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ACRÒNIMS 
 

ACV Anàlisi de Cicle de Vida 

PA Petjada d�aigua 

PH Petjada hídrica 

WFN Water Footprint Network 

WSI Water Scarcity Index (manca de disponibilitat d�aigua) 
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RESUM EXECUTIU 
 

El present informe descriu el càlcul i resultats de la Petjada d�Aigua (PA) segons ISO 

14046:2014 i de la Petjada Hídrica (PH) segons el Water Footprint Assessment Manual 

(2011) de l�organització ICL Iberia Súria i Sallent per l�any 2017. A més, es comparen els 

resultats pel període 2014-2017 utilitzant com a unitat de referència la producció d�1 tona 

de potassa per poder analitzar l�evolució del vector aigua en aquest període.  

Els càlculs han estat desenvolupats per Lavola a partir de les dades facilitades per ICL 

Iberia en relació als processos, consums, productes i qualitats relacionades amb la gestió 

de l�aigua als processos productius de l�empresa (dades que també s�han utilitzat en el 

càlcul de la Petjada de Carboni 2017). L�abast de l�anàlisi inclou les següents instal·lacions: 

� Centres Sallent: Mina Vilafruns, Planta Sallent i instal·lacions exteriors  

� Centres Súria: Mina Cabanasses, Planta Súria i instal·lacions exteriors 

Com a canvi important respecte l�any 2016, cal destacar que per l�any 2017 hi ha 

disponibles més dades de qualitat de l�aigua a Sallent. 

La Petjada d�Aigua mesura els efectes sobre la disponibilitat/escassetat d'aigua, i l'impacte 

ambiental (p.ex. eutrofització o escassetat d�aigua) que els usos de l'aigua produeixen 

sobre el recurs aigua. En canvi la Petjada Hídrica és una mesura volumètrica del consum 

d'aigua i de l�aigua contaminada però no mesura com això pot generar potencials 

impactes sobre el medi ambient. 

Aquest informe mostra els efectes sobre el consum i degradació de l�aigua de l�activitat 

d�ICL Iberia, tant de forma directa com indirecta de totes les seves activitats. Els resultats 

permeten a l�empresa avaluar la magnitud dels potencials impactes ambientals 

relacionats amb l�aigua per tal d�optimitzar l�ús d�aquest recurs, administrar els riscos 

estratègics relacionats amb l�aigua i identificar oportunitats de reduir potencials impactes 

ambientals associats amb l�aigua.  
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Resultats Petjada d�Aigua (PA) 

En el cas de la PA s�han avaluat els fluxos d�aigua d�entrada i sortida derivats de l�activitat 

d�ICL Iberia que, posteriorment, s�han transformat en 5 indicadors d�impacte mostrats a 

continuació.  

 

RESULTATS ABAST TOTAL 2017 PER TONA POTASSA 

Ús d�aigua  
m3 

Directa 2.277.296 2,6 

Indirecta 1.093.375.148 1.265,5 

Abocaments d�aigua  
m3 

Directa 2.160.504 2,5 

Indirecta 1.090.095.257 1.261,7 

WSI Manca de disponibilitat d�aigua  
m3 

eq 

Directa 3.058.053 3,5 

Indirecta 694.225 0,8 

Eutrofització d�aigua dolça 
kg fosfats (P)  

Directa 1.632 0,002 

Indirecta 24.827 0,029 

Eutrofització d�aigua marina  
kg nitrogen (N) 

Directa 68.614 0,1 

Indirecta 176.671 0,2 

 

L�ús d�aigua a ICL Iberia va ser de 1.095 milions de m3 el 2017, que equival a 1.268 m3/tona 

de potassa produïda. Un 99% d�aquest ús té lloc en processos fora dels límits operacionals 

de l�empresa, especialment en activitats de generació d�electricitat que requereixen aigua 

com a refrigerant o en turbines. 

En comparació a l�any 2016, cal destacar: 

� Reducció de l�aigua captada a les instal·lacions, així com també de les salmorres 
abocades al col·lector. 

� Increment en un 57% de l�ús de l�aigua degut als consums indirectes associats a 

l�activitat.  

Durant el 2017 l�aigua abocada de forma directa i indirecta ha estat 1.092 milions de m3, 

el 99% de la qual s�aboca en processos que succeeixen fora dels límits operacionals d�ICL 

i principalment conté clorurs. 

Durant l�any 2017 a ICL l�impacte sobre la disponibilitat de l�aigua (WSI) ha estat de 

3.752.278 m3, que equival a 4,3 m3 per tona de potassa produïda. El consum directe 

d�aigua és el flux amb major contribució a l�indicador WSI, ja que representa el 81% de 

l�impacte. Gràcies a la reducció de l�ús d�aigua directa a ICL Iberia, la reducció de l�impacte 

respecte el 2016 és del 16%.  
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L�eutrofització d�aigua dolça a ICL Iberia durant el 2017 ha estat de 26.459 kg de fosfats 

(P), un 41% inferior en relació al 2016. El 94% de l�impacte té lloc de forma indirecta, 

principalment en la producció d�electricitat. També és significatiu l�impacte del transport.   

L�eutrofització d�aigua marina a ICL Iberia el 2017 ha estat de 245.285 kg de nitrogen (N). 

Els fluxos relacionats amb combustibles fòssils, com són l�electricitat, el gasoil i les 

operacions de transport representen pràcticament el 90% de l�impacte.  

 

Resultats Petjada Hídrica (PH) 

La Petjada hídrica d�ICL Iberia de l�any 2017 ha estat de 2.503.964 m3 (inferior a 2016), 

equivalent a 2,90 m3 per tona de potassa.  

� El 82% es deu a l�aigua captada per ser utilitzada en la fase de tractament i el 12% 
prové de l�aigua de pluja que entra al dipòsit salí. 

� Des de l�any 2014 hi ha una tendència a reduir la PH en termes globals d�un 15%, 
tot i que la reducció és del 5% per tona de producte. 

� A Sallent hi ha hagut una reducció de la PH respecte el 2012 del 23% i del 14% 
respecte el 2016, assolint un valor total de 885.241 m3. Cal destacar que per tona 
de producte, va ser l�any 2015 quan es va assolir el mínim amb 1,67 m3/t. 

� A Súria la reducció respecte el 2014 ha estat del 15%, sent el valor de la PH de 
1.618.723 m3. Per tona de producte la reducció respecte el 2014 ha estat del 21%, 
sent per l�any 2017 3,29 m3/t.   

Resultats de la petjada hídrica pel període 2012 � 2017 en termes absoluts i per tona de potassa 
produïda 

 

Nota: valors dels anys 2012 i 2014 subestimats en no tenir dades de pluja a Sallent. 
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 ANTECEDENTS I OBJECTIUS DE L�ESTUDI 

Aquest informe ha estat desenvolupat per Lavola a petició d�ICL Iberia, filial del Grup ICL 

a Espanya en el marc de la seva política de millora contínua en la gestió del medi ambient, 

dels recursos i de la transparència per tal assegurar la qualitat dels seus productes envers 

el vector aigua.  

Les interaccions entre l�activitat extractiva i els recursos hídrics són altament complexes i 

dependents de la seva localització. El clima local i la hidrologia determinen els requisits 

per al funcionament de les activitats extractives i tenen una profunda influència en el tipus 

de riscos relacionats amb l'aigua als quals s�enfronten les activitats extractives i les 

comunitats properes, els ecosistemes i la indústria. Alguns exemples d'aquests riscos 

inclouen la incertesa sobre l'accés a un subministrament estable d'aigua, la possibilitat 

d'inundació de pous oberts o abocaments incontrolats. També existeixen els riscos 

associats amb la qualitat de l'aigua, que depenen d�una combinació de factors, com la 

geoquímica del lloc, el tipus de mineria utilitzat, els processos utilitzats per separar el 

mineral o com es fa l�emmagatzematge dels residus de la mina. 

En el cas d�ICL Iberia, el procés per a l�obtenció de la potassa es basa en la flotació, 

aprofitant les diferents densitats i solubilitats característiques de les diferents sals. És per 

aquest motiu que l�aigua és un element fonamental en la gestió mediambiental d�ICL 

Iberia Súria&Sallent i que motiva a l�empresa a calcular la seva petjada d�aigua any rere 

any. Això permet controlar l�evolució dels indicadors i emprendre accions per millorar la 

gestió de l�aigua i reduir els potencials riscos.  

A l�última dècada s�han desenvolupat varis mètodes per calcular la petjada d�aigua que 

recentment s�han alineat amb la perspectiva d�anàlisi del cicle de vida, tenint en compte 

els fluxos d�aigua directes (a l�activitat) i indirectes (aigües amunt i aigües avall). 

Actualment, co-existeixen 2 mètodes principals per al càlcul d�aquests impactes: Petjada 

d�Aigua (PA) segons ISO 14046:2014 i Petjada Hídrica (PH) segons Water Footprint 

Assessment Manual (2011). El present estudi aplica ambdues metodologies per poder 

entendre millor els resultats oferts per cadascuna d�elles. A més, es comparen els resultats 

dels estudis fets en els darrers anys.  
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Aquest estudi d�avaluació del recurs hídric d�ICL Iberia té com a públic objectiu els 

directius i tècnics de l�empresa i ha estat desenvolupat per Lavola amb els següents 

objectius específics: 

� Càlcul de la petjada d�aigua d�organització amb abast de bressol a porta de fàbrica, 
que inclou les següents instal·lacions: 

o Centres Sallent: Mina Vilafruns, Planta Sallent i instal·lacions exteriors  

o Centres Súria: Mina Cabanasses, Planta Súria i instal·lacions exteriors 

� Càlcul de la petjada hídrica directa d�organització. 

� Comparació dels resultats amb els obtinguts els anys 2014, 2015 i 2016. 

Aquest informe servirà per conèixer els efectes sobre el consum i degradació de l�aigua 

de l�activitat d�ICL Iberia, tant de forma directa com indirecta de totes les seves activitats. 

Per això, s�espera que aquests resultats siguin utilitzats per ICL Iberia per tal de: 

� Identificar oportunitats d�optimització del recurs hídric. 

� Identificar riscos i oportunitats relacionats amb els usos i impactes de l�aigua. 

 

Diferències en relació als estudis previs 

La petjada d�aigua presentada en aquest informe té un abast d�organització, igual que la 

realitzada l�any 2016. En canvi, els estudis de 2014 i 2015 tenen un abast de producte. La 

comparació en el desenvolupament de l�activitat es pot continuar fent gràcies a que 

l�abast organització inclou l�abast de producte. 

Pel que fa a la metodologia emprada, l�estudi de 2017 incorpora a més del càlcul de la 

petjada d�aigua, la petjada hídrica. La petjada hídrica d�una organització es defineix com 

el volum total d'aigua dolça utilitzada per produir els béns i serveis consumits per  

l'empresa, mesurat al llarg de tota la cadena de subministrament.  

