS 60% 

2J  JUMBOS 60% 

De tots els materials inclosos en els grups de la taula anterior, s’han pogut calcular les emissions 
derivades a la generació 155 codis de materials diferents (només s’han inclòs aquells materials 
sobre els quals existeix un factor d’emissió específic).  

 

 

 
 
 
 

  

CODI MATERIAL DESCRIPCIÓ % INCLÒS 

La quantitat de materials inclosos dins el càlcul aquest 2018 ha augmentat considerablement 
sobre el 2017, passant d’incloure 50 codis de material a 155, ja que s’ha portat a terme un treball 
més exhaustiu. Aquest fet provocarà un augment de les emissions en aquesta categoria i farà 
que el resultat no sigui comparable.  
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3.2.3.2 CATEGORIA 3.2. BÉNS DE CAPITAL: 

Importància de la categoria en el càlcul de la petjada de carboni: No Rellevant 

Estat de la categoria en el càlcul: No Calculada 

Anotació: ICL Iberia Súria & Sallent està duent a terme el projecte Phoenix, pel qual està ampliant 
les seves instal·lacions i creant una nova planta de cristal·lització de sal. En aquest sentit, ICL Iberia 
valorarà l’impacte final de construcció d’aquesta ampliació un cop finalitzada l’obra. Tot i així, a 
priori es considera que l’impacte de la construcció a nivell de emissions de GEH, tenint en 
consideració la vida útil de les instal·lacions (fins l’any 2068), serà insignificant en comparació al 
volum global d’emissions que genera i generarà l’empresa en la seva activat. Per aquest motiu no 
s’ha considerat rellevant la compra de béns de capital durant l’any 2018.  

3.2.3.3 CATEGORIA 3.3. COMBUSTIBLE I ACTIVITATS RELACIONADES AMB 
L’ENERGIA: 

Importància de la categoria en el càlcul de la petjada de carboni: No rellevant 

Estat de la categoria en el càlcul: No Calculada  

Anotació: La petjada de carboni de  ICL Iberia Súria & Sallent únicament inclou les emissions 
associades a les activitats en el que posseeix el 100% de control operatiu. És per aquest motiu que 
aquesta categoria de l’abast 3 ha estat considerada com a no rellevant. 

3.2.3.4 CATEGORIA 3.4. TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ UPSTREAM REALITZAT PER 
TERCERS 

Importància de la categoria en el càlcul de la petjada de carboni: Rellevant 

Estat de la categoria en el càlcul: Calculada 

Vectors inclosos: Al càlcul s’han considerat els desplaçaments associats al transport de 
mercaderies que han estat pagats per l’organització.  
S’inclouen: 

• Desplaçaments nacionals. La distribució de mercaderies es fa en camió a clients, i aquests 
són de l’estat espanyol i francesos. 

• Desplaçaments internacionals. La distribució internacional es fa per mar a través dels 
ports de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Riudellots i Tarragona. El transport de les 
mercaderies als ports es fa en tren i camió. En els càlculs de la petjada 2018, únicament 
s’ha considerat el transport fins a port. Per als càlculs s’han considerat els mateixos pesos 
que l’any 2017 i són els següents: 

o Pes camió: 26,5 tones 
o Pes tren de granular: 770 tones. 
o Pes tren d’estàndard: 840 tones. 

• Desplaçament entre plantes i maquinària subcontractes. En els càlculs es comptabilitzen 
el consum en litres de gasoil de les diferents maquinària subcontractada per desenvolupar 
l’activitat de ICL Iberia Súria & Sallent.  
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En concret es comptabilitzen els següents consums dels següents arxius: 

• EXC. BAGES:  
o PLANTA SALLENT : 240.000 litres gasoil B /anuals 
o PLANTA SALLENT: 30.000 litres gasoil A/anuals 
o PLANTA PURIFICACIÓ SALLENT: 31.346 gasoil B /anuals 
o POU III: 10.000 gasoil B /anuals 
o DIPÒSIT SALÍ SÚRIA: 160.000 litres gasoil B /anuals i 15.000 litres gasoil A 
o PLANTA DE SÚRIA:447.000 litres gasoil B /anuals i 20.000 litres gasoil A 

• EXLAND: EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS, S.L. Transport mineral entre la 
mina de Cabanasses i la Planta de Súria: 564.080 litres gasoil A/anuals i 807.213 
litres de gasoil B/anuals. Transport Sallent – Súria 296.539 litres de gasoil A 
anuals i 73.398 litres de gasoil B anuals. 

• EXC. SÚRIA: Dipòsit salí Sallent: 265.112 litres/anuals i Dipòsit salí Súria 151.200 
litres anuals de gasoil B. 

• MARCEL SOLER: Grues autopropulsades: 20.000 litres/anuals gasoil A. 

• GRUAS MANEL SOLER: Transport de materials entre magatzem, plantes, mines i 
tallers: 10.400 litres/anuals gasoil A. 

• TRANSPORTS JORDI VILLAGRASA: 56.600 litres de gasoil A associat a 3 vehicles 
durant el 2018  

• Desplaçaments associats a la compra de béns i serveis. S’ha comptabilitat les emissions 
associades al transport dels materials especificats a la categoria 3.1. Compra de béns i 
serveis. Mitjançant la distància entre cada un dels proveïdors i el pes transportat 
s’extreu el valor d’emissions que han efectuat en cada trajecte. Per tant, només s’han 
pogut comptabilitzar aquells desplaçaments associats al materials dels quals es 
disposaven kg com a unitat comprada.  

