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1 INTRODUCCIÓ

El canvi climàtic està provocat majoritàriament per un augment exponencial en les 
2, 

combustibles fòssils, energia, matèries, etc. En 
conseqüència, el canvi climàtic esta impactant de forma severa i irreversible sobre 
gran part dels ecosistemes globals sinó que també suposant 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 

la que ha estat desenvolupada. 

Per avaluar 

utilitzades és càlcul de la petjada de carboni (Carbon Footprint). Aquesta eina 
analitza les emissions direct

quantificació de les emissions. 

ICL Iberia , com la de qualsevol 
altre activitat industrial que es desenvolupi, ha implantat diferents actuacions per 
reduir el seu impacte, enfocades a la disminució dels seus residus, millora de la 

Di
petjada de carboni, on la calcula més enllà del que regula la normativa, des del 2014.

ICL Iberia declara que el present informe recull la petjada de carboni 2021 de ICL 
Iberia, calculada segons la metodologia establerta a la ISO 14064:1-2019

The Corporate Value 
Chain (Scope 3), Accounting and Reporting Standard

1.1 VERIFICACIÓ

A ICL Ibe , 2 i 3 de la petjada de Carboni de 
21 LGAI Technological Center, S.A. Nº de 

acreditació: 09/VCDE-013 (Acreditado ENAC).

Els anys 2019 i 2020 també es va realitzar la verificació externa 

1.2 FORME

calculat
de Sostenibilitat i Medi Ambient de ICL Iberia.
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2 DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS

2.1 ACTIVITAT

ICL Iberia, es desenvolupa a les mines de Cabanasses (Súria) i Vilafruns 
(Sallent) i) i les Plantes de Súria i Sallent on es processa la matèria prima extreta de 
les mines.

Les instal·lacions de Súria i Sallent segueixen un procés molt semblant. Per aquest 
ordre, extracció del mineral de les mines per després tractar-lo a les plantes de 
tractament. Finalment, en el cas de Súria, part del material tractat entra a la planta 
de cristal·lització (SCP) per produir sal Vacuum de la màxima qualitat i altres 
productes. 

És a dir, les instal·lacions de Súria són el conjunt de la mina de Cabanasses, planta 
de Súria i planta de cristalització. En canvi, les instal·lacions de Sallent estan
formades per la mina de Vilafruns i la planta de Sallent.

De la mina de Cabanassas també surt un producte que és la sal gema (Rock Salt) que 
es tracta a la Planta de Sal Gema (Rock Salt).

El destí final de tots els productes que produeix ICL Iberia són el client, amb 
potassa estándar, potassa granular, sal 

vacuum, potassa blanca i especialitats que arriben directament a client o són 
inicialment transportades al punt logístic de Tramer, al Port de Barcelona. 

Des de Tramer es transporten amb diferents tipologies de vaixell fins al client. El 
transport de producte entre les plantes y Tramer es realitza amb tren i camió. 

Vilafruns i la Planta de Sallent esta parada.

2.2 OBJECTIU

és realitzar el càlcul de la petjada de carboni de 
21.
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3 ABAST

20 de ICL Iberia està realitzat en el marc de 
referència de la ISO 14064:1-2019, basada en The Greenhouse Gas Protocol, a 
Corporate Accounting and Reporting Standard, desenvolupat per el World Business 

The Corporate Value Chain (Scope 
3) Accounting & Reporting Standard
Institute (WRI) i el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 

clouen o no en el càlcul de la petjada 
de carboni.

Els RD i 
altres organitzacions el mes de maig de 2021.

Així mateix, el present informe distingeix diferents límits, en el marc metodològic 
descrit anteriorment:

Límit temporal: 2021
Límits organitzacional: entès com els límits que determinen les operacions 

poden establir-se tenint en compte els següents enfocaments
o El control, considerant totes les emissions quantificades a les 

o

es respectives instal·lacions.
Límit operacional: operacions que són propietat o estan sota el control de ICL 
Iberia.
o Abast 1: emissions directes de GEH que estan controlades por ICL Iberia. 