1.2 FONAMENTS METODOLÒGICS DE LA PETJADA 
D�AIGUA I LA PETJADA HÍDRICA 

El càlcul de la petjada d�aigua i hídrica és un exercici d'anàlisi i gestió ambiental del vector 

aigua que ha anat creixent en els darrers anys davant les diferents problemàtiques 

associades a canvis ambientals i antròpics com, per exemple, la manca en la disponibilitat 

d�aigua, la degradació de la seva qualitat i l�augment de la seva demanda.  
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Els primers enfocaments d�estudis del recurs hídric se centraven principalment en 

mesurar els volums d�aigua utilitzada, amb una visió de procés i de balanç hídric. Però 

recentment, els mètodes posen més èmfasi en relacionar aquest consum d'aigua amb 

l�impacte potencial sobre els usuaris finals i l�entorn. En aquest sentit, s�han desenvolupat 

metodologies amb una perspectiva de cicle de vida. 

Els mètodes recents se centren en dos impactes principals associats amb l'ús de l'aigua: 

el consum i la seva relació amb la disponibilitat, per una banda, i la degradació de la 

qualitat de l�aigua, per l�altra. Aquests impactes poden ocórrer directament en un centre 

de producció, o indirectament al llarg de la cadena de subministrament. 

En aquest estudi s�han tingut en compte les dues principals metodologies per avaluar 

l�activitat d�ICL: 

� Petjada d�aigua (PA) segons la ISO 14046: 2014 � Gestión ambiental. Huella de 

agua. Principios, requisitos y directrices. Mesura els efectes sobre la 

disponibilitat/escassetat d'aigua, i l'impacte ambiental que els usos de l'aigua 

produeixen sobre el recurs aigua (eutrofització, acidificació, ecotoxicitat, etc.), la 

salut humana, els recursos naturals i els ecosistemes. 

� Petjada hídrica (PH) segons la Water Footprint Assessment Manual (2011) de la 

Water Footprint Network (Hoekstra et al., 2011). Mesura volumètrica del consum 

d'aigua i de la contaminació. No és una mesura de l�efecte en potencials impactes 

ambientals degut al consum d�aigua ni de la contaminació generada. 

A continuació s�expliquen els fonaments de les 2 metodologies utilitzades en aquest 
estudi. 

1.2.1 FONAMENTS DE LA PETJADA D�AIGUA (PA) 

Segons la definició de ISO 14046:2014, la petjada d�aigua (PA) és una mètrica (o 

mètriques) amb les que es quantifiquen els impactes ambientals potencials relacionats 

amb l�aigua. La PA és un indicador o grup d�indicadors que quantifiquen els impactes 

ambientals potencials relacionats amb l�aigua, ocasionats per un producte, procés o 

organització. Avalua tots els atributs o aspectes del medi ambient natural, la salut humana 

i els recursos naturals relacionats amb l�aigua que són pertinents per l�avaluació dels 

efectes sobre el medi ambient, incloent els efectes sobre la disponibilitat i la pèrdua de 

qualitat (degradació).  

La PA està normalitzada per la ISO 14046:2014 que es recolza en les normes ISO 14040 i 

ISO 14044 d�anàlisi de cicle de vida. La  
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Figura 1 mostra les principals etapes en les quals es divideix una PA, que coincideix amb 

les etapes d�un ACV: definició d'objectius i abast, anàlisi d'inventari, avaluació d'impactes 

i interpretació de resultats. 

 

Figura 1 Marc de referència i etapes de la petjada d�aigua 

 

Font: Norma UNE-EN ISO 14046:2014 

En funció d�on s�utilitzi l�aigua, la PA pot ser: 

· Directa quan l�aigua s�utilitza dins el procés de producció. Avalua les entrades i 

sortides resultants de les activitats de l�organització, que són els resultat dels 

processos propietat de l�organització o estan controlats per ella. 

· Indirecta quan l�aigua s�utilitza en els processos que ocorren fora del procés de 

producció i que són propietat o estan controlats per altres organitzacions. En són 

exemples els processos de producció de l�electricitat, combustibles i consumibles 

que entren en el sistema. Avalua les entrades i sortides que ocorren a la cadena 

de subministrament.  

A més de distingir entre directa i indirecta, es pot diferenciar també en funció de la part 
del procés on té lloc: 

� PA associada directament amb els productes produïts per l�organització. 

� PA estructural o general de l�organització, que és fruit de les activitats generals 
necessàries pel funcionament de l�organització i per obtenir els béns i serveis 

Definició de 
l�objectiu i l�abast 

Anàlisi de l�inventari 
de la petjada d�aigua 

Avaluació de l�impacte 
de la petjada d�aigua 

 

 

 

 

Interpretació dels 
resultats 

Estudi de l�inventari de la petjada d�aigua 

Avaluació de la petjada d�aigua 
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generals consumits per l�organització, no relacionats directament amb la producció 
d�un producte en particular. 

L�avaluació de l�impacte de la petjada d�aigua es calcula mitjançat la valoració de dos 

categories d�impacte fonamentals:  

· L�escassetat d�aigua generada per la diferència entre les captades i els 

abocaments d�aigua en funció de la localització. 

· La degradació de l�aigua, que és producte dels canvis en les propietats químiques 

dels efluents d�aigües. Un d�aquests canvis és el potencial d�eutrofització dels 

efluents.  

A continuació es descriuen les metodologies d�avaluació utilitzades en aquest estudi per 

tal de calcular aquestes categories d�impacte.  

1. ESCASSETAT D�AIGUA 

En aquest estudi es fa servir l�indicador d�escassetat d�aigua WSI (water scarcity indicator), 

del mètode de Hoekstra et al 2012, i que relaciona el consum i la disponibilitat d�aigua 

dolça procedent dels cossos d�aigua superficial o freàtica. L�índex és el resultat de dividir 

l�aigua consumida entre l�aigua disponible a cada localització geogràfica específica on es 

produeixi el consum.  

Per avaluar la disponibilitat d�aigua de cada zona geogràfica, el mètode té en compte la 

recàrrega natural als cossos d�aigua dolça (cabal d�aigua del riu), restant un 80% de la 

recàrrega que té un ús ecosistèmic (cabal ambiental). Així mateix, cal considerar tots els 

usos antròpics que té l�aigua en aquella localització geogràfica específica. 

El valor resultant de WSI és un indicador dels diferents escenaris de disponibilitat, oferta 

i demanda d�aigua a diferents regions. S�expressa en m3 equivalents, de manera que un 

valor alt de WSI pot ser indicatiu de competència per l�aigua entre usuaris finals (ús 

industrial, agrícola, domèstic i ecosistèmic). Per exemple 1 kg de blat a Espanya té un WSI 

de 0,71 m3, mentre que a Egipte és de 1,02 m3 [Pfister, 2015]. 

En aquest estudi, els càlculs s�han realitzat introduint les dades dels consums directes i 

indirectes d�aigua i de tots els fluxos materials i energètics d�ICL Iberia l�any 2017, al 

programa SimaPro v 8.3. El programa té una base de dades que incorpora les dades 

d�estrès hídric a les conques corresponents als consums d�electricitat, processos de 

transport, etc.   
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2. DEGRADACIÓ DE L�AIGUA 

Per tal de calcular l�impacte potencial ocasionat per la degradació de l�aigua s�ha escollit 

la categoria d�impacte de l�eutrofització, entesa com l�excés de nutrients en l�aigua que 

creen una superpoblació de microalgues i causen un descens de l�oxigen dissolt a l�aigua.  

El potencial d�eutrofització determina la contribució del sistema estudiat en el creixement 

de matèria orgànica en un medi determinat. Aquest fenomen es produeix per una 

concentració excessiva de nutrients que afavoreix el creixement ràpid d�algues que 

formen una barrera que evita que la llum solar arribi als organismes que habiten al fons 

d�ambients aquàtics. D�altra banda, la descomposició dels teixits de les algues provoca la 

disminució de l�oxigen disponible. Això comporta el desenvolupament de processos 

anòxics que generen compostos tòxics per molts organismes, com l�àcid sulfhídric. 

L�indicador d�impacte d�aquesta categoria són kg de fosfat equivalents per a 

l�eutrofització d�aigua dolça i kg de nitrats equivalents per l�eutrofització d�aigua 

marina.  

El mètode de càlcul utilitzat per calcular aquest indicador ha estat ILCD 2011 Midpoint+ 

V1.09 / EC-JRC Global, equal weighting, recomanat per la Comissió Europea.  

3. INDICADORS D�ÚS D�AIGUA 

A més de les categories d�impacte comentades, la PA es completa amb el càlcul 

d�indicadors d�ús d�aigua. En aquest sentit, es diferencien dues maneres d�utilitzar l�aigua: 

· Ús consumptiu: l�aigua es consumeix quan s�extreu de la seva ubicació natural, 

s�utilitza i es retorna al medi en un lloc diferent reduïda en quantitat i 

especialment en qualitat.  

· Ús no consumptiu: l�aigua s�utilitza i es retorna al medi en igual qualitat i 

quantitat.  

El software SimaPro permet obtenir les dades d�inventari de tot el cicle de vida estudiat, 

de manera que es pot conèixer quin ha estat l�ús d�aigua durant el cicle de vida del 

producte, el consum de matèries primeres o l�abocament de compostos. En el present 

estudi, els indicadors d�ús d�aigua contemplen les següents dades:  

� Aigua d�ús consumptiu: 

o Aigua de llac. 

o Aigua de riu. 

o Aigua subterrània. 

o Aigua d�origen natural desconegut. 
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� Aigua d�ús no consumptiu: 

o Aigua de mar. 

o Aigua de pluja. 

o Aigua d�origen natural desconegut utilitzada per la refrigeració. 

o Aigua d�origen natural desconegut amb tractament químic pel seu ús en 
turbina. 

A més, també s�inclou informació de fluxos de sortida d�aigua durant el cicle de vida de 

l�activitat d�ICL:  

� Abocaments de contaminants a l�aigua. 

� Calor proporcionada a l�aigua. 

� Aigües residuals abocades. 

 

1.2.2 FONAMENTS DE LA PETJADA HÍDRICA (PH) 

El concepte de Petjada Hídrica va néixer l�any 2002 a la Universitat holandesa de Twente 

de la mà dels investigadors Arjen Y. Hoekstra, Ashok K. Chapagain et al. Posteriorment, 

l�any 2008, es va crear la plataforma Water Footprint Network (WFN), que reuneix socis 

d'orígens diversos (institucions educatives, ONGs, sector privat, administracions, etc.) i 

que duu a terme recerca sobre la petjada hídrica.  

La petjada hídrica (PH) d'una organització es defineix com el volum total d'aigua dolça 

consumida per produir els béns i serveis consumits o produïts per l'empresa, mesurat al 

llarg de tota la cadena de subministrament. Es tracta d'un indicador multidimensional, 

que mostra: 

� Els volums d'aigua consumits (evaporats o incorporats en el producte), classificats 
per fonts. 