3.2.3.5 CATEGORIA 3.5. GENERACIÓ DE RESIDUS: 

Importància de la categoria en el càlcul de la petjada de carboni: Rellevant 

Estat de la categoria en el càlcul: Calculada 

Vectors inclosos: Tractament dels residus generats en l’activitat de ICL Iberia Súria&Sallent 

• Derivades de la gestió de residus. Les fraccions de residus considerades en el càlcul 
provenen de la DARI de residus de Sallent i Súria de ICL Iberia Súria & Sallent. 

Comentar, que els residus categoritzats en els pous s’han considerat dins la categoria 
mines. 
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3.2.3.6 CATEGORIA 3.6. VIATGES CORPORATIUS: 

Importància de la categoria en el càlcul de la petjada de carboni: Rellevant 

Estat de la categoria en el càlcul: Calculada 

Vectors inclosos: Desplaçaments en avió, tren i taxi. 

• Derivades dels desplaçaments en avió. Les dades procedeixen de dades facilitades per el 
departament de compres de ICL Iberia Súria & Sallent. Per calcular les emissions 
associades als viatges realitzats en avió, s’han tingut en compte les característiques del 
vols realitzats per la plantilla en el desplaçaments corporatius (vols curts, mitjans i llargs) 
i s’han utilitzat els factors facilitats per la DEFRA.  

• Derivades dels desplaçaments en tren. Les dades procedeixen de dades facilitades per el 
departament de compres ICL Iberia Súria & Sallent. Per al càlcul de les emissions 
associades als desplaçaments en tren s’ha utilitzat el factor d’emissió de l’Oficina Catalana 
de Canvi Climàtic. 

• Derivades dels desplaçaments en taxi. Les dades procedeixen de dades facilitades per el 
departament de compres ICL Iberia Súria & Sallent. El registre de desplaçaments en taxi 
incorpora únicament el valor econòmic d’aquesta tipologia de desplaçaments. S’han 
calculat distàncies amb el software CleanCo2 de Lavola. 

• Pernoctacions: Les dades procedeixen de dades facilitades per l’agència de viatges de ICL 
Iberia Súria & Sallent. Per al càlcul de les emissions associades al les pernoctacions s’ha 
utilitzat el factor d’emissió que ofereix la guia el sector hoteler Andalús. 

Vectors exclosos: No s’han calculat les emissions de GEH associades al lloguer de cotxes realitzat 
com a conseqüència que no existeixen les suficients dades disponibles per dur a terme el càlcul 
amb garanties. Únicament es disposa de la quantia econòmica i no té transformació directa a 
consums o quilometratge, d’acord les converses telefòniques amb l’agència de viatges de 
l’organització. No obstant això, ICL Iberia Súria & Sallent està treballant perquè en futurs càlculs 
de la petjada de carboni s’incloguin les emissions associades al lloguer de cotxes. 

 

3.2.3.7 CATEGORIA 3.7. DESPLAÇAMENTS IN ITINERE DE LA PLANTILLA 

Importància de la categoria en el càlcul de la petjada de carboni: No rellevant 

Estat de la categoria en el càlcul: No calculada 

Anotació: ICL Iberia Súria & Sallent no disposa d’un registre dels mitjans de transport i 
quilometratge realitzat per la plantilla per accedir als seus llocs de treball. Tot i així, se sap que més 
d’un 90% de la plantilla viu a la comarca de la zona d’activitat, per tant es pot considerar que 
l’impacte d’aquesta categoria és insignificant en comparació amb l’impacte global de l’empresa.  
 
No obstant això, en propers càlculs de la petjada de carboni, l’organització preveu incorporar 
aquesta categoria en el càlcul, mitjançant la realització d’una enquesta de mobilitat adreçada a la 
plantilla.  
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3.2.3.8 CATEGORIA 3.8. ACTIUS ARRENDATS PER ICL IBERIA SÚRIA&SALLENT: 

Importància de la categoria en el càlcul de la petjada de carboni: No rellevant 

Estat de la categoria en el càlcul: No calculada 

Anotació: ICL Iberia Súria & Sallent no ha arrendat actius durant el 2018. És per aquest motiu, que 
la categoria s’ha considerat com a no rellevant en el càlcul.  

3.2.3.9 CATEGORIA 3.9. TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ DOWNSTREAM (PAGAT PER 
TERCERS): 

Importància de la categoria en el càlcul de la petjada de carboni: No rellevant 

Estat de la categoria en el càlcul: No calculada 

Anotació: La raó per considerar aquesta categoria de l’abast 3 com a no rellevant és que fruit del 
funcionament intrínsec de l’activitat de ICL Iberia Súria & Sallent, l’organització es fa càrrec dels 
costos associats al transport i distribució fins al país de destí. 
 

3.2.3.10 CATEGORIA 3.10. TRANSFORMACIÓ DE PRODUCTES VENUTS: 

Importància de la categoria en el càlcul de la petjada de carboni: No rellevant 

Estat de la categoria en el càlcul: No calculada 

Anotació: La petjada de carboni de  ICL Iberia Súria & Sallent únicament inclou les emissions 
associades a les activitats en el que posseeix el 100% de control operatiu. És per aquest motiu que 
aquesta categoria de l’abast 3 ha estat considerada com a no rellevant. 
 