Consum combustibles de les instal·lacions
Consum combustibles de la flota pròpia
Recàrregues de gasos refrigerants
Emissions de procés

o Abast 2: emissions indirectes de GEH associades al consum 

o Abast 3: emissions indirectes de GEH que són conseqüència de las 

Compra de bens i serveis
Transport i distribució upstream
Residus generats
Desplaçaments corporatius

instal·lació (Súria i Sallent) seguint 
dos criteris (Taula 1):

Distribució 1) extracció de mineral brut

Distribució 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 s

béns i serveis i 
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, ja que la distribució de extracció de mineral brut és més 
re les dues mines.

les categories:

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

béns i serveis i 

ció 
dels reactius que són exclusivament de la planta de SCP.

A Tramer es diferencien les emissions GEH entre els transports de potassa respecte 
els de sals. La distribució es basa amb la producció de Tramer (tones de productes 
carregats amb camió i vaixell

categories: Bens i serveis, generació de residus, als transport de bens i serveis i la 
maquinaria subcontractada.

Dels vaixells que surten de Tramer, hi ha alguns que són mixtes (que porten dos 

productes es determina en funció de la càrrega de cada producte per vaixell en 
concret. 

Taula  1. Percentatges de les distribucions utilitzades en el càlcul de la petjada de carboni per consums 
de caràcter global.

3.1 ABAST 1. EMISSIONS DIRECTES

ANY DISTRIBUCIÓ SÚRIA SALLENT DESCRIPCIÓ

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, 

)

2019

1 50,00% 50,00% Distribució dels centres per extracció de mineral brut

2 82,51% 17,49%

Distribució de la producció per centres amb el 

sumatori de (potassa estàndard, potassa granular, 

)

2020

1 71,00% 29,00% Distribució dels centres per extracció de mineral brut

2 95% 5%

Distribució de la producció per centres amb el 

sumatori de (potassa estàndard, potassa granular, 

)

2021

1 100% 0% Distribució dels centres per extracció de mineral brut

2 100% 0%

Distribució de la producció per centres amb el 

sumatori de (potassa estàndard, potassa granular, 

gema)
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3.1.1 CATEGORIES INCLÒSES

Per al 

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 per la 
maquinària. 
Les Plantes (Súria, Sallent i SCP) i les seves instal·lacions exteriors consumeixen 
gas natural en els assecadors i  gasoil C per la calefacció. 

s.

Derivades de la flota pròpia de ICL Iberia.
Es disposa del consum en litres dels vehicles de la flota, un total de 23 vehicles 
de rènting, els quals funcionen amb dièsel o gasolina. La distribució entre 

de producte (Distribució 2). 

Taula  2. Consum de gasoil de la flota de vehicles

Instal·lació 
Súria

Instal·lació Sallent TOTAL

Distribució 2 100 % 0% 100 %

Litres diesel 14.461,53 0 14.461,53

Litres gasolina 1.424,48 0 1.424,48

Nº cotxes 23 0 22

Derivades de les recàrregues de gasos refrigerants als equips de clima.
ICL 
refrigerants per a cada centre. 

Taula  3. Kg de gas refrigerant per centre.

Kg de gas Mina Cabanasses Súria SCP

R-410A 57,00

R-407C

HFC-134a 24,00

R-407

R-453 2,00

R-32 5,25 34,60 0,62

Derivades dels gasos de procés. Es disposa del consum de diferents gasos de 
soldadura per centre de treball.

3.2 ABAST 2. EMISSIONS INDIRECTES DE GEH 
ASSOCIADES AL CONSUM

3.2.1 CATEGORIES INCLÒSES

compte els consums i 
Endesa.

Huella de Carbono del MITERD de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia.

1: 227.743.387 Kw + 1.779.583 Kw a Tramer

3.3 ABAST 3. ALTRES EMISSIONS INDIRECTES 
TIVITAT 
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3.3.1 CATEGORIES INCLÒSES

3.3.1.1 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

energètics derivats dels tractaments dels processos de potabilització i 

tractament. 

únicament els consums associats a la depuració.
Associades al consum de materials ts els materials més 

la seva compra i mitjançant el programa SIMAPRO, que utilitza la base de dades 
ls 

diferents tipus de materials.
La taula 4

calcular les emissions derivades a la generació 256 codis de materials diferents 
(només 
específic).