� Els volums d'aigua contaminats classificats per tipus de contaminació. 

La PH té necessàriament dimensió temporal i espacial, és a dir, que s'ha de calcular amb 

dades recollides en un període de temps concret i en un lloc geogràfic perfectament 

delimitat.  

Les fases que componen l'avaluació de la PH es poden assimilar a les de la PA, de manera 

que la definició de l�abast, les dades d�inventari de fluxos d�aigua són les mateixes.  
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COMPONENTS DE LA PETJADA HÍDRICA 

La PH té tres components, que proporcionen una imatge completa de l�ús de l�aigua al 

tenir en compte la font d�aigua consumida i el volum d�aigua dolça necessària per assimilar 

els contaminants.  

� Petjada hídrica blava: és el volum d'aigua dolça superficial o subterrània (riu, llac, 

aqüífer) evaporada, incorporada en el producte, retornada a una altra conca o 

abocada al mar, de forma directa o indirecta. 

L�aigua consumida o d�ús consumptiu fa referència a la pèrdua d�aigua superficial o 

subterrània en una conca hidrogràfica i s�entén com la diferència entre el volum de 

l�aigua retirada de les fonts hídriques i la retornada en forma d�efluents. Les pèrdues 

es produeixen quan l'aigua s'evapora, es retorna a una altra conca o al mar, o 

s'incorpora a un producte. 

� Petjada hídrica verda: és el volum d'aigua de pluja que s'evapora, s'evapotranspira 

o s'incorpora en el producte, que es consumeix abans que s'integri en corrents 

d'aigua. 

Es refereix al consum d'aigua de pluja que s'emmagatzema a la zona de les arrels de 

les plantes i no s'arriba a convertir en escorrentia superficial i  és particularment 

rellevant per a productes agrícoles, hortícoles i forestals.  

En el cas d�ICL s�ha considerat que l�aigua de pluja, com que no és captada per 

plantes, forma part de l�aigua blava.  

� Petjada hídrica gris: és el volum d'aigua dolça que es requereix per assimilar la 

càrrega de contaminants, tenint en compte les concentracions dels contaminants 

en el medi natural i els estàndards de qualitat de l'aigua existents.  

Pretén donar una visió de l'impacte dels abocaments generats sobre els recursos 

hídrics a partir del volum d'aigua que hipotèticament seria necessari utilitzar per 

diluir un abocament fins a les concentracions de fonts naturals existents o els valors 

de qualitat de l'aigua existents. 

En el cas d�ICL, donat que tota l�aigua s�aboca al col·lector de salmorres i per tant no 

retorna al cabal d�aigua dolça, l�aigua gris no és significativa.  

Per tant, la PH d�ICL Iberia serà l�equivalent a la petjada hídrica blava.  

La petjada hídrica d�organització es pot distingir en diferents tipus segons el Water 

Footprint Assessment Manual: 

� La PH directa o operacional, que és el volum d'aigua dolça consumit o contaminat 

a causa de les operacions pròpies de l'organització. 
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� La PH indirecta o de la cadena de subministrament que és el volum d'aigua dolça 

consumida o contaminada per produir tots els béns i serveis que són necessaris 

perquè l'organització desenvolupi la seva activitat. 

Cadascuna d�aquestes PH es poden subdividir en: 

� La "PH associada directament amb el producte " produït per l'organització. 

� La "PH estructural" o "PH general de l'organització", que és la PH que ocasionen les 

activitats generals necessàries per al funcionament de l'organització i per a 

l'obtenció dels béns i serveis generals consumits. Té en compte el consum d'aigua 

que és necessari per al funcionament continu de l'organització, però que no està 

relacionat directament amb la producció d'un producte en particular. 

En el cas d�ICL Iberia, tenint en compte les dades disponibles, s�ha estudiat la PH directa 

o operacional, associada directament amb el producte i general de l�organització. 
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2 ABAST DE L�ESTUDI 
 

Com s�ha explicat a l�apartat anterior, les fases de càlcul i avaluació de la petjada hídrica i 

la petjada d�aigua tenen elements comuns, incloent la definició de l�abast i les dades 

d�inventari de fluxos d�aigua utilitzades. Aquest apartat descriu aquesta fase comuna a les 

dues metodologies utilitzades.  

 

2.1 DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS I PROCESSOS INCLOSOS 

2.1.1 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

L�anàlisi fa referència a ICL Iberia Súria i Sallent, única empresa productora de sals 

potàssiques a Espanya. L�activitat d�ICL es desenvolupa a les mines de sal de Cabanasses 

(Súria) i Vilafruns (Sallent-Balsareny), i les plantes de Súria i Sallent on processen la 

matèria primera extreta de les mines. Els processos d'obtenció de la potassa fins a la seva 

venda s�agrupen en tres activitats principals: extracció, processament i comercialització 

(vegeu Figura 2).  

El mineral potàssic que s�extreu a les mines, la silvinita, es composa de clorur sòdic (NaCl) 

i clorur potàssic (KCl), també anomenat potassa. La concentració de potassa al mineral 

extret l�any 2017 era del 26,74 % en el cas del centre de Súria i 23,18% en el cas del centre 

de Sallent, per la qual cosa el seu aprofitament miner genera inevitablement quantitats 

importants de sal excedentària, que s�envia de manera majoritària als  dipòsits.  

Posteriorment, el mineral es processa a les plantes mitjançant tractaments físics que 

permeten separar els seus components naturals: sals sòdiques i potàssiques, magma 

d'insolubles i altres components traça. En aquestes instal·lacions s'inclouen els 

magatzems de producte acabat, així com els materials utilitzats per a l'expedició efectiva 

del producte amb tren o camió. L'empresa compta amb estacions de trens amb via directa 

des de Súria i Sallent fins al port de Barcelona, on ICL Iberia gestiona la seva pròpia 

terminal.  

L�any 2017 ha entrat en fase de proves la nova planta de cristal·lització SCP a Súria, que 

ha de permetre aprofitar el subproducte salí obtingut del tractament del material per 

obtenir la potassa per obtenir potassa blanca i sals sòdiques d�altres tipus (com és la sal 

Vacuum). Aquesta instal·lació, però, no s�ha considerat dins els límits del sistema.  
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L�any 2017, ICL Iberia Súria & Sallent va produir 864.008 tones de potassa (435.338 

d�estàndard i 428.670 de granular), destinades a la fabricació de fertilitzants, així com 

531.991 tones de sal per a ús industrial i 639.842 tones pel desgel de carreteres. D�aquesta 

producció, un 17% es destina al mercat nacional i el 83% s�exporta a altres països d�Europa 

i la resta del món. 

 

Figura 2 Etapes del procés d�obtenció de la Potassa 

 

 

 

2.1.2 UNITAT DE REFERÈNCIA  

Els resultats d�aquest estudi fan referència a l�organització ICL Iberia Súria&Sallent durant 
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valors de l�any 2017 amb els anys anteriors. 
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Cabanasses (Súria) i Vilafruns (Sallent-Balsareny) i les dues instal·lacions industrials als 

municipis de Súria i Sallent. 

Així, s�analitza l�impacte hídric associat a la producció de potassa (ja sigui granular o 

estàndard) durant l�any 2017. L�anàlisi plantejat es proposa des de la producció fins el 

punt de distribució del port de Barcelona. No s�inclou doncs la distribució, l�ús ni el fi de 

vida de la potassa produïda.  

La PA s�analitza des d�una perspectiva de cicle de vida, analitzant l�impacte en l�aigua en 

tots els processos de producció des de la mina a la sortida de la planta i afegint el transport 

fins el port de Barcelona. S�ha analitzat tant l�impacte directe que causa l�empresa per l�ús 

de l�aigua en el procés productiu de la potassa, com l�impacte indirecte derivat del consum 

de recursos que tenen un impacte hídric associat a la seva pròpia producció, com per 

exemple l�energia elèctrica o els agents utilitzats.  

La PH en canvi té en compte únicament els fluxos d�aigua directes que tenen lloc dins els 

límits operacionals de l�organització. La Figura 3, indica els límits del sistema, tant per 

l�avaluació dels inventaris a nivell producte com per l�avaluació de la producció anual d�ICL 

Iberia. 

Figura 3 Límits del sistema de l�organització ICL Iberia Súria&Sallent. 
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FLUXOS D�AIGUA CONSIDERATS 

1. CENTRE PRODUCTIU DE SALLENT 

El consum d�aigua dins d�aquest centre comença a la mina Vilafruns on es fa servir aigua 

de la Sèquia per humitejar el mineral i facilitar-ne l�extracció. L�aigua que entra a la mina 

queda allí continguda o surt amb el mineral.  

Un cop extret, el mineral passa a la planta de flotació, on es separen les sals sòdiques de 

les sals potàssiques i on té lloc el principal consum d�aigua, que procedeix del riu 

Llobregat. L�aigua residual de la planta es recull en el col·lector de salmorres. Part de 

l�aigua captada va a parar als dipòsits salins de la Butjosa i el Cogulló, degut a que s�hi 

emmagatzema una part de la sal sòdica obtinguda del procés de separació de la potassa i 

que té cert contingut en humitat.  

Tota l�aigua captada és posteriorment enviada al col·lector de salmorres, punt on també 

va a parar l�aigua sobrant del procés productiu. L�aigua que arriba al col·lector és 

posteriorment gestionada per l�ACA i finalment abocada al mar. Tant el tractament com 

l�abocament queden fora dels límits del sistema analitzat.  

2. CENTRE PRODUCTIU DE SÚRIA 

A la mina de Cabanasses, el consum d�aigua per humitejar el mineral prové d�un pou, 

mentre que l�aigua utilitzada a la planta prové principalment del riu Cardener i, des del 

2014, també de l�aflorament a superfície ocasionat per la construcció d�una rampa d�accés 

a la mina (aflorament conegut com La Rampa). Com a Sallent, l�aigua que entra a la mina 

queda allí continguda o surt amb el mineral, i l�aigua residual de la planta es recull al 

col·lector. En el cas de Súria al col·lector s�ajunten les aigües procedents del dipòsit, les 

del procés productiu i les de l�empresa Solvay que té instal·lacions pròpies al recinte (i que 

queden fora dels límits del sistema d�aquesta anàlisi, de la mateixa manera que el 

tractament i abocament de les aigües del col·lector).  

3. DIPÒSITS SALINS 

Els dipòsits salins constitueixen un sistema amb diverses entrades i sortides d�aigua que 

es monitoritzen sistemàticament i de manera separada des del 2005.  

L�entrada d�aigua en el balanç hídric dels dipòsits prové de l�aigua continguda a la sal i de 

la pluja que cau sobre els dipòsits. Pel que fa a la sortida d�aquesta aigua, una part de 

l�aigua s�evapora, una altra queda a la sal, però la major part és captada per un sistema 

de drenatges que hi ha a la base i a l�entorn del dipòsit. 