3.2.3.11 CATEGORIA 3.11. ÚS DE PRODUCTES VENGUTS: 

Importància de la categoria en el càlcul de la petjada de carboni: No rellevant 

Estat de la categoria en el càlcul: No calculada 

Anotació: La petjada de carboni de  ICL Iberia Súria & Sallent únicament inclou les emissions 
associades a les activitats en el que posseeix el 100% de control operatiu. És per aquest motiu que 
aquesta categoria de l’abast 3 ha estat considerada com a no rellevant. 
 

3.2.3.12 CATEGORIA 3.12. FI DE VIDA DELS PRODUCTES VENUTS: 

Importància de la categoria en el càlcul de la petjada de carboni: No rellevant 

Estat de la categoria en el càlcul: No calculada 

Anotació: La petjada de carboni de  ICL Iberia Súria & Sallent únicament inclou les emissions 
associades a les activitats en el que posseeix el 100% de control operatiu. És per aquest motiu que 
aquesta categoria de l’abast 3 ha estat considerada com a no rellevant. 
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3.2.3.13 CATEGORIA 3.13. ACTIUS ARRENDATS A ICL IBERIA SÚRIA&SALLENT: 

Importància de la categoria en el càlcul de la petjada de carboni: No rellevant 

Estat de la categoria en el càlcul: No calculada 

Anotació: ICL Iberia Súria & Sallent no ha arrendat actius durant 2018.  
 

3.2.3.14 CATEGORIA 3.14. FRANQUICIES: 

Importància de la categoria en el càlcul de la petjada de carboni: No rellevant 

Estat de la categoria en el càlcul: No calculada 

Anotació: Aquesta categoria s’ha considerat no rellevant, ja que ICL Iberia Súria & Sallent no 
disposa de franquícies.  
 

3.2.3.15 CATEGORIA 3.15. INVERSIONS: 

Importància de la categoria en el càlcul de la petjada de carboni: No rellevant 

Estat de la categoria en el càlcul: No calculada 

Anotación: Les emissions associades a les empreses en que ICL Iberia Súria & Sallent no és 
accionista al 100% no s’han inclòs en el càlcul de la petjada del grup fruit que l’àmbit de control de 
la petjada és control operacional. Per aquest motiu, les emissions associades a aquesta categoria 
s’han considerat com a no rellevants. 
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4 PETJADA DE CARBONI 2018 

A continuació es presenten les emissions de GEH generades per l’activitat de ICL Iberia Súria & 
Sallent per a l’any 2018 segons els diferents abastos i les diferents fonts d’emissió. En el càlcul 
s’han utilitzat els factors d’emissió de referència publicats per organismes reconeguts i s’han 
diferenciat els 3 abastos d’emissió establerts per la ISO 14064-1:2012, així com la classificació 
establerta per les 15 categories de l’abast establerta en el document  “The Corporate Value Chain 
(Scope 3) Accounting & Reporting Standard”. 
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4.1 EMISSIONS PER ABAST, FONT I CENTRE DE TREBALL 
Taula 5 Petjada de carboni resum any 2018 

 

ABAST FONT 

SALLENT SÚRIA 

TOTAL MINA 
VILAFRUNS 

PLANTA 
SALLENT 

MINA 
CABANASSES 

PLANTA 
SÚRIA  

SCP 

Abast 1 

Consum combustibles 
instal·lacions 

Gas natural 0,00 10.784,81 0,00 17.562,84 4.258,88 32.606,53 

Gasoil B 5.181,13 0,00 4.534,61 0,00 0,00 9.715,75 

Gasoil B (grups electrògens) 0,00 8,31 0,00 5,53 75,72 89,57 

Gasoil C 0,00 549,42 0,00 365,33 0,00 914,75 

Consum flota pròpia Diesel 13,47 37,71 51,18 

Recàrregues als equips de clima 
R-410A 3,86 14,20 7,10 70,89 0,00 96,05 

R-407C 1,77 0,00 23,06 6,92 0,00 31,75 

TOTAL ABAST 1 16.556,97 26.948,60 43.505,57 

Abast 2 Energia elèctrica 9.173,09 7.771,15 15.643,96 13.246,17 27.846,84 73.681,21 

TOTAL ABAST 2 16.944,23 56.736,98 73.681,21 

 

 

 

 

 

 

3.1. Compra de béns i serveis 

Aigua de xarxa 19,98 14,55 34,53 

Aigua de captació 184,72 320,58 505,30 

Cables elèctrics 381,97  325,93  707,89 

Tuberies 7,51  6,41  13,91 

Minadors 216,96  185,13  402,09 

Recanvis màquina mina 4.137,13  3.530,12  7.667,25 
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ABAST FONT 

SALLENT SÚRIA 

TOTAL MINA 
VILAFRUNS 

PLANTA 
SALLENT 

MINA 
CABANASSES 

PLANTA 
SÚRIA  

SCP 

 

 

 

 

 