Referent a la distribució de cada material en funció del centr
utilitzant les dues distribucions anteriorment explicades. 
La distribució dels materia
1 i la dels materials comprats a planta segons la distribució 2.
A excepció de dos reactius que són exclusivament de la planta de SCP.

Taula  4 Grups de materials comprats per ICL Iberia inclosos en el càlcul.

CODI MATERIAL DESCRIPCIÓ % INCLÒS

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%

Associades als serveis. Els principals servies externs que contracta ICL 
Iberia són per al transport i moviment de maquinària que es quantifiquen 
a la categoria 3.4 (Desplaçaments entre plantes i maquinària 
subcontractada). Dos altres proveïdors de serveis molt importants són 
IMSA i RUS per la subcontractació de personal. El consum de materials i 

ies. 

3.3.1.2 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
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Anotació: ICL Iberia està duent a terme el projecte Phoenix i el projecte 1Mt  pel 
qual s En aquest sentit, ICL Iberia valorarà 

GEH, 

compra de béns de 21. 

3.3.1.3 CATEGORIA 3.3. COMBUSTIBLE I ACTIVITATS NERGIA

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 únicament inclou les emissions 
associades a les activitats en el que posseeix el 100% de control operatiu. És per 

rellevant.

3.3.1.4 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:

Desplaçaments amb camió, tren i vaixell. La distribució dels productes al 
a clients nacionals es realitza amb camió, als clients internacionals amb 

Súria i SCP fins a Tramer (port de Barcelona) on es carreguen vaixells amb 
destinacions internacionals. Des de Tramer surten diferents mides 

embarcacions que carreguen els productes a granel. 

VAIXELL A GRANEL
PES MORT (TONES 
CARREGADES)

Bulk carrier large 35.000-59.999
Bulk carrier medium 10.000-34.999
Bulk carrier small 0-9.999

Desplaçament entre plantes i maquinària subcontractes. En els càlculs es 
comptabilitzen el consum en litres de gasoil de les diferents maquinària 
subcont
comptabilitzen els consums dels següents subcontractistes:

Taula  5. Consum de combustible entre desplaçaments entre plantes i maquinària

Z UBICACIÓ
TIPUS 
COMBUSTIBLE

LITRES

EXCAVACIONS 
DEL BAGES

Planta Sallent Gasoil B 47.177 L

Planta sal Gema Gasoil B 320.069 L
EXCAVACIONS 
SURIA

Dipòsit Sali Súria Gasoil B 442.400 L

EXLAND
Planta Súria Gasoil A 443.915 L
Planta Súria Gasoil B 392.170 L

MANEL SOLER Planta Súria Gasoil A 10.115 L
GRUES BERGA Planta Súria Gasoil A 42.500 L
VILLAGRASA Planta Súria Gasoil A 38.580 L

GUIRAO Tramer Gasoil A 147.000 L

FGC Tramer Gasoil B 12.504 L

Desplaçaments associats a la compra de béns i serveis.
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,
trajecte. 
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3.3.1.5 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: .

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.

Comentar, que els residus catego
categoria mines.

3.3.1.6 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. Per calcular les 

característiques del vols realitzats per la plantilla en el desplaçaments 

la DEFRA. 
Derivades dels desplaçaments en tren. Les dades procedeixen de dades 
facilitades per el departament de compres ICL Iberia. Per al càlcul de les 

.
Derivades dels desplaçaments en taxi. Les dades procedeixen de dades 
facilitades per el departament de compres ICL Iberia. El registre de 
desplaçaments en taxi incorpora únicament els km.
Pernoctacions
viatges de ICL Iberia. Per al càlcul de les emissions associades al les 

pernocta
hoteler Andalús.

Vectors exclosos:
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, 

obstant això, ICL Iberia està treballant perquè en futurs càlculs de la petjada de 
uer.

3.3.1.7 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: nsport i 
quilometratge realitzat per la plantilla per accedir als seus llocs de treball. Tot i així, 

7
ant en 

de mobilitat adreçada a la plantilla. 