 

 

18 

 

ANÀLISI DE LES PETJADES D�AIGUA I HÍDRICA  2017 - ICL IBERIA SÚRIA 
I SALLENT 

Taula 1 Entrades i sortides dels dipòsits salins 

ENTRADA D�AIGUA SORTIDA D�AIGUA 

Higroscòpia 
Humitat de la sal 
Pluja caiguda sobre el dipòsit salí 

Aigua evaporada 
Captació de la infiltració potencial en el terreny 
Aigua recollida a les preses d�escorrentia i de 
retenció 
Aigua retinguda permanentment a la sal 

2.1.4 DADES UTILITZADES I HIPÒTESIS 

Les dades d'inventari de processos específics en estudi (dades primàries) són dades 

experimentals proporcionades per l'empresa ICL Iberia Súria&Sallent. Les dades 

secundàries s'han extret de la base de dades de Ecoinvent v3.4, reconeguda 

internacionalment i inclosa al programari SimaPro v 8.5.2.  

S�han establert les següents hipòtesis: 

� Els transports dins de la mina i fins a la planta de transformació es realitzen per mitjà 

de camions de gran tonatge, especificant la capacitat de càrrega habitual: 16 a 32 

tones. 

� Els impactes ambientals del procés d'emmagatzematge dels productes acabats fins 

a la seva distribució es consideren irrellevants. 

� A nivell d�inventari, s�han adoptat les mateixes hipòtesis realitzades al càlcul de la 

Petjada de Carboni d�organització de l�any 2017. 

� S'han assumit les hipòtesis corresponents a les fonts de dades genèriques utilitzades 

i que es descriuen a la documentació corresponent. 

 

2.2 FLUXOS D�AIGUA INCLOSOS A L�ANÀLISI 

A continuació es detallen les dades referents al medi hídric directament lligades amb 

l�activitat de l�empresa, i que són controlades per ICL Iberia. Es té en compte tant la 

quantitat com la qualitat dels fluxos hídrics, ja que influenciarà en la petjada de 

l�organització.  

Les dades rellevants per la petjada d�aigua són: 

� Volums d�aigua captada i abocada. 

� Qualitat de l�aigua al col·lector de salmorres. 

� Entrades i sortides d'aigua anuals als dipòsits del Fusteret i el Cogulló. 

Les dades rellevants per a la petjada hídrica són: 
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� Volums d�aigua captada i abocada.  

� Entrades i sortides d'aigua anuals als dipòsits del Fusteret i el Cogulló. 

2.2.1 FLUXOS D�AIGUA DE SALLENT 

La següent taula mostra els volums d�entrada i sortida d�aigua del procés productiu. Per 

al càlcul de la PA i PH no es consideren els fluxos de captació del Pou Butjosa i comptador 

Cogulló ja que són fluxos interns, que no entren ni surten del sistema d�estudi.  

Taula 2 Balanç dels volums d�aigua captada i abocada a Sallent (m3) 

ETAPA FLUX 
Volum d�aigua (m3) 

2014 2015 2016 2017 

Mina 
Entrades Captació Sèquia 97.784 61.954 66.543 72.204 

Sortides Abocament a col·lector Salmorres 8.548 6.232 6.232 9.438 

Planta 
Entrades 

Captació aigua riu Llobregat 496.525 488.706 600.749 467.690 

Captació Sèquia 200.475 199.800 193.725 168.750 

Captació Pou Butjosa 14.549 9.632 9.605 10.518 

Captació comptador Cogulló 298.162 215.314 231.688 222.461 

Sortides Abocament a col·lector Salmorres 1.473.593 822.432 970.363 927.774 

Organització Entrades Aigua de xarxa 41.297 41.722 48.173 47.562 

Total Sallent 
Entrades 1.148.792 1.017.128 1.150.483 989.185 

Sortides 1.482.141 828.664 976.595 937.212 

 

La qualitat de l�aigua sortint de Sallent té un impacte potencial sobre el medi, de manera 

que s�ha tingut en compte per la PA. Per altra banda, tant la sal de procés com els fangs 

enviats al dipòsit salí contenen entorn un 6% d�aigua, que quedarà retinguda al dipòsit, 

s�evaporarà o serà recollida i enviada al col·lector de salmorres.   

A la següent taula es mostra el balanç hídric del dipòsit salí del Cogulló, amb el volum 

anual d�entrades i sortides d�aigua al dipòsit durant el 2017, dades necessàries pel càlcul 

de la petjada hídrica. Com s�hi pot veure, la principal entrada d�aigua en el balanç hídric 

del dipòsit prové de la pluja. Pel que fa a la sortida al Cogulló, la major part és recollida a 

la presa de recollida. La part captada correspon a l�escorrentia de base del torrent 

Soldevila.  

  



 

 

20 

 

ANÀLISI DE LES PETJADES D�AIGUA I HÍDRICA  2017 - ICL IBERIA SÚRIA 
I SALLENT 

Taula 3 Entrades i sortides d'aigua anuals per l�any 2017 al dipòsit del Cogulló (m3) 

  Volum (m3) 

Entrades 

Pluja 176.597 

Sal 83.566 

Total 260.163 

Sortides 

Evaporat 47.374 

Retinguda 10.880 

Presa 210.034 

Captació 25.304 

Total 293.592 

Resultat balanç dipòsits (E-S) -33.429 

 

2.2.2 FLUXOS D�AIGUA DE SÚRIA 

A continuació es mostren les dades referents al medi hídric a les instal·lacions de Súria. 

Taula 4 Balanç dels volums d�aigua captada i abocada a Súria (m3) 

ETAPA FLUX 

Volum d�aigua (m3) 

2014 2015 2016 2017 

Mina Entrades Captació pou Cal Trist 66.900 69.025 68.130 70.045 

Planta 

Entrades 

Captació aigua riu Cardener 52.885 729.225 993.676 1.021.768 

Captació aigua Rampa 1.778.956 813.093 584.800 398.872 

Sortides 
Abocament  a col·lector 
Salmorres 

1.406.061 1.360.093 1.427.170 1.223.292 

Organització Entrades Aigua de xarxa 32.817 26.334 20.845 30.405 

Total Súria 

Entrades 1.931.558 1.637.677 1.667.451 1.521.090 

Sortides 1.406.061 1.360.093 1.427.170 1.223.292 

Igual que a Sallent, la qualitat de l�aigua sortint de Súria té un impacte potencial sobre el 

medi que cal tenir en compte en el càlcul de la PA, així com el contingut d�aigua que queda 

retinguda al dipòsit, s�evapora o que acaba al col·lector de salmorres.  

La següent taula mostra el balanç hídric del dipòsit salí del Fusteret, amb el volum anual 

d�entrades i sortides d�aigua al dipòsit durant el 2017. Aquestes dades serviran pel càlcul 
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de la petjada hídrica. Com s�hi pot veure la principal entrada d�aigua en el balanç hídric 

del dipòsit prové de la pluja. Pel que fa a la sortida, la major part és recollida a la presa de 

recollida. La part captada correspon a la captació dels pous de bombament i altres 

instal·lacions de drenatge situades a l�entorn del dipòsit. 

 

Taula 5 Entrades i sortides d'aigua anuals per l�any 2017 al dipòsit del Fusteret (m3) 

  Volum (m3) 

Entrades 

Pluja 128.038 

Sal 74.850 

Total 202.888 

Sortides 

Evaporat 35.748 

Retinguda 8.963 

Presa 51.893 

Captació 20.445 

Total 117.049 

Resultat balanç dipòsits (E-S) 85.839 

 

 

2.3 RESUM DE LES DADES RECOPILADES 
A l�Annex I es mostren tots el tipus i quantitats dels fluxos considerats, indicant si estan 

associats al producte o a l�organització. L�abast d�aquest inventari coincideix amb l�estudi 

de Petjada de Carboni d�organització 2017, tot i que en aquest es distingeix entre petjada 

d�aigua directe i indirecte. Cal tenir en compte que cadascun dels fluxos considerats a 

l�inventari porta la seva pròpia petjada d�aigua en base a la perspectiva de l�Anàlisi de Cicle 

de Vida d�aquest estudi. Els processos de la base de dades d�Ecoinvent utilitzats per 

modelar cada flux es mostren a l�Annex II. 
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ACTIVITATS ASSOCIADES A LA PETJADA D�AIGUA DIRECTA 

Per al càlcul de l�impacte directe s�han considerat les següents categories: 

� Consum d�aigua: l�aigua que entra dins el procés de producció. Es tracta d�aigua de 

xarxa subministrada per Sorea, i de captació de la Sèquia i el riu Llobregat, en el cas 

de Sallent, i de pou (Cal Trist), riu Cardener i de la Rampa en el cas de Súria. La 

captada s�assigna a l�abast de producte i l�aigua de xarxa s�assigna a l�organització. 

� Abocaments al col·lector de salmorres: l�aigua que surt del sistema. 

� Consum de combustibles de les instal·lacions: gas natural (assecadors de les 

plantes), gasoil A (pala tipus Bobcat a la mina de Cabanasses), gasoil B (mines) i 

gasoil C (calderes de calefacció de la fàbrica i la mina, i oficines i vestuaris).  

� Flota pròpia: consum de gasoil A dels 18 vehicles de la flota i que s�ha assignat als 

diferents centres en funció de la producció relativa de potassa estàndard i de 

potassa granular.   

És important aclarir que la crema de combustibles incideix en la petjada d�aigua directa 

degut a l�efecte de les emissions sobre la degradació o pèrdua de qualitat dels recursos 

hídrics, mesurades per categories d�impacte com l�eutrofització. 

ACTIVITATS ASSOCIADES A LA PETJADA D�AIGUA INDIRECTA 

� Consum d�electricitat comercialitzada per FECSA-Endesa. 

� Adquisició de béns i serveis d�acord al registre de compres. 

� Transport de mercaderies adquirides per l�empresa. 

� Transport dels productes fins a port en camió i tren. 

� Generació de residus generats en l�activitat. 
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3 RESULTATS 

3.1 RESULTATS DE LA PETJADA D�AIGUA 

Els resultats d�aquesta anàlisi s�han realitzat segons la metodologia definida per la ISO 

14046:2014. Els resultats es presenten en 4 nivells: globals, per centre productiu, per 

procés i per producte. Aquests últims es poden comparar amb els obtinguts des de l�any 

2014 per conèixer l�evolució de la Petjada d�Aigua (a nivell de producte) amb el temps.  

3.1.1 RESULTATS GLOBALS 

A continuació es presenten els resultats globals d�inventari (ús d�aigua i abocaments 

d�aigua) i de categories d�impacte potencials (Manca de disponibilitat d�aigua i 

Eutrofització d�aigua dolça i marina). 