Abast 3 

Seguretat i vestuari 23,06 11,25 19,69 31,11 85,50 

Olis, greixos, gasos 1.254,78 471,89 1.070,67 1.321,71 4.119,05 

Transportador de banda 1.283,98 42,36 1.095,59 118,65 2.540,58 

Electricitat 23,67 9,84 20,20 8,41 62,13 

Neumàtics 1,42  1,21  2,62 

Reactius  1.469,99  4.117,23 5.587,22 

Rodamientos 11,50 5,47 9,81 15,33 42,12 

Camions 3,14  2,68  5,83 

Jumbos 50,13  42,77  92,90 

Recanvis màquina fàbrica  743,19  2.056,35 2.799,55 

Pales 0,10  0,08  0,18 

3.4. Transport i distribució 
UPSTREAM 

Nacionals 3.896,78 1.565,22 5.462,00 

Internacionals 397,11 4.492,05 4.889,16 

Sallent-Súria  242,64 679,61 2.707,19 

Entre Plantes i maq. sub 1.513,21 5.536,62 7.049,83 

Compra de béns i serveis 840,76 2.302,07 3.142,84 

3.5. Generació de residus 599,35 351,30 950,66 

3.6. Viatges corporatius 6,15 17,22 23,36 

TOTAL ABAST 3 17.850,06 29.258,71 47.108,77 

TOTAL 51.351,27 112.944,29 164.295,55 
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4.1.1 ANÀLISI GRÀFICA PER CENTRE I ABAST 

4.1.1.1 ANÀLISI RESULTATS ANY 2018 

L’abast que té una major contribució a la petjada de carboni de ICL Iberia Súria & Sallent és l’abast 
2, on s’hi troben les emissions vinculades al consum d’energia elèctrica. I de les emissions totals de 
l’organització durant l’any 2018 (164.596 t.CO2e) un 69% d’aquestes (112.944t.CO2e) estan 
vinculades al centre de Súria mentre que el 31% restant (51.351 t.CO2e) corresponen al centre de 
Sallent.  

Figura 3 Distribució de les emissions de GEH per centre i abast  

 

4.1.1.2 ANÀLISI COMPARATIVA 2014-2018 

Pel que fa l’evolució de les emissions en valors absoluts és més elevada que altres anys, 

concretament un 7% més respecte l’any anterior. Tots els abasts han augmentat les seves 

emissions excepte l’abast 1 que ha reduït les emissions un 1%. S’explicaran els motius en els 

següents punts d’aquest document.  
 
 

Figura 4 Evolució de les emissions de GEH per abast 2014-2018 

 
 

 
 
 
 
 

Abast 1

26,48%

Abast 2
44,85%

Abast 3
28,67%

Distribució de les emissions de GEH 2018 per abast 

Sal lent 2018

31,26%

Súria  2018

68,74%

Distribució de les emissions de GEH 2018 per centres

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Total 2014 Total 2015 Total 2016 Total 2017 Total 2018

t.
 C

O
2

e

Emissions de GEH 2014-2018 (t. CO2e) per abast 1 i 2 i la categoria 3.5 i 
3.6 de l'abast 3

Abast 3
(catego
ries 3.1
i 3.4…



 

 

23 

CÀLCUL DE LA PETJADA 2018 DE ICL IBERIA SURIA & SALLENT 

 

 
Taula 6 Evolució de les emissions de GEH per abast 2014-2018 

 

 
Total 2014 Total 2015 Total 2016 Total 2017 Total 2018 

Evolució 
2014-2018 

Evolució 
2017-2018 

Abast 1 38.088 42.561 42.961 43.745 43.506 14% -1% 

Abast 2 48.695 56.691 66.369 67.203 73.681 51% 10% 

Abast 3 21.792 22.454 25.304 30.829 47.109 No comparable No comparable 

Abast 31 1.090 1.141 1.089 1.001 974 -11% -3% 

TOTAL 108.575 121.706 134.634 141.777 164.296 No comparable No comparable 

TOTAL*2 87.872 100.393 110.420 111.949 118.161 34% 6% 

4.1.2 ANÀLISI GRÀFICA PER FONT ENERGÈTICA  

4.1.2.1 ANÀLISI RESULTATS ANY 2018 

El mateix s’observa en l’anàlisi per fonts, on l’energia elèctrica i el consum de combustibles 
de les instal·lacions són els vectors que tenen una major contribució en l’impacte sobre 
el canvi climàtic de l’activitat de ICL Iberia Súria & Sallent, essent aquesta contribució del 

71%, i seran els vectors on s’hauran de focalitzar els esforços de l’organització per reduir les seves 
emissions de GEH. El 15% son les emissions associades a la compra de béns i serveis un 13% al 
transport, i un 1% correspon a la resta de categories, residus, flota pròpia, desplaçaments 
corporatius i recàrregues d’equips de clima. 
 

Figura 5 Emissions de GEH per fonts 2018 

 
 
 

 
 
 
 

                                                                 
 
1 Nota: en el valor no hi ha comptabilitzats les emissions associades a la categoria 3.1. Compra de béns i serveis i a la categoria 3.4. Transport i distribució 

Upstream ja que s’han canviat els criteris de càlcul per l’any 2018. 
2 Nota: en el valor no hi ha comptabilitzats les emissions associades a la categoria 3.1. Compra de béns i serveis i a la categoria 3.4. Transport i distribució 
Upstream ja que s’han canviat els criteris de càlcul per l’any 2018. 
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4.1.2.2 ANÀLISI COMPARATIVA 2014-2018 
Tot i que les emissions totals de la petjada en valors absoluts han augmentat, hi ha fonts 
emissores les quals han reduït les seves emissions: un 26% els desplaçaments 
corporatius, un 8% els combustibles de la flota pròpia, un 2% els residus generats i un 1% el 

consum de combustibles fòssils en les instal·lacions fixes. 
 