3.3.1.8 CATEGORIA 3.8. ACTIUS ARRENDATS PER ICL IBERIA

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

Estat de la categoria en el càlcul: No calculada
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Anotació: ICL Iberia no ha arrendat actius durant el 2021. És per aquest motiu, que 
vant en el càlcul. 

3.3.1.9 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 

fa càrrec dels costos associats al transport i distribució fins al país de destí.

3.3.1.10 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 únicament inclou les emissions 
associades a les activitats en el que posseeix el 100% de control operatiu. És per 

rellevant.

3.3.1.11 CATEGORIA 3.11. ÚS 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 únicament inclou les emissions 
associades a les activitats en el que posseeix el 100% de control operatiu. És per 

ha estat considerada com a no 
rellevant.

3.3.1.12 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 únicament inclou les emissions 
associades a les activitats en el que posseeix el 100% de control operatiu. És per 

rellevant.

3.3.1.13 CATEGORIA 3.13. ACTIUS ARRENDATS A ICL IBERIA

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

Estat de la categoria en el càlcul: No calculada

3.3.1.14 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:
disposa de franquícies. 

3.3.1.15 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

Anotació: Les emissions associades a les empreses en que ICL Iberia no és accionista 

de la petjada és control operacional. Per aquest motiu, les emissions associades a 

4 ANY BASE
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ICL Iberia calcula la

base històric.

A partir

5 INCERTESA 

El 
factures de ICL Iberia
càlculs tenen una (Ex: 
sortidor de la gasolinera, comptador elèctric, etc.) que registren les dades.

establert diferents a

Revisió de procediments i metodologies de càlcul.
Auditories internes i externes de les fonts de dades.
Avaluació periòdica de la qualitat de les dades utilitzades.
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6 PETJADA DE CARBONI 2021

Tot seguit ICL Iberia 
21

c
tablerts per la ISO 14064-

1:2019
e

n inclòs dins el càlcul altres centres de treball que en 

la planta de Sal Gema (Rock Salt) i el centre logístic situat al port de Barcelona 

transport marítim. 
dins la categoria 3.4 que abans no es disposava de la informació. 

Pe

a parades, així com la parada del centre de Sallent i la mina de Vilafruns. 

6.1 RESULTATS PER ABAST I CATEGORIA

2021 perquè el consum 
renovable En canvi, 

l abast 3 té una major contribució a la petjada de carboni (84,84 %) 
1 (15,16%) (Figura 1).

controlables per ICLIberia. una major contribució de 

(Figura 2). 

és interessant observar que aquest està fortament influenciat pel 
tipus de procés productiu i p a en aquest (Figura 2). 

Figura 1. 
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Figura 2. Distribució de GEH per categorIa i abast, 2021.
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6.1.1 RESULTATS ABAST 1

Pel que fa important és el consum de 
combustibles de les instal·lacions fixes amb 27.602,20 t de CO2. Dins aquest grup 

fonts que estan vinculades als consums de gas natural, 
les es produeix 

principalment a planta Súria, i el 11,38% de la contribució, del total de la petjada,
es correspon al gas natural (Figura 3).

, , el consum de gasos refrigerants , el combustible 
a i les emissions de procés tenen una menor 

influència 2.

6.1.2 RESULTATS ABAST 2

, que correspon a , no contribueix en la generació de CO2

verda.

6.1.3 RESULTATS ABAST 3

Dins la font emissora més important 
és el transport i distribució UPSTREAM amb un 44,56% respecte el total, en segon 
lloc, amb un 40,01% a continuació els residus 
generats amb un 0,26% i per últim lloc els desplaçaments corporatius amb un 
0,0059% (Figura 2 i 3).

6.1.3.1 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS

Dins la compra de béns i serveis (Figura 4), 46.169,87 t de CO2

consum de reactius , seguit dels recanvis de màquina de mina 10.944,52 t, els 
transports de banda transportadora 4.633,49t, seguidament amb 

3.311,28 t de CO2, veure figura 4.

Al 2019 els reactius es van incloure
seva alta contribució en el càlcul de la petjada, un 25,15%. Els principals reactius

la planta de Cristalizació (SCP) per al tractament de sals que no són 

consumeix molt per la producció. 