Taula 6 Resultats de la Petjada d�aigua pels indicadors de manca i degradació de l�aigua i 
d�inventari de cicle de vida per l�any 2017 i per unitat de referència 

RESULTATS ABAST TOTAL 2017 
PER 1 TONA DE 
POTASSA 

Ús d�aigua  
m3 

Directa 2.277.296 2,6 

Indirecta 1.093.375.148 1.265,5 

Abocaments d�aigua  
m3 

Directa 2.160.504 2,5 

Indirecta 1.090.095.257 1.261,7 

WSI Manca de disponibilitat 
d�aigua 
m3 

eq 

Directa 3.058.053 3,5 

Indirecta 694.225 0,8 

Eutrofització d�aigua dolça  
kg P 

Directa 1.632 0,002 

Indirecta 24.827 0,029 

Eutrofització d�aigua marina  
kg  N 

Directa 68.614 0,1 

Indirecta 176.671 0,2 
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Figura 4 Distribució de l�impacte sobre el medi hídric en funció de l�abast 

 

S�observa que a nivell global la petjada d�aigua indirecta, és a dir, aquella relacionada amb 

consums i abocaments fora dels límits operacionals d�ICL Iberia, representen el major ús 

(no confondre amb consum) i abocament d�aigua. Això es deu sobretot als fluxos d�aigua 

que tenen lloc en la generació d�electricitat.  

Pel que fa als indicadors d�eutrofització, mostren un major impacte els processos de la 

petjada d�aigua indirecta, però la qualitat de l�aigua al col·lector de salmorres, que 

correspon a la petjada d�aigua directa, té una contribució significativa. 

Pel que fa a la manca de disponibilitat d�aigua, com que està relacionat amb el punt 

geogràfic on té lloc l�ús d�aigua, el fet de que ICL Iberia es trobi en una zona amb risc 

moderat d�escassetat d�aigua, fa que la petjada d�aigua directa representi el 81% de 

l�impacte.  

3.1.2 RESULTATS PER CENTRE 

INDICADORS D�IMPACTE 

L�impacte es distribueix entre els centres de forma similar a la producció, en que el 57% 

de la potassa es produeix a Súria i el 43% a Sallent.  
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Taula 7 Resultats de la Petjada d�aigua pels indicadors de manca i degradació de l�aigua (2017) 

  2017 
TOTAL 2017 

INDICADOR ABAST SALLENT SÚRIA 

WSI Manca de disponibilitat d�aigua � m3 
eq 

Directa 1.003.820 2.054.233 3.058.053 

Indirecta 269.319 424.905 694.225 

TOTAL 1.273.139 2.479.139 3.752.278 

Eutrofització d�aigua dolça � kg P 

Directa 1083 549 1.632 

Indirecta 9.616 15.211 24.827 

TOTAL 10.699 15.760 26.459 

Eutrofització d�aigua marina � kg N 

Directa 34.235 34.379 68.614 

Indirecta 64.891 111.781 176.671 

TOTAL 99.126 146.159 245.285 

 

Figura 5 Distribució de l�impacte sobre el medi hídric per centre productiu 

 

 

INDICADORS DE CICLE DE VIDA 

S�observa que principalment l�aigua que s�utilitza derivada de l�activitat de l�empresa no 

és consumida, sinó que és utilitzada com a refrigerant o en turbines. Això es deu sobretot 

a les activitats de generació d�energia. El volum d�aigua que acaba sent consumit, ja sigui 

incorporant-se al producte o evaporant-se durant el procés, no arriba a representar el 
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0,5% del volum total d�aigua. Del total d�aigua consumida, el 84% a Súria i el 80% a Sallent, 

té lloc de forma directa al procés de producció de la potassa. 

Taula 8 Indicador d�ús d�aigua en funció de la seva procedència per l�any 2017 

SUBSTÀNCIA UNITAT SALLENT SÚRIA TOTAL ICL 

Dades d�ús no consumptiu d�aigua 

Ús d�aigua per refrigeració m3 2.864.364 4.506.834 7.371.199 

Ús d�aigua per turbina m3 419.607.412 665.487.928 1.085.095.341 

Ús d�aigua d�origen marí m3 49.400 73.198 122.598 

Ús d�aigua de pluja m3 176.597 128.038 304.635 

Total ús d�aigua no consumptiu m3 422.697.774 670.195.999 1.092.893.773 

Dades d�ús consumptiu d�aigua 

Aigua procedent de llacs m3 1.167 1.590 2.757 

Aigua procedent de rius m3 870.746 1.226.923 2.097.669 

Aigua procedent de pous m3 24.385 505.262 529.648 

Aigua de origen desconegut m3 53.075 75.520 128.595 

Total ús d�aigua consumptiu m3 949.374 1.809.295 2.758.669 

TOTAL ÚS RECURS AIGUA 
m3 423.647.147 672.005.294 1.095.652.441 

m3/ 1tona potassa 1.140 1.365 1.268 

 

FLUXOS DE SORTIDA D�AIGUA DURANT EL CICLE DE VIDA 

A partir de l�inventari també s�ha obtingut informació referent als abocaments d�aigua 

durant el cicle de vida.   

� Es produeix un abocament d�aigües residuals, tant a rius com aigües subterrànies i 

oceans. Tenint en compte que a través del col·lector de salmorres s�aboquen 

937.212 m3 i 1.223.292 m3 a Sallent i Súria respectivament, es fa palès que els 

processos que nodreixen l�organització són els principals causants de l�abocament 

d�aigua residual a les conques. 

Taula 9 Abocament d�aigües residuals directes i indirectes (2017) 

SUBSTÀNCIA UNITAT SALLENT SÚRIA TOTAL ICL 

Abocament d'aigües residuals m3 422.389.907 669.865.854 1.092.255.761 

Als fluxos d�aigua de sortida s�aboquen diferents substàncies. Els principals 

components abocats a les aigües són comuns a Sallent i Súria i són de caràcter 

mineral. Pràcticament la totalitat dels clorurs, que són el principal components dels 
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fluxos de sortida, corresponen al contingut en clorurs al col·lector de salmorres. 

Respecte el 2016 hi ha hagut una millora en la qualitat de les dades de Sallent i ha 

provocat que a nivell de resultats s�equipari amb Súria i representi millor la realitat. 

 

Taula 10 Substàncies abocades en major quantitat a l�aigua de forma directa o indirecta (2017) 

SUBSTÀNCIA UNITAT SALLENT SÚRIA TOTAL ICL 

Clorur kg 128.905.410 154.202.289 283.107.699 

Sodi kg 265.868 64.954.839 65.220.706 

Potassi kg 27.413.969 15.648.970 43.062.939 

Sulfat kg 585.353 951.863 1.537.216 

Calci kg 646.446 973.342 1.619.788 

Silici kg 246.269 386.567 632.835 

Sòlids en suspensió kg 192.615 565.746 758.361 

Carbonat kg 155.345 212.325 367.670 

Magnesi kg 82.253 129.549 211.802 

DQO, Demanda Química d'Oxigen kg 123.564 170.169 293.733 

DBO5, Demanda biològica d'oxigen kg 109.775 152.611 262.386 

� La qualitat de l�aigua no només es veu afectada per la presència de substàncies 

contaminants, sinó que també la modificació de la temperatura del flux receptor 

pot provocar problemes a la conca. A nivell de cicle de vida i de forma indirecta, es 

produeix un escalfament de l�aigua del punt de sortida, amb una transmissió 

d�energia. En aquest indicador té molta importància els processos de generació 

d�energia, motiu pel qual l�escalfament produït durant el cicle de vida de Súria és 

major. 

Taula 11 Escalfament de l�aigua receptora de forma directa i indirecta (2017) 

TIPUS D�AFECTACIÓ UNITAT SALLENT SÚRIA TOTAL ICL  

Escalfament de l�aigua MJ 189.524 322.948 512.472 
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3.1.3 RESULTATS DE LA PETJADA D�AIGUA PER PROCÉS 

En aquest apartat es distingeix entre les diferents activitats de cada centre: extracció, 

tractament i assecat i organització. Els dos primers punts fan referència a l�abast de 

producte, és a dir, les activitats associades a l�obtenció del producte, mentre que la part 

d�organització fa referència a aquelles activitats necessàries pel funcionament de 

l�activitat però no estan directament relacionades amb el producte.  

3.1.3.1 CENTRE PRODUCTIU DE SALLENT 

En aquest apartat es veu el perfil hídric de Sallent el 2017, tenint en compte l�ús d�aigua 

durant el cicle de vida, la manca d�aigua i l�eutrofització de les aigües. La Petjada es separa 

en activitats directes i indirectes de l�organització, i entre extracció, tractament i assecat 

i organització, que són activitats genèriques del centre productiu.  

Taula 12 Resultats de Sallent en relació a l�ús de l�aigua, l�indicador WSI de manca de disponibilitat d�aigua  
i de degradació de l�aigua per l�activitat de l�any 2017 

PROCÉS ABAST 
ÚS D'AIGUA 

m3 

WSI  

m3 

Eutrofització aigua 

dolça � kg P 

Eutrofització aigua 

marina � kg N 

Extracció 
Directa 72.204 111.639 272 28.256 

Indirecta 210.603.863 131.986 4.004 14.662 

Tractament i 

assecat 

Directa 636.440 864.571 797 5.679 

Indirecta 191.120.633 98.133 4.123 16.260 

Total producte 
Directa 708.644 976.210 1.069 33.935 

Indirecta 401.724.495 230.118 8.127 30.923 

Organització 
Directa 47.562 27.609 14 300 

Indirecta 21.166.443 39.201 1.489 33.968 

Total per organització 423.647.144 1.273.139 10.699 99.126 

Total per 1 tona potassa 1.140,08 3,43 0,03 0,27 
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Figura 6 Comparació i contribució de les etapes considerades per Sallent en relació a l�ús de l�aigua, 
l�indicador WSI de manca de disponibilitat d�aigua i els de degradació de l�aigua 

 

 

Si s�analitza d�on prové l�impacte per cada categoria analitzada, s�observa que en general 

els fluxos indirectes són els que tenen major contribució excepte en el tractament i 

processat per l�indicador WSI. En aquest cas, les captacions directes de planta representen 

el 68% de WSI. La resta procedeix en gran part de la producció d�electricitat. 

Quan s�avalua la qualitat, en el cas de l�aigua dolça els processos indirectes són 

significatius, com és el cas de l�electricitat, que es consumeix tant a l�extracció com a 

planta. Representa el 68% de l�impacte en la categoria d�eutrofització d�aigua dolça a 

repartir entre aquestes dues etapes. L�impacte de l�abocament al col·lector de salmorres 

representa el 7%, vinculat a l�etapa de tractament i assecat.  

Pel que fa a l�eutrofització d�aigua marina, els transports suposen el 34% de l�impacte, que 

formen part de les activitats d�organització. A nivell de producte, el gasoil consumit a mina 

representa pràcticament el 28% de l�impacte. De forma indirecta, l�electricitat de mina i 

planta representen al voltant del 27% de l�impacte.  