Taula 7 Evolució de les emissions de GEH per font 2014-2018 
 

 Total 2014 Total 2015 Total 2016 Total 2017 Total 2018 
Evolució 

2014-
2018 

Evolució 
2017-
2018 

Consums 
combustibles 
instal·lacions 

37.977 42.447 42.867 43.639 43.327 14% -1% 

Flota de vehicles 50 110 54 55 51 1% -8% 

Gasos 
refrigerants 

60 4 40 50 128 113% 153% 

ABAST 1 38.088 42.561 42.961 43.745 43.506 14% -1% 

Energia elèctrica 48.695 56.691 66.369 67.203 73.681 51% 10% 

ABAST 2 48.695 56.691 66.369 67.203 73.681 51% 10% 

Compra béns i 
serveis 

9.008,92 9.503,64 12.445,75 12.770,89 24.668,66 
No 

comparable 
No 

comparable 

Transport i 
distribució  

11.693,79 11.809,35 11.768,96 17.057,66 21.466,09 
No 

comparable 
No 

comparable 

Residus generats 940 1.032 1.017 969 951 1% -2% 

Corporatius 149 109 72 31 23 -84% -26% 

ABAST 3 21.792 22.454 25.304 30.829 47.109 
No 

comparable 
No 

comparable 

TOTAL 108.575 121.706 134.634 141.777 164.296 
No 

comparable 
No 

comparable 

4.1.3 ANÀLISI GRÀFICA DE L’ABAST 1 

4.1.3.1 ANÀLISI RESULTATS ANY 2018 

Pel que fa les emissions de l’abast 1, la font emissora més important és el consum de 
combustibles de les instal·lacions fixes amb un 99% de les emissions totals de l’abast.  

Dins aquest grup d’emissions s’hi troben les que estan vinculades als consums de gas natural, el 
consum de gasoil B i gasoil C. El consum d’aquests 3 combustibles es produeix principalment a 
planta, i el que té una major contribució dins l’abast és el gas natural amb un valor del 77%. 
 

Figura 6 Emissions de GEH per consum combustibles 2018 
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4.1.3.2 ANÀLISI COMPARATIVA 2014-2018 

Les emissions associades al consum de gas natural s’han reduït un 3% en total respecte 
l’any 2017, amb una reducció del consum de gas natural de sallent del 25,76%. 
En segon lloc a l’abast 1 s’hi troben les emissions vinculades als gasos refrigerants ocupant menys 
d’un 1% del total de l’abast. Aquestes però han augmentat un 153% el seu valor respecte l’any 
anterior.  
 

Per últim, amb una disminució del 8% respecte l’any anterior, s’hi troben les emissions 
vinculades als consums de la flota pròpia.  
 
 

Figura 7 Evolució de les emissions de GEH del consum de combustibles 2014-2018 

 
 

Taula 8 Evolució de les emissions de GEH per font de l’abast 1 2014-2018 
 

 Total 2014 Total 2015 Total 2016 Total 2017 Total 2018 
2014-
2018 

2017-
2018 

Gas natural 28.280,76 32.521,71 32.952,02 33.547,28 32.606,53 15% -3% 

Gasoil A  19,48 0,00 0,00 0,00 No data No data 

Gasoil B 8.640,19 8.722,20 8.903,71 9.181,73 9.805,31 13% 7% 

Gasoil C 1.053,42 1.183,18 1.011,47 909,95 914,75 -13% 1% 

Flota de vehicles 50 110 54 55 51 2% -7% 

Gasos 
refrigerants 

60 4 40 50 128 113% 156% 

ABAST 1 38.088 42.561 42.961 43.745 43.506 14% -1% 
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4.1.4 ANÀLISI GRÀFICA DE L’ABAST 2 

4.1.4.1 ANÀLISI RESULTATS ANY 2018 

Durant el, un 77% de les emissions totals de l’abast 2 corresponen al centre de Súria i un 

23% al centre de Sallent. 
Figura 8 Emissions de GEH derivades al consum d’energia elèctrica per centres-2018 

 
 

4.1.4.2 ANÀLISI COMPARATIVA 2014-2018 

Les emissions vinculades al consum de l’energia elèctrica han augmentat un 10% en el total de 
l’organització. Aquest augment però, està associat a una major producció al centre de SCP, 

ja que l’any passat estava en proves i en la fase de posada en funcionament. Com es pot observar 

en la Taula 8, les emissions vinculades a la planta de Sallent, la mina de Vilanfruns i la 
mina de Cabanasses han reduït un 8% un 3% i un 2% respectivament.  