6.1.3.2 TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ UPSTREAM

de la 

transport marítim de CO2 a altres subcategories (camió, transport de 
bens i serveis, transport maquinaria subcontractada)

El 24,85% del CO2e del total de la petjada al transport 
marítim des del port de Barcelona (Tramer) fins al client, amb tres dimensions de 
vaixell que carreguen el material a granel (small, medium i large). 

El transport amb camió també té una alta contribució, un 16,06%. 

El transport amb camió dels bens i serveis adquirits, que contribueix amb un 0,44% 

El 2,69 % correspon als desplaçaments entre centres i les accions que fan els 
camions i maquinaria subcontractada. Acostumen a ser vehicle, pales i locomotores 
a gasoil. 

El 0,50% del transport restant correspon als trens. any 2020 ha augmentat 
aquest model de transport i es preveu augmentar encara més la tendència. Amb 
la nova càrrega de trens, que entra en funcionament 22 i al vigent Conveni 
signat amb FGC augmentaran el nombre de trens i el nombre de vagons per tren
entre les instal·lacions de Súria fins al Port de Barcelona el que farà disminuir de 
forma sostenible les emissions de CO2 generades per aquesta activitat. 

ha començat a funcionar la Rampa i per tant també es 
el nombre de viatges amb camió entre la mina de Cabanasses i 

el Centre productor de Súria
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La Figura 5 mostra les tones de CO2 de cada tipologia de transport i el percentatge 
de contribució . Com 

36,06%), seguit del transport 
de material amb vaixell a granel de petita dimensió (29,25%). 

Figura 3

Figura 4. Contribució dels diferents materials de la categoría de compra de 

Figura 5. tones CO2 i distribució segons tipus de transport de 
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6.2 RESULTATS PER INSTAL·LACIONS

la petjada de les instal·lacions. 

Al comparar els resultats entre les dues instal·lacions de Súria i Sallent, 
que generalment les instal·lacions de Súria (inclou: Mina Cabanasses, Planta Súria, 
Pout IV, Planta Sal Gema i Planta SCP) contribueix més en
climàtic que les instal·lacions de Sallent (inclou: Mina Vilafruns, Planta Sallent i Pou 
III). Això és degut a que es va parar

extractiva de la mina de Vilafruns. Aquest fet produeix una dràstica 
reducció de les emissions de CO2 en tots els abastos de la petjada de carboni. 

Figura 6

anteriorment. També .

Si tendències que 
er exemple, una alta

contribució de la categoria de bens i serveis adquirits per la Planta 
de Súria. Perquè és a Planta Súria on generalment es realitzen més compres. En 
canvi a les instal·lacions de Tramer la categoria de transport (3.4) és la que impacta 

logístic de transport marítim de mercaderies. 

                        Figura 7 21 de cada instal·lació.
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Figura 8. Distribució de GEH per abast, i categoría de cada planta, 2021.
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6.3 RESULTATS PER CENTRES

al canvi climàtic entre les mines, les plantes i 
Tramer a planta de SCP, Tramer i planta de Súria són les principals 
responsables de les emissions GEH de ICLIberia. 

Figura 9. Tones de CO2 pe centre.

Quan es realitza anàlisi :

Tendències diferents entre les plantes de Súria i Sallent degut a la parada 

La petjada de Planta Súria esta principalment influenciada per el consum de 
combustibles fòssils (40,91%) i els transports del producte (36,77%). Per més 
detalls veure la figura 10 i taula 11. 

subcontractada per al manteniment de les instal·lacions. 

Vilafruns, ja que la segona no hi ha activitat extractiva, únicament accions de 
manteniment. Per això hi ha consum de combustible per les dutxes de personal 
i es generen alguns residus (Figura 12).
La planta de SCP no té res a veure amb les plantes de tractament i les mines. El 
71,81% de les emissions de SCP són degudes a la categoria de

, la qual inclou els reactius, amb un alt factor emissor
comentat en apartats anteriors. Un 22,29% de les emissions GEH a SCP és 
deguda al transport dels productes de la planta amb camió cap a client o 
TRAMER. 

cipalment influenciada per el transport de producte 
de sal desgel cap a client i per el consum de combustibles fòssils de les pales i 

Al centre logístic del port de Barcelona (Tramer) el 96,68% de la petjada es degut 
al transport de mercaderies. Principalment es generen 45.615,56 t de CO2 eq amb 
el transport de producte amb vaixells de diferents dimensions.  