L�impacte concret dels fluxos per l�indicador WSI es mostra a l�Annex III.  

3.1.3.2 CENTRE PRODUCTIU DE SÚRIA 

En aquest apartat es veu el perfil hídric de Súria el 2017, tenint en compte l�ús d�aigua 

durant el cicle de vida, la manca d�aigua i l�eutrofització de les aigües. La Petjada es separa 

en activitats directes i indirectes de l�organització, i entre extracció, tractament i assecat 

i organització, que són activitats genèriques del centre productiu.  
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Taula 13 Resultats de Súria en relació a l�ús de l�aigua, l�indicador WSI de manca de disponibilitat d�aigua  i 
de degradació de l�aigua per l�activitat de l�any 2017 

PROCÉS ABAST 
ÚS D'AIGUA - 

m3 

WSI � m3 Eutrofització aigua 

dolça � kg P 

Eutrofització aigua 

marina � kg N 

Extracció 
Directa 70.045 106.623 230 23.913 

Indirecta 351.419.453 219.263 6.633 24.401 

Tractament i 

assecat 

Directa 1.420.640 1.929.866 308 10.077 

Indirecta 282.886.064 137.543 5.882 23.344 

Total producte 
Directa 1.490.685 2.036.489 538 33.990 

Indirecta 634.305.517 356.806 12.516 47.745 

Organització 
Directa 30.405 17.744 11 389 

Indirecta 36.178.693 68.099 2.696 64.036 

Total per organització 672.005.300 2.479.138 15.761 146.160 

Total per 1 tona potassa 1.365 5,03 0,03 0,30 

 

Figura 7 Comparació i contribució de les etapes considerades per Súria en relació a l�ús de l�aigua, 
l�indicador WSI de manca de disponibilitat d�aigua i els de degradació de l�aigua 

 

Totes les etapes considerades tenen un pes rellevant en almenys una categoria d�impacte 

o indicador.  

En general els fluxos indirectes són els que tenen major contribució en totes les 

categories, ja sigui pel consum d�electricitat o com en el cas de l�eutrofització marina pel 

gasoil, excepte en el tractament i processat per l�indicador WSI.  

En aquest cas, les captacions directes de planta representen el 61% de WSI. La resta 

procedeix en gran part de l�electricitat. 
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Quan s�avalua la qualitat, en el cas de l�aigua dolça els processos indirectes són 

significatius pel consum d�electricitat, amb el 74% de l�impacte. També té un pes rellevant 

les operacions de transport a nivell d�organització, amb un 15% de l�impacte. 

En l�aigua marina, un 29% de l�impacte prové de l�electricitat. Cal remarcar que el gasoil 

consumit en l�etapa d�extracció i general de l�organització representa el 37% de l�impacte 

de la categoria d�eutrofització d�aigua marina.  

L�impacte concret dels fluxos per l�indicador WSI es mostra a l�Annex III.  

3.2 RESULTATS DE LA PETJADA HÍDRICA (PH) 

Els resultats d�aquesta anàlisi s�han realitzat segons la metodologia definida per la Water 

Footprint Network (a l�apartat 1.2.2. s�explica aquesta metodologia). Els resultats es 

presenten en 2 nivells: globals i per centre productiu i procés.  

Cal recordar que la PH correspon al volum d�aigua consumit o contaminat pel sistema. En 

aquest cas la petjada hídrica total correspon a l�aigua blava, que és aquell volum d'aigua 

dolça superficial o subterrània (riu, llac, aqüífer) evaporada, incorporada en el producte, 

retornada a una altra conca o abocada al mar. 

Pel que fa a l�aigua de xarxa, es considera que no té un ús consumptiu i per tant no té 

component d�aigua blava. Pel que fa al component d�aigua gris, com que abans de ser 

abocada a la conca és tractada en una EDAR, es considera que els valors de qualitat de 

l�aigua de sortida no afecten negativament a la contaminació de l�aigua i per tant l�aigua 

gris tindrà valor 0.  

Per tant, la petjada hídrica serà: 

 ! =  !"#$%$ = &'()*+,*-.*/* 0 &'()*+/1+-2)3* 

Es considera l�aigua de pluja com a part de la petjada hídrica ja que al incorporar-se al 

dipòsit salí o ser captada i abocada al col·lector de salmorres, és aigua no disponible per 

l�ecosistema ni s�incorporarà a la conca.  

3.2.1 RESULTATS DE LA PETJADA HÍDRICA GLOBALS 

La quantificació de la petjada hídrica total d�ICL Iberia inclou la petjada hídrica directa, 

que correspon als fluxos d�aigua associats a l�activitat de l�empresa. S�ha calculat a partir 

de les dades d�inventari proporcionades per la pròpia empresa i de balanç hídric als 
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dipòsits salins. Com es pot veure a la següent taula, l�etapa amb major PH són les plantes, 

és a dir, l�etapa de tractament i assecat, amb el 83% de la PH.  

 

Taula 14 Resultats de la petjada hídrica (PH) de 2017  

ETAPA 
SALLENT 

m3 
SÚRIA  

m3 
TOTAL 

m3 
PER 1 TONA DE 
POTASSA (m3/t) 

Extracció 72.204 70.045 142.249 0,16 

Tractament i assecat 636.440 1.420.640 2.057.080 2,38 

Dipòsit salí 176.597 128.038 304.635 0,35 

TOTAL ICL Iberia 885.241 1.618.723 2.503.964 2,90 

 

A continuació es mostren els resultats de la PH anual pel període 2014-2017 i l�any 2012. 

Cal tenir en compte que per l�any 2012 i 2014 no es té disponible la quantitat de pluja al 

dipòsit del Cogulló a Sallent, pel que s�està subestimant la PH d�aquests dos anys. S�hi 

observa que entre l�any 2012 i 2017 la PH ha augmentat un 8%, mentre que respecte el 

2016, hi ha hagut una disminució del 9%. Pel que fa a la PH per tona, també hi ha hagut 

un augment respecte el 2012, del 19%. Respecte el 2016 hi ha hagut una petita millora 

per tona de producte amb una reducció de la petjada hídrica de l�1%.  
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Figura 8 Resultats de la petjada hídrica pel període 2012 � 2017 en termes absoluts i per tona de potassa 
produïda 

 

3.2.2 RESULTATS DE LA PETJADA HÍDRICA PER CENTRE I PROCÉS 

3.2.2.1 CENTRE PRODUCTIU DE SALLENT 

A continuació es presenten les diferents entrades d�aigua que es consideren per la petjada 

hídrica, captació i aigua de pluja, el sumatori, que correspon a la PH i la PH per tona de 

producte, que dependrà de la PH i la producció anual. 

El principal component de la petjada hídrica és la captació d�aigua del riu Llobregat, que 

s�ha reduït un 33% respecte el 2012. Per altra banda, l�aigua de la Sèquia de Manresa s�ha 

reduït un 6% respecte el 2012, tot i que la destinada a mina ha augmentat un 9% respecte 

el 2016 i un 20% respecte el 2012. Finalment, l�aigua de pluja que entra al dipòsit salí va 

tenir el seu mínim l�any 2015, on l�aportació d�aigua va ser de 108.751 m3. Només l�any 

2014 va superar els 200.000 m3.  

 

Taula 15 Resultats de la petjada hídrica pel període 2012 � 2017 a Sallent en termes absoluts i per tona de 
potassa produïda  

PROCÉS ENTRADES (m3) 2012 2014 2015 2016 2017 

Planta 
Sallent 

Captació aigua 
riu Llobregat 

693.075 496.525 488.706 600.749 467.690 

Captació Sèquia 196.425 200.475 199.800 193.725 168.750 

Mina 
Vilafruns 

Captació Sèquia 59.953 97.784 61.954 66.543 72.204 

Dipòsit salí 
del Cogulló 

Pluja 195.814 261.521 108.751 162.429 176.597 

PH (m3) 1.145.267 1.056.305 859.211 1.023.446 885.241 

Producció (tones) 461.232 515.967 515.015 448.234 371.593 

PH (m3/t) 2,48 2,05 1,67 2,28 2,38 
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Figura 9 Contribució acumulada dels components de la petjada hídrica pel període 2012 � 2017 en termes 
absoluts  

 

3.2.2.2 CENTRE PRODUCTIU DE SÚRIA 

A continuació es presenten les diferents entrades d�aigua que es consideren per la petjada 

hídrica a Súria, captació i aigua de pluja, el sumatori, que correspon a la PH i la PH per 

tona de producte, que dependrà de la PH i la producció anual. El principal component de 

la petjada hídrica és la captació d�aigua del riu Cardener, que s�ha reduït un 1% respecte 

el 2012, tot i que amb l�entrada d�aigua de la Rampa, l�ús d�aigua del riu es va reduir 

dràsticament el 2014. Per altra banda, l�aigua de la Rampa s�ha anat reduint 

progressivament des de l�inici del seu ús el 2014.  L�aigua de pluja s�ha començat a 

comptabilitzar el 2015 a la petjada hídrica, de manera que el càlcul pel 2012 i 2014 de la 

PH està subestimada.  

Respecte l�any 2016 la PH s�ha reduït un 1% m3 gràcies al menor ús d�aigua de la Rampa. 

La resta de fluxos d�aigua han augmentat entre un 3% (captació pou Cal Trist) i un 66% 

(pluja al dipòsit salí). 

Taula 16 Resultats de la petjada hídrica pel període 2012 � 2017 a Súria en termes absoluts i per tona de 
potassa produïda  

PROCÉS ENTRADES (m3) 2012 2014 2015 2016 2017 

Planta Súria 

Captació aigua 
riu Cardener 

1.129.070 52.885 729.225 993.676 1.021.768 

Captació aigua 
Rampa 

0 1.778.956 813.093 584.800 398.872 

Mina 
Cabanasses 

Captació pou 
"Cal trist" 

50.666 66.900 69.025 68.130 70.045 

Dipòsit salí 
del Fusteret 

Pluja 
no 

disponible 
no 

disponible 
132.298 76.968 128.038 

Petjada hídrica total (m3) 1.341.692 1.179.736 1.900.755 1.743.641 1.618.723 

Producció (tones) 492.909 456.078 461.717 489.453 492.415 

Petjada hídrica per tona potassa 
(m3/t) 

2,39 4,17 3,78 3,52 3,29 
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Figura 10 Contribució acumulada dels components de la petjada hídrica pel període 2012 � 2017 a Súria 
en termes absoluts  

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS ASPECTES MÉS RELLEVANTS 

Per tal de detectar els aspectes rellevants cal tenir en compte el següent:  

� Per l�any 2017 es disposa de dades de caracterització de les aigües de Sallent al 
col·lector de salmorres més àmplies i en sintonia amb les ja disponibles per Súria, 
de manera que l�impacte relacionat amb la degradació de la qualitat de l�aigua 
(eutrofització) s�ha vist augmentat.  