 
Taula 9 Evolució de les emissions de GEH associades al consum d’energia elèctrica 2014-2018 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Evolució 
2014-
2018 

Evolució 
2017-
2018 

Mina Vilafruns 11.797 13.520 13.474 9.466 9.173 -22% -3% 

Planta Sallent  11.986 13.706 12.986 8.443 7.771 -35% -8% 

Mina Cabanasses 14.598 18.313 19.170 15.918 15.644 7% -2% 

Planta Súria 10.314 11.152 20.739 12.623 13.246 28% 5% 

SCP    20.753 27.847 No data 34% 

TOTAL 48.695 56.691 66.369 67.203 73.681 51% 10% 
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4.1.5 ANÀLISI GRÀFICA DE L’ABAST 3 

4.1.5.1 ANÀLISI RESULTATS ANY 2018 

Pel que fa les emissions de l’abast 3, la font emissora més important és la compra de 
béns i serveis amb un 52%, en segon lloc el transport i distribució UPSTREAM amb un 46%, a 

continuació els residus generats amb un 2% i per últim lloc els desplaçaments corporatius amb 
menys d’un 1%. 
 

Un 31% de les emissions associades a la compra de béns i serveis s’atribueix a la 
compra de materials que estan dins el grup 3. Recanvis màquina mina, el segueixen 

els reactius amb un 23% de les emissions. Amb un 17% i en tercer lloc s’hi troben les emissions 
associades a la compra d’olis, greixos i gasos, seguidament amb un 10% les emissions del grup D. 
Transportadors de bandes i les derivades als materials de recanvis màquina fàbrica. 
 

Figura 9 Emissions de GEH derivades a la compra de béns i serveis 2018 
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Un 33% de les emissions estan associades als desplaçaments entre plantes i de maquinaria 
subcontractada. El segueixen els desplaçaments nacionals amb un 25% de les emissions d’aquesta 
font i el tercer lloc l’ocupa els desplaçaments internacionals. 
 

Figura 10 Emissions de GEH associades al transport i distribució 2018 
 

 
 

Les emissions associades a la generació de residus i el seu tractament per l’any 2018 ocupen un 2% 

del total de l’abast 3 amb un 63% de representació a Sallent i un 37% a Súria. El residu que té 
un impacte més elevat pel canvi climàtic són els pneumàtics usats, amb un total 
de 277 t.CO2.  

Figura 11 Emissions de GEH associades a la generació de residus 2018 
 

 
 

Per últim, pel que fa a les emissions derivades dels desplaçaments corporatius, un 84% 
d’aquestes emissions són associades als desplaçaments en avió dels treballadors 
de l’organització, un 12% en taxi i un 2% en tren. La majoria dels desplaçaments es concentren 

al centre de Súria amb un 74%.  
 

Figura 12 Emissions de GEH associades als desplaçaments corporatius 2018 
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4.1.5.2 ANÀLISI COMPARATIVA 2014- 2018 

 
Les emissions vinculades a la compra de béns i serveis han augmentat respecte l’any anterior. 
Aquest valor no és comparable amb altres anys, ja que el criteri d’inclusió de materials dins el 
càlcul ha canviat. Pel càlcul de l’any 2018 s’ha realitzat un treball més exhaustiu sobre aquest 
aspecte i s’han inclòs un total de 155 codis de materials, respecte el 2017 que es van incloure 50 
codis.  
 
El mateix passa amb les emissions vinculades al Transport i distribució UPSTREAM, aquestes 
tampoc poden ser comparades amb altres anys ja que incorporen les emissions generades amb 
els desplaçaments dels productes comprats. Per tant, al incloure més materials hi ha una relació 
directe amb l’augment dels materials desplaçats i en conseqüència de les seves emissions.  
 

Les emissions dels residus s’han vist reduïdes amb un 2% respecte l’any anterior. El 

grup de residus que ha reduït amb un percentatge més alt seves emissions són els 
pneumàtics usats amb un 21%, el segueix el cautxú amb una reducció del 13% i en tercer 

lloc els absorbents amb un 6%.  
 

Figura 13 Evolució de les emissions de GEH associades a la generació de residus 2014-2018 
 

 
 

Taula 10 Evolució de les emissions de GEH associades a la generació de residus 2014-2018 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
2014-
2018 

2017-
2018 

Cautxú 118 193 172 212 184 56% -13% 

Absorbents 18 24 45 39 36 99% -6% 

Envasos amb 
substàncies especials 

31 29 22 60 60 92% 0% 

Pneumàtics usats 262 367 319 350 277 6% -21% 

Transformadors i 
condensadors  

0 0 22 0 0 no data no data 

Peces metàl·liques i 
ferralla  

131 108 26 20 32 -75% 60% 

Residus banals 111 69 103 94 122 9% 30% 

Altres residus 269 256 308 195 240 -11% 23% 

TOTAL 940 1.046 1.017 969 951 1% -2% 
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Pel que fa les emissions associades als desplaçaments corporatius han reduït un 31% 
respecte l’any anterior, amb un 74% de reducció dels desplaçaments en tren, un 29 els d’avió 

i un 27% pel que fa els taxis.  
 

Figura 14 Evolució de les emissions de GEH associades als desplaçaments corporatius 2014-2018 
 

 
 

Taula 11 Evolució de les emissions de GEH associades als desplaçaments corporatius 2014-2018 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Evolució 
2014-
2018 

Evolució 
2017-
2018 

Avió 136,80 98,29 51,14 21,35 15,24 -89% -29% 

Tren 2,24 4,19 1,91 1,16 0,30 -87% -74% 

Taxis 10,45 6,70 7,54 3,04 2,20 -79% -27% 

TOTAL 149 109 61 26 18 -88% -31% 
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5 KPI 

5.1 EMISSIONS DE GEH PER 1000 T. POTASSA 
PRODUÏDA 

 
A continuació s’analitzen els resultats de la petjada de carboni 
2014-2018, a través de l’indicador tones de potassa produïda. 
D’aquesta manera, permet disposar d’informació comparable 
tenint en compte el creixement de la producció de l’organització. 