Figura 10. Distribució de GEH per categoria i abast, a la planta de Súria.
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Figura 11. Distribució de GEH per categoria i abast, a la planta de Sallent.

Figura 12 Distribució de GEH per categoria i abast, a la mina de Vilafruns.

Figura 13. Distribució de GEH per categoria i abast, a la mina de Cabanasses.

Figura 14. Distribució de GEH per categoria i abast, a la planta de SCP.
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Figura 15. Distribució de GEH per categoria i abast, a la planta de Sal Gema.

Figura 16. Distribució de GEH per categoria i abast, a la planta de Tramer.
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6.4 COMPARATIVA 2018-2019-2020-2021

1 ICL Iberia ha augmentat amb un 93% les emissions totals de CO2 respecte 
20 i ha reduït un 5 % r

. Al 2020 la petjada va 
baixar principalment per les accions de reducció realitzades, la parada de producció 

olució de la 
petjada. 

, el centre logístic del port de 
Barcelona (Tramer) i el transport dels productes de SCP.

Taula  6 Tones de CO2 per abast i any.

2018 2019 2020 2021

Abast 1 43.506 36.719 26.702 27.822

Abast 2 73.681 52.940 0 0

Abast 3 47.109 104.483 68.462 155.721

TOTAL 164.296 194.142 95.164 183.542

1 un augment 4,20% de les emissions, respecte 
,23% respecte el 2019. El petit augment del 

2021 és degut al consum de Gasoil C, Gasoil B i gas, tot i així no és un augment 
substancial respecte el que es consumia anys anteriors a la pandèmia. La reducció 

tCO2eq originari del consum de gas, 2.998 tCO2eq del consum de Gasoil B. 

segueix en zero gracies renovable per part ICL 
Iberia

zero (Figura 17) . ogia 

Referent als KWh totals de consum elèctric, a la figura 17
augment respecte el 2021
elèctric de Tramer. Per tant, contrastant els resultats respecte el 2019, 

Gràcies a les millores 

2020 és del 127,46%. Contrastar els resultats 

al contrastar-lo 
49,04%.  Aquest 

increment esta relacionat amb:

- Inclusió de la planta Sal Gema dins el càlcul. És una planta subcontractada que 

- Inclusió del centre logístic del port de Barcelona (Tramer) dins el càlcul de ICL.
Tramer, tot i ser del grup ICL, es considera un subcontractista de ICLIberia i per 

- Inclusió del transport dels productes de SCP dins la petjada.

Els increment

- Compra de bens i serveis: consum de cables elèctrics, recanvis de maquinària 
de mina i maquinària de fàbrica (Figura 19 i taula 11). Aquest augment és degut 

dintre de la mina. 
-

transports de Sal Gema, Tramer i els productes de SCP (Figura 20). 
- El transport amb vaixell de tramer que anys anteriors no es contemplava.

-
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CO2 45.100 t CO2eq. Aquesta reducció és deguda a 
del procés productiu de SCP.
de calci al càlcul, que anys anteriors no es contemplava.

- En les emissions de la maquinària subcontracatada (Figura 20).
subcategoria hi ha el subcontractista que feia els transports de camions entre 
Cabanasses i la planta de Súria. Amb

ns el municipi 
de Súria.

- En el transport de la compra de bens i serveis (Figura 20), ha disminuït perquè 

quilometratge. A més a més, ICLIberia sempre aposta per les compres i serveis 
de proximitat. 