Pel que fa als resultats obtinguts, els punts més rellevants per les diferents categories 

d�impacte i indicadors són els següents: 

Ús d�aigua 

� El 99,8% de l�ús d�aigua té lloc en processos de fora els límits operacionals de 
l�empresa. 

� L�aigua que s�utilitza no és consumida, sinó que és utilitzada com a refrigerant o en 
turbines. Això es deu sobretot a les activitats de generació d�energia.  

� El volum d�aigua utilitzada a Súria representa el 61% de l�ús d�aigua d�ICL Iberia 
degut al major consum d�electricitat en aquest centre. Concretament el 61% de 
l�electricitat es consumeix a Súria.  

Abocaments d�aigua 

� El 99% de l�aigua abocada es produeix fora dels límits operacionals d�ICL. 

� El 71% del contingut de l�aigua abocada són clorurs, seguit de sodi i potassi, amb un 
16% i 11% respectivament. Això es deu al contingut en sals de les aigües abocades 
al col·lector de salmorres, és a dir, a l�aigua directa abocada. Cal tenir en compte 
que en les bases de dades en molts casos no es té inventari del contingut de l�aigua 
abocada i per tant es pot estar subestimant els valors reals.  
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� A nivell de cicle de vida també s�avalua l�energia transmesa a l�aigua. Un canvi de 
temperatura pot tenir conseqüències significatives en l�ecosistema aquàtic. 

WSI 

� El consum directe d�aigua és el flux amb major contribució a l�indicador WSI, ja que 
representa el 81% de l�impacte. 

� L�electricitat consumida durant l�any 2017 representa el 17% de l�impacte. 

� En els dos centres el 95% de l�impacte té lloc en les activitats associades al producte, 
de forma directa o indirecte. 

� Les activitats d�abast organització pel total d�ICL Iberia representa el 5% de 
l�impacte.  

Eutrofització d�aigua dolça 

� El 71% de l�impacte prové de l�electricitat.  

� També són importants en aquestes categories els impactes del transport, tant en 
tren com en camió, que representen el 3% i l�11% de l�impacte respectivament.  

� Pel que fa als materials utilitzats, els olis tenen un impacte del 3%, mentre que 
l�agent col·lector representa un 1,6% de l�impacte.  

� Les activitats amb impacte directe dins els límits operacionals (petjada directa) d�ICL 
Iberia representen el 5% de l�impacte. 

Eutrofització d�aigua marina 

� Els fluxos relacionats amb combustibles fòssils, com són l�electricitat, el gasoil i les 
operacions de transport representen pràcticament el 90% de l�impacte.  

� Les activitats amb impacte directe dins els límits operacionals d�ICL Iberia 
representen el 25% de l�impacte. 

Petjada hídrica 

� La petjada hídrica està formada per les entrades d�aigua de captació al procés 
productiu i l�aigua de pluja al dipòsit salí, ja que cap d�aquests dos fluxos formarà 
part de l�escorrentia superficial ni s�incorporarà a l�ecosistema. 

� La PH per tona de producte de l�any 2017 és de 2,90 m3/t i el 82% es deu a l�aigua 
captada per ser utilitzada en la fase de tractament. El 12% de la PH prové de l�aigua 
de pluja que entra al dipòsit salí. 

� La contribució de Súria és del 65% a la PH encara que la producció de potassa sigui 
el 57%.  

� Pel període 2012-2017, a Sallent l�any amb menor PH va ser el 2015, amb 859.211 
m3, així com també per tona de producte, amb 1,67 m3/t. L�any 2017 ha tingut una 
PH de 2,38 m3/t. 
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� A Súria, des de l�any 2014 hi ha una tendència a reduir la PH tant en termes globals 
com per producció, amb una reducció del 15% en termes globals i del 21% per tona 
de producte.  

3.4 EVOLUCIÓ DE RESULTATS D�ANYS ANTERIORS 

L�estudi de la Petjada d�aigua es porta realitzant a ICL Iberia des de l�any 2014, el que 

permet veure l�evolució en els impactes ambientals sobre el vector aigua de l�activitat de 

l�empresa.  

3.4.1 EVOLUCIÓ DE RESULTATS PER L�ABAST DE PRODUCTE 

Aquesta avaluació comparativa es realitza per l�abast de producte, donat que és l�adoptat 

en els primers estudis de PA.  

En primer terme s�analitza l�evolució en l�ús directe de l�aigua en el període 2014-2017 a 

Súria i Sallent. L�ús indirecte no s�avalua ja que pels anys 2014 i 2015 no es disposa 

d�aquesta informació.  

Taula 17 Resultats d�ús d�aigua directe associat al producte pel període 2014-2017  

ÚS DIRECTE D�AIGUA 
(m3) 

ANY EXTRACCIÓ 
TRACTAMENT 

I ASSECAT 
TOTAL 

ÚS DIRECTE 
D'AIGUA PER 
TONA (m3/t) 

Súria 

2014 66.900 1.831.841 1.898.741 4,16 

2015 69.025 1.542.318 1.611.343 3,49 

2016 68.130 1.578.476 1.646.606 3,36 

2017 70.045 1.420.640 1.490.685 3,22 

Sallent 

2014 97.784 697.000 794.784 1,54 

2015 61.954 688.506 750.460 1,46 

2016 66.543 794.474 861.017 1,92 

2017 72.204 636.440 708.644 1,91 

S�observa que l�ús d�aigua pel procés d�extracció tant a Súria com a Sallent és similar. En 

canvi en el procés de tractament i assecat s�observen diferències significatives entre 

instal·lacions. En el període 2014-2017 el total d�aigua s�ha reduït en ambdós centres, un 

21% a Súria i un 11% a Sallent. La reducció respecte el 2016 és del 9% a Súria i del 18% a 

Sallent. Quan a l�ús directe d�aigua per tona de potassa, els valors de Súria s�han reduït 

any rere any, mentre que els de Sallent han tornat a una tendència a la baixa després de 

l�increment que es va produir entre 2015 i 2016. 
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Figura 11 Evolució de l�ús d�aigua per tona durant el període 2014-2017 a Súria i Sallent 

 

A nivell d�etapes del procés productiu, l�ús d�aigua té lloc principalment a planta. L�any 
2017 a Súria el 95,3% de l�aigua es va consumir a planta (incloent també el centre SCP), 
sent per l�any 2014 el 96,5%. Això indica que l�esforç de reducció s�ha centrat 
especialment en l�etapa de flotació i assecat.  

En el cas de Sallent, en valors absoluts l�ús d�aigua tant a planta com a mina va patir un 
increment l�any 2016, del 15% a planta i del 7% a mina respecte l�any anterior. El 2017 a 
mina ha continuat augmentant tot i que no ho ha fet la quantitat de mineral extret. En 
canvi a planta s�ha usat la menor aigua del període 2014-2017. Això ha fet que per l�any 
2017 el 10% de reducció en l�ús d�aigua hagi tingut lloc a mina.     

Figura 12 Contribució de les fases associades al producte per l�ús d�aigua directe durant el període 2014-
2017 per Súria i Sallent 
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A continuació es mostren els resultats per la categoria d�impacte WSI de manca en la 

disponibilitat d�aigua pel període 2014-2017 a Súria i Sallent, distingint entre la fase 

d�extracció a mina i la de tractament i assecat a planta. A més, s�indica el consum que és 

directe en cada fase i el que ve de la cadena de subministrament o altres fluxos necessaris 

per obtenir la potassa. 

Taula 18 Resultats de disponibilitat d�aigua de l�impacte associat al producte pel període 2014-2017  

WSI 
 (m3 eq) 

ANY  

EXTRACCIÓ TRACTAMENT I ASSECAT 

TOTAL 

INDIRECTE 
CONSUM 
DIRECTE  

CONSUM DIRECTE  INDIRECTE 

Súria 

2014 578.366 66.900 1.831.841 41.616.485 44.093.592 

2015 448.355 69.025 1.542.318 52.585.761 54.645.459 

2016 163.736 68.130 1.578.476 716.484 2.526.826 

2017 255.841 70.045 1.420.640 646.769 2.393.295 

Sallent 

2014 890.255 97.784 697.000 61.912.466 63.597.505 

2015 58.595 61.954 688.506 60.552.456 61.361.511 

2016 208.053 66.543 794.474 478.444 1.547.513 

2017 171.421 72.204 636.440 326.264 1.206.329 

Tal i com s�apuntava en la memòria de PA del 2016, la constant actualització de les bases 

de dades (Ecoinvent), metodologies d�impactes i els propis inventaris, donen com a 

resultat una progressió de valors de petjada d�aigua significativa, principalment per 

aquells consums d�aigua indirectes basats en dades secundàries que han disminuït quan 

Ecoinvent ha revisat la metodologia de càlcul. És per això que la comparació és possible 

només a nivell relatiu.  

Figura 13 Contribució de les fases associades al producte per l�indicador WSI durant el període 2014-2017 
per Súria i Sallent 
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Nota:  

- Consums directes fan referència als volums dels Rius Cardener i Llobregat, de la Rampa, del Pou 

Cal Trist i de la sèquia que entren a mina i a planta. 

- Mina: gasoil, electricitat i preparats lubricants i el seu transport 

- Planta: emissions atmosfèriques, electricitat, gas natural, gasoil B i C, agents flotació i el seu 

transport 

Tot i que la quantitat d�energia i materials no ha variat significativament des del 2014, 

degut al mètode de càlcul de la PA i les corresponents variacions, el resultat ha disminuït 

de forma important, sent el consum directe sobretot a planta el flux amb major 

contribució a l�indicador WSI.  

S�observa que els resultats a nivell de producte de 2016 i 2017 mostren una distribució 

similar de l�impacte en la disponibilitat d�aigua. Tot i que el consum d�aigua de captació 

s�ha reduït un 18% respecte el 2014 i un 12% respecte el 2016, continua representant la 

major part de l�impacte en termes de disponibilitat d�aigua, sobretot la part que es 

consumeix a planta.  

La següent taula mostra els resultats per les dues categories d�eutrofització de l�aigua per 

centre i any. En aquest cas és significatiu conèixer quin impacte potencial té la qualitat de 

l�aigua abocada al col·lector de salmorres, que tot i no estar en contacte amb la conca de 

procedència, té uns riscos potencials. Els resultats mostren que hi ha una desviació en les 

dades obtingudes l�any 2015 per la categoria d�eutrofització d�aigua marina. A més, no 

per tots els anys es disposa de variables de qualitat de l�aigua que suposin un efecte a 

nivell d�eutrofització. Aquest és el motiu pel qual per varis anys els resultats de l�impacte 

de l�aigua al col·lector té valor 0. 