Les emissions de GEH per 100 tones de potassa produïda a l’any 
2018 són 177,68 tCO2e/100t.Potassa produïda. Aquest valor sense contemplar les emissions 
corresponents a la categoria 3.1 i 3.4 (no comparables) ascendeix a 127,79 tCO2e/100t.Potassa 
produïda aquest valor s’ha reduït respecte l’any anterior un 1%, sent pel 2017 129,57t.CO2e/1000 
t. Potassa produïda. L’abast en el qual s’ha reduït més les t.CO2/1000t.potassa és l’abast 3, amb 
un 9% i l’abast 1 amb un 7%. Per l’abast 2 l’augment ha estat d’un 2% que ve donat per l’augment 
de producció en el centre de SCP. 
 

Taula 12 Evolució 2014-2018 de les emissions per 1000 tones de potassa produïdes 

(t. CO2e/1000 tones 
produïda 

2014 2015 2016 2017 2018 
2014-
2018 

2017-
2018 

ABAST 1 39,2 43,6 45,8 50,6 47,0 20% -7% 

ABAST 2 50,1 58,0 70,8 77,8 79,7 59% 2% 

ABAST3 22,4 23,0 27,0 35,7 50,9 
No 

comparable 
No 

comparable 

ABAST3* (Exclòs 3.1 i 3.4) 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 -6% -9% 

TOTAL 111,7 124,6 143,6 178,4 177,7 
No 

comparable 
No 

comparable 

TOTAL*(Exclòs 3.1 i 3.4) 90,40 102,78 117,76 129,57 127,79 41% -1% 

 
Figura 15 Evolució de les emissions de GEH per 1000 tones de potassa produïda 2014-2018 
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Pel que fa el centre de Sallent les emissions de GEH per 1000 tones de potassa produïda s’han 
reduït considerablement. En total s’ha reduït un 9% respecte l’any anterior. Pel que fa les emissions 
dels tres abastos han reduït un 7% a l’abast 1, un 12% a l’abast 2 i un 13% a l’abast 3 excloent les 
emissions vinculades a les categories 3.1 i 3.4. 
 

Taula 13 Evolució 2014-2018 de les emissions de Sallent per 1000 tones de potassa produïdes 

(t. CO2e/1000 tones 
potassa produïdes 

SALLENT 
2014 

SALLENT 
2015 

SALLENT 
2016 

SALLENT 
2017 

SALLENT 
2018 

2014-
2018 

2017-
2018 

ABAST 1 20,51 20,97 20,74 19,23 17,91 -13% -7% 

ABAST 2 24,47 27,87 28,22 20,73 18,32 -25% -12% 

ABAST3 9,61 9,79 12,66 14,46 19,30 
No 

comparable 
No 

comparable 

ABAST3* (Exclòs 3.1 i 3.4) 0,73 0,84 0,77 0,75 0,65 -10% -13% 

TOTAL 54,58 58,64 61,61 54,42 55,53 
No 

comparable 
No 

comparable 

TOTAL*(Exclòs 3.1 i 3.4) 45,71 49,69 49,72 40,70 36,88 -19% -9% 

 
Figura 16 Evolució de les emissions de GEH a Sallent per 1000 tones de potassa produïda 2014-2018 
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Finalment, pel que fa les emissions de GEH per 100 tones de potassa produïda al centre de Súria, s’han vist 
augmentades respecte l’any anterior un 2%, tot i que, es pot observar una disminució a l’abast 3, i l’abast 1 
de l’3% i el 7% respectivament.  
 

Taula 14 Evolució 2014-2018 de les emissions de Súria per 1000 tones de potassa produïdes 

(t. CO2e/1000 tones 
produïdes 

SÚRIA 
2014 

SÚRIA 
2015 

SÚRIA 
2016 

SÚRIA 
2017 

SÚRIA 
2018 

2014-
2018 

2017-
2018 

ABAST 1 18,67 22,60 25,08 31,40 29,14 56% -7% 

ABAST 2 25,63 30,17 42,56 57,05 61,36 139% 8% 

ABAST3 12,81 13,20 14,33 21,22 31,64 
No 

comparable 
No 

comparable 

ABAST3* (Exclòs 3.1 i 3.4) 0,39 0,33 0,40 0,41 0,40 1% -3 

TOTAL 57,11 65,96 81,97 109,68 122,14 
No 

comparable 
No 

comparable 

TOTAL*(Exclòs 3.1 i 3.4) 44,69 53,09 68,04 88,87 90,90 103% 2% 

 
Figura 17 Evolució de les emissions de GEH a Sallent per 1000 tones de potassa produïda 2014-2018 

 

5.2 EMISSIONS DE GEH PER 1000 T. PRODUCTE 
PRODUÏT 

Pel que fa el càlcul de l’any 2018, s’ha incorporat l’indicador tones de producte produït, a part de la potassa 
estàndard i la potassa granular s’hi sumen la Sal Vacum, la potassa blanca, i la sal d’especialitats.  