- La generació de residus ha reduït un 50,21 la millora 
de les vies de valorització, reutilització i gestió. També és degut a la reducció de 
generació de residus i la parada de la Planta Sallent i la Mina Vilafruns

- Els viatges corporatius

telemàtiques que suposen menors desplaçaments. 

n increment no rellevant en dades relatives de tCO2 però si molt 

a la figura 20 l
es preveu augmentar encara més la tendència. Amb la nova càrrega de trens, que 
ha entrat i el vigent Conveni signat amb FGC, 

augmenten el nombre de trens i el nombre de vagons per tren entre les 
instal·lacions de Súria fins al Port de Barcelona. El qual fa reduir el transport de 
producte amb camió. Tot i així, 

Figura 17.
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Figura 18. Evolució de les emissions segons categoría.
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Figura 19.Evolució de les 

Figura 20. Evolució de les emissions per tipus de transport
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7 KPI

Els KPIs permeten contrastar les tCO2 que genera ICL Iberia amb variables de 
producció (treballadors, t produïdes, potassa produïda, hores activitat, etc.) i 
consums elèctrics. La taula 7 recull aquesta informació. 

i figura 21, les
tones de tots els productes produïts (potassa, sal gema i sals de SCP) és manté més 
o menys dins el mateix rang que anys anteriors (108,77 KgCO2eq/ t produïdes).

temporal del

El KPI de KgCO2eq extracció de mina/t matèria primera utilitzada (extret de mina)
no varia gaire amb els anys. Amb la futura electrificació de la flota de vehicles 

CO2. 

2020 afectat per la pandèmia COVID. 

Finalment, els KPI relacionats amb
rellevants per argumentar. 

Figura 21. Evolució dels KPI de producción (kgCO2 eq/t produïda)
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Taula  7. Variables per centre: 21.

Variables MINA VILAFRUNS PLANTA SALLENT MINA CABANASSES PLANTA SÚRIA SCP PLANTA SAL GEMA TRAMER Total

0,00 0,00 7.600,00 6.092 8.265 4.454 3.984 30.395

Nº Treballador propi 12,00 9,00 447,00 203 35 6 15 727

t material extret 0,00 0,00 2.533.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.533.345,00

t produïdes (potassa+sal 
SCP+Sal Gema)

0,00 0,00 0,00 598.727,00 502.260,00 586.400,00 0,00 1.687.387,00

t potassa 0,00 0,00 0,00 598.727,00 0,00 0,00 0,00 598.727,00

t producte (sals SCP) 0,00 0,00 0,00 0,00 502.260,00 0,00 0,00 502.260,00

t sal gema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586.400,00 0,00 586.400,00

0,00 0,00 0,00 49.677.793,62 18.273.618,75 14.051.953,29 120.575.741,88 202.579.107,54

Kwh 3.306.169,00 1.655.243,00 63.503.235,00 47.510.519,00 111.768.221,00 0,00 1.779.583,00 229.522.970,00

kg CO2 del centre 386.791,03 310.883,51 23.905.850,11 42.781.431,65 62.832.167,27 3.415.771,12 49.909.505,57 183.542.400,26

Taula  8. KPI

KPIS 2018 2019 2020 2021

KgCO2e totals organització 164.295.550,00 194.141.640,63 95.163.452,64 183.542.400,26

KgCO2e totals organització/ t produïdes (potassa, sals SCP, Sal Gema) 119,14 145,08 96,72 108,77

KgCO2e totals organització/ t potassa produïda 177,62 241,71 170,90 306,55

KgCO2e t producció potassa/ t potassa produïda 135,36 111,79 155,67

KgCO2e producció sals SCP/ t producte produït a SCP 159,67 77,08 87,09

KgCO2e producció sal gema/ t sal gema produïda 46,54

KgCO2e extracció de mina/ t matèria primera utilitzada (extret de mina) 11,49 5,67 9,59

KgCO2e  totals organització/hores de activitat 6.565,67 3.837,24 6.038,57

KgCO2e totals organització/Treballador propi 220.235,32 269.641,17 133.282,15 252.465,47

2,53 1,34 0,91

KWh/t produïdes  (potassa, sals SCP, Sal Gema) 197,81 221,05 136,02

KWh/t matèria primera 68,76 84,87 90,60

KWh/hores de activitat 8.951,83 8.769,75 7.551,34
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8 CONCLUSIONS 

ICL Iberia de l'any 2021 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 

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.