Taula 19 Resultats de la degradació de l�aigua de l�impacte associat al producte pel període 2014-2017 

CATEGORIA 
D�IMPACTE 

CENTRE 
PRODUCTIU 

ANY MINA PLANTA 
AIGUA 

COL·LECTOR 
TOTAL 

EP d�aigua 
dolça � kg P 

Sallent 

2014 3.221 3.605 438 7.264 

2015 4.012 3.971 0 7.983 

2016 4.704 5.923 0 10.627 

2017 4.276 4.123 797 9.195 

Súria 

2014 3.975 3.011 630 7.616 

2015 5.897 3.888 0 9.784 

2016 5.692 8.910 642 15.244 

2017 6.863 5.882 308 13.053 

EP d�aigua 
marina � kg N 

Sallent 

2014 62.136 35.943 2.917 100.996 

2015 3.562 4.326 0 7.888 

2016 46.588 28.583 0 75.171 
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2017 42.919 21.208 731 64.858 

Súria 

2014 77.503 33.043 3.151 113.697 

2015 4.814 3.687 3.830 12.331 

2016 43.619 42.280 2.258 88.157 

2017 48.314 33.004 417 81.735 

Les figures següents mostren l�evolució en l�impacte potencial sobre l�aigua dolça i l�aigua 

marina durant el període 2014-2017 pel global de l�empresa.  

Figura 14 Contribució de les fases associades al producte per les categories d�eutrofització d�aigua dolça 
pel període 2014-2017 

 

 

Figura 15 Contribució de les fases associades al producte per les categories d�eutrofització d�aigua marina 
pel període 2014-2017 
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S�observa que hi ha hagut una reducció de l�impacte respecte l�any 2016 en les dues 

categories d�impacte. En el cas de l�eutrofització d�aigua dolça la reducció és del 14% i en 

el cas de l�eutrofització d�aigua marina del 10%. Respecte el 2014, la reducció significativa 

es troba en la categoria d�eutrofització marina, amb una reducció del 32%. En canvi per 

l�aigua dolça l�impacte s�ha vist incrementat un 50%.  

3.4.2 EVOLUCIÓ DE RESULTATS PER L�ABAST D�ORGANITZACIÓ 

A nivell d�organització, a continuació es comparen els resultats de l�any 2016 i 2017, el 

període pel quan es disposa de dades per les categories d�impacte de WSI i eutrofització 

d�aigua dolça i marina i dels indicadors de fluxos de cicle de vida, com són l�ús d�aigua i els 

abocaments d�aigua. 

 

Figura 16 Comparació entre els resultats anuals d�ICL per l�any 2016 i 2017 a nivell d�organització pels 

diferents indicadors i categories d�impacte analitzats 

 

Si es tenen en compte els fluxos directes i indirectes de les diferents categories d�impacte 

i indicadors a nivell anual, s�observa que a l�any 2017 hi ha hagut un augment pel que fa 

a l�ús i abocaments d�aigua. En el cas de l�ús d�aigua directe hi ha hagut una reducció, però 

no ha estat així en el cas de l�ús indirecte.  

Cal tenir en compte, però, que a nivell directe els abocaments d�aigua s�han reduït un 10% 

en el període 2016-2017.  
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L�augment en l�impacte en l�eutrofització marina es troba en les dades de qualitat d�aigua 

al col·lector a Sallent, ja que per l�any 2016 no es van reportar dades de nitrogen, el 

compost amb major contribució a la categoria.  

Per WSI i eutrofització d�aigua dolça l�impacte s�ha reduït. A part de la reducció en el 

consum directe d�aigua, el consum de materials també s�ha vist reduït, de 4,15 kg/tona 

de potassa a 2,7 kg/t.  

A la figura següent es mostra a què es deu l�augment per l�any 2017 de l�ús de l�aigua 

directe i indirectament. S�observa que l�ús d�aigua directe no és significatiu en cap dels 

dos centres productius, tot i que hi ha hagut una reducció a nivell d�empresa del 15% 

respecte el 2016. En el cas de Súria deu el seu increment a l�augment en el consum de 

gasoil i electricitat a la fase d�extracció. 

 

Figura 17 Contribució de les fases a nivell d�organització per l�indicador d�ús d�aigua en els anys 2016 i 2017  
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4 CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 

ICL Iberia Súria&Sallent és una organització dependent del vector aigua per dur a terme 

la seva activitat. Actualment capta aigua del riu Cardener i del Llobregat, així com aigua 

subterrània.  

Per l�activitat de l�any 2017 s�ha continuat amb l�estudi del vector aigua a nivell 

d�organització mitjançant el càlcul de la Petjada d�aigua (PA), però aportant més 

informació en incorporar el càlcul de la Petjada hídrica (PH). Amb aquest nou càlcul es 

compleixen els requisits de les dues metodologies principals en termes d�aigua, la norma 

ISO 14046 (Petjada d�aigua) i el manual Water Footprint Assessment (Petjada hídrica).  

En el cas de la PA s�ha mantingut l�abast i les dades d�inventari utilitzades en el càlcul 

d�emissions de gasos d�efecte hivernacle, que es porta a terme des de l�any 2014. En el 

cas de la PH són necessàries a més les dades d�entrades d�aigua dins els límits de 

l�organització. 

La introducció de les línies de gas i la cada vegada major quantitat d'aigua recirculada en 

fàbriques han permès reduir el consum de recursos valuosos com els combustibles fòssils 

i l'aigua, però tal i com es desprèn del present estudi, és l�ús d�aigua indirecta, aquella que 

té lloc fora de les instal·lacions de ICL Iberia, la que té una major incidència.  

L�any 2017, ICL ha reduït el seu consum directe d�aigua, així com les salmorres abocades 

al col·lector. A més, per tona de potassa obtinguda també hi ha hagut una reducció en els 

dos centres. En el cas de Sallent s�ha passat de 1,92 m3/t a 1,91 m3/t després de l�augment 

que hi va haver del 2015 al 2016. A Súria continua la tendència a reduir el consum d�aigua 

per tona, sent l�any 2017 de 3,03 m3/t, un 10% menys respecte el 2016 i un 13% respecte 

el 2015. Si es té en compte el consum indirecte, però, es detecta un increment de consum 

global de 500 m3 assolint els 1.265 m3/t l�any 2017. Aquest volum d�aigua s�utilitza en un 

99% fora dels límits operacionals de l�empresa.  

L�indicador de WSI avalua la disponibilitat d�aigua, de manera que 1 m3 d�aigua de riu a 

Espanya equival a 1,3 m3 a l�indicador WSI. Per tant, a les conques espanyoles, on hi ha 

un risc mig pel que fa a la disponibilitat d�aigua, l�indicador ja té en compte l�impacte en 

l�aigua disponible. En aquest sentit, el consum d�aigua directe a ICL Iberia Súria&Sallent 

representa el 81% de l�indicador WSI, sent menor la influència del consum indirecte en el 

cas de la petjada hídrica.   
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Des de la perspectiva del perfil degradatiu, són fluxos no hídrics els que tenen major 

contribució, principalment degut al consum d�electricitat i el gasoil, de manera que la 

contribució de cada fase és funció del consum elèctric i de gas natural durant l�assecat. 

Ni el consum de reactius ni d�olis és significatiu en el càlcul de la petjada d�aigua. De totes 

maneres, cal tenir en compte que es consumeixen 2,75 kg per tona de producte produït, 

sent el 98% directament relacionat amb els productes.  

Les recomanacions encaminades a reduir la disponibilitat d�aigua (indicador WSI) passen 

per reduir els consums d�aigua directa dins l�organització, estratègia ja contemplada per 

ICL, així com reduir també el consum d�electricitat que té implícit un elevat ús d�aigua amb 

els sistemes actuals de generació.   

Pel que fa a l�impacte en l�eutrofització de les aigües, el 71% en el cas de l�aigua dolça 

prové de l�electricitat. De manera que estratègies d�autogeneració d�energia, 

reaprofitament de calor poden contribuir a la reducció de l�impacte potencial. També són 

importants en aquestes categories els impactes del transport, tant en tren com en camió, 

que representen el 3% i l�11% de l�impacte respectivament. Dels materials utilitzats, 

destaquen els olis que són els més elevats i que representen un 3% de l�impacte d�aquesta 

categoria. L�agent col·lector representa un 1,6% de l�impacte.  

En el cas de l�eutrofització marina, els fluxos relacionats amb combustibles fòssils 

(electricitat, gasoil i operacions de transport) representen pràcticament el 90% de 

l�impacte. Per reduir aquest impacte, caldria enfocar els esforços a reduir els consums 

d�electricitat i gasoil que representen el 28% i el 39% de l�impacte, respectivament.  

Quan a la Petjada Hídrica (PH) és rellevant que l�aigua utilitzada no retorna a la conca i, 

per tant, es considera aigua consumida. Per això, la totalitat de l�ús d�aigua de captació 

forma part de la petjada hídrica. La contaminació en aquest cas no és rellevant ja que el 

cabal sortint d�aigua no entra en contacte amb aigua dolça fins després del seu 

tractament. La PH per tona de producte de l�any 2017 és de 2,90 m3/t. Un 82% d�aquest 

valor es deu a l�aigua captada per ser utilitzada en la fase de tractament, i un altre 12% a 

l�aigua de pluja que entra al dipòsit salí.  

4.1 TENDÈNCIES POSITIVES 
· L�any 2017 ICL ha reduït un 11% el consum directe d�aigua, així com també les 

salmorres abocades al col·lector, amb una reducció del 10%.  

· L�ús d�aigua directe per tona d�aigua de potassa produïda també s�ha reduït. En el 

cas de Sallent s�ha passat de 1,92 m3/t l�any 2016 a 1,91 m3/t el 2017, després de 

l�augment que hi va haver del 2015 al 2016. A Súria continua la tendència a reduir 
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el consum d�aigua per tona, sent l�any 2017 de 3,03 m3/t, un 13% menys respecte 

el 2016 i un 10% respecte el 2015. 

· Referent a l�impacte sobre la disponibilitat d�aigua (WSI), el consum d�aigua 

directe a ICL Iberia Súria&Sallent representa el 81% de l�impacte. Gràcies a la 

reducció de l�ús d�aigua directa a ICL Iberia, s�ha reduït l�impacte un 16% respecte 

el 2016. 

· L�eutrofització d�aigua dolça a ICL Iberia durant el 2017 ha estat de 26.459 kg de 

fosfats (P), un 41% inferior en relació al 2016. La reducció en l�ús de materials i la 

conseqüent reducció en el transport de materials ha permès reduir la seva 

contribució sobre l�eutrofització d�aigua dolça i marina. 

· La Petjada Hídrica d�ICL Iberia s�ha reduït un 5% respecte el 2016, sent l�any 2017 

la PH de 2.503.964 m3. En termes relatius per producció, hi ha hagut una petita 

reducció per tona de potassa, passant de 2,93 m3/t el 2016 a 2,90 m3/t el 2017. 

Això es deu a la major quantitat de pluja que ha entrat als dipòsits salins el 2017 

tot i la reducció de l�ús d�aigua.  
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