A continuació es mostren els resultats obtinguts de la petjada de carboni 2018 de ICL Súria & Sallent per tona 
de producte produït, per tal de que per futurs pròxims pugui ser un indicador de referència per analitzar 
l’evolució de la petjada de l’organització.  

Taula 14 Emissions GEH 2018 per 1000 tones de producte produït 

(t. CO2e/1000 tones producte produït SALLENT 2018 SÚRIA 2018 TOTAL 2018 

ABAST 1 12,01 19,54 31,55 

ABAST 2 12,29 41,14 53,43 

ABAST3 12,94 21,22 34,16 

TOTAL 37,24 81,90 119,14 
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6 CONCLUSIONS I RECOMANACIONS  

A partir de l'anàlisi del perfil de la petjada de carboni d’ICL Iberia Súria & Sallent de l'any 2018 i la 
seva evolució des de l'any 2014 fins a l'actualitat, s'han detectat els sectors que presenten una 
reducció important de les seves emissions i també els sectors sobre els que l’organització hauria 
d'actuar amb més prioritat per reduir la seva petjada corporativa. En aquest apartat es detecten 
els punts més favorables de la petjada de carboni es proposen un seguit de mesures per a la 
reducció de les emissions de GEH, 

6.1 TENDÈNCIES POSITIVES  
• Les emissions directes de la petjada de carboni 2018 d’ICL Iberia Súria & Sallent (abast 1) 

han reduït un 1% respecte l’any anterior.  
 

• El gas natural és el combustible que té una major contribució dins les emissions de l’abast 
1 i les emissions associades al consum de gas natural s’han reduït un 3% en total respecte 
l’any 2017, amb una reducció del consum de gas natural de sallent del 25,76%. 
 

• Amb una reducció del 8% respecte l’any anterior s’hi troben les emissions associades al 
consum de dièsel per la flota pròpia. 
 

• Les emissions vinculades al consum d’energia elèctrica a la planta de Sallent, la mina de 
Vilafruns i la mina de Cabanasses s’han reduït un 8%, un 3% i un 2% respectivament.  
 

• Les emissions associades a la generació de residus s’han vist reduïdes amb un 2% respecte 
l’any 2017. Així mateix el grup de residus que ocupa un impacte més elevat sobre el canvi 
climàtic són els pneumàtics usats amb 277 t.CO2e i aquest ha aconseguit una reducció de 
la seva petjada respecte l’any 2017 del 21%. 
 

• Pel que fa les emissions associades als desplaçaments corporatius han reduït un 31% 
respecte l’any anterior, amb un 74% de reducció dels desplaçaments en tren, un 29 els 

d’avió i un 27% pel que fa els taxis. 
 

• En termes relatius, segons la producció de potassa (estàndard i granular), la petjada de 
carboni total d’ICL Iberia Súria & Sallent ha reduït un 1,38% respecte l’any anterior. També 
s’observa la reducció d’un 7% pel que fa l’abast 1 i un 9% corresponent a les emissions de 
l’abast 3 (excloent categories 3.1 i 3.4).  
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6.2 PROPOSTES DE REDUCCIÓ D’EMISSIONS 
 

• Es proposa valorar la implantació i certificació d’un sistema de gestió de 
l’energia d’acord amb la Norma internacional ISO 50001 a tots els centres 
productius que permetrà la monitorització i gestió dels consums energètics de 
l’organització, així com la identificació d’accions que comportin la reducció dels 
consums i, en conseqüència, de les emissions associades.  
 

 

• El patró d'emissions d’ICL mostra que les emissions de gas natural són les 
més rellevants de l'abast 1, ja que representen un 99% de les emissions d'aquest i 
un 26% de les emissions globals de l'empresa. Per aquest motiu tot i que les 
emissions 2018 respecte 2017 han reduït, es proposa desenvolupar una estratègia 
de reducció d'emissions d'aquesta font. 

Es recomana avaluar l'eficiència d'aquests consums mitjançant anàlisi d'eficiència 
de les calderes de combustió dels centres per optimitzar o analitzar la possibilitat 
d'incorporar altres fonts d'energia amb menor impacte ambiental. 

 

• Les emissions derivades al consum d’energia elèctrica corresponents a 
l’abast 2 que ocupen un 45% de les emissions de l’organització han augmentat un 
10% degut principalment a la major producció al centre de SCP es recomana 
realitzar auditories energètiques en tots els centres, així com integrar-les de forma 
periòdica en un sistema de gestió energètic segons la ISO 50001, per identificar 
accions de millora per reduir el consum elèctric o estudiar la possibilitat 
d’implementar energies renovables per l’autoconsum.  

D'altra banda, també es proposa la compra d'energia verda si és possible a tots els 
centres plantes de la companyia. 

 

• Un 15% de les emissions de l’organització venen donades per la compra 
de béns i serveis per part de l’empresa. Es proposa la opció de crear un programa 
de sostenibilitació de la cadena de valor que permeti fomentar, reforçar i 
transmetre el seu compromís a la societat a través dels seus grups d’interès, 
començant pels proveïdors. On es proposaran mesures per a identificació, 
avaluació i seguiment dels proveïdors. 

 

 



 
 

 

 