Abans de tot, és important destacar que en el càlcul de la petjada es va millorant 
any darrera any, gràcies a una millor bases de dades. A més a més, al 2021 també 

les emissions GEH de la planta de Sal Gema i les emissions del centre logístic del 
port de Barcelona (Tramer). Per tant, a la petjada del 2021, ha sigut més ambiciosa 

Enguany la planta SCP, Tramer i la planta de Süria són els principals responsables de 
les emissions GEI de ICLIberia. 

8.1 TENDÈNCIES POSITIVES

la petjada. Per tant, a continuació es mostren les tendències positives en relació a 
l´estudi de la petjada de carboni :

A continuació es llisten les tendències positives més rellevants:

- 1 ICL Iberia ha reduït amb un 5% les emissions totals de CO2 respecte 
.

- 24,23% de les emissions, 
qual és principalment deguda a la reducció del consum 

gas natural i gasoil B.
-

-
quantitat de reactius, el que fa baixar les emissions de la c

-

municipi de Súria. Ja no es requereixen camions entre la mina de Cabanassas i 
la planta de Súria per al transport del material extret. 

- En el transport de la compra de bens i serveis, ha disminuït perquè els reactius 
quilometratge. A 

més a més, ICLIberia sempre aposta per les compres i serveis de proximitat. 
- La generació de residus ha reduït un 50,21

de les vies de valorització, reutilització i gestió. També és degut a la reducció de 
generació de residus i la parada de la Planta Sallent i la Mina Vilafruns 

-

telemàtiques que suposen menors desplaçaments. 
-

vigent Conveni signat amb FGC, augmenten el nombre de trens i el nombre de 
vagons per tren entre les instal·lacions de Súria fins al Port de Barcelona. El qual 

rellevant.
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8.2 PRÒXIMES ACCIONS PER REDUIR LES 
EMISSIONS

Per reduir les emissions ICL Iberia vol realitzar diferents accions dintre del període 
temporal en que es basa el nostre full de ruta, és a dir 2020-2028 en accions 
directes, 2028-2050 en compensacions. A continuació es citen algunes de les 
accions previstes: 

ergies renovables.
Continuar disminuïnt 
transport de mineral amb camions entre la mina de Cabanasses i la planta 
de producció de Súria mitjançant 
a la mina de Cabanasses. 
Mitjançant Conveni signat amb FGC, ICL Iberia augmentarà de forma 
progressiva el transport en tren des de les instal·lacions de Súria fins a la 
terminal de Tramer al Port de Barcelona, suprimint de forma proporcional 
el transport en camió.
Optimització
industrials: automatització de la planta, substitució dels actuals assecadors 
per uns altres més eficients en consum de combustibles fòssils o 
electricitat. 
Disminució de residus de fusta i cautxú amb la posada en marxa de 

S criteris de compres verdes i de proximitat que permeti 
fomentar, reforçar i transmetre el compromís  de ICL Iberia a la societat a 

proposaran mesures per a identificació, avaluació i seguiment dels 
proveïdors.

Es preveu electrificar la flota de vehicles de dintre de mina.
Es potencia el transport col·lectiu augmentant el servei de bus perquè els 
treballadors accedeixin a la planta i a la mina. 

fomentar entre 
els treballador

nstal·laran punts de recàrrega elèctrica per vehicles elèctrics i híbrids.

desplaçaments. 
Es posaran medis perquè els treballadors que viuen al municipi de Súria es 
desplacin a la feina amb bicicleta i patinet, de forma segura.

8.3 PLA DE MILLORA

millores que 
-2028).

No es presenten valors absoluts de reducció sinó la ratio de t CO2 respecte el total 
de tones produïdes.

Accions:

El consum a totes les instal·lacions, suposa una 
reducció del 100% de CO2 Aquesta acció 
ja queda implementada per sempre.

2019 2020 2021-2028

Ratio tCO2/producció 0,04 0,00 0,00

Disminució de les emissions de CO2

mineral amb camions entre la mina de Cabanasses i la planta de producció de 
Súria mitjançant 
Cabanasses

2019 2020 2022-2028

Ratio tCO2/producció 0,004809 0,004785 0,000


