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1. INTRODUCCIÓ 

Des dels inicis de la revolució industrial, el creixement econòmic ha estat associat 

implícitament a l’acceptació d’una certa degradació ambiental, propiciant l’aparició 

d’una nova controvèrsia en el pensament econòmic: és compatible el creixement 

econòmic amb la conservació dels recursos naturals? A finals del segle XVIII, Adam Smith 

(1776) va suggerir que l’origen de la riquesa de les nacions estava en la divisió del treball 

i, per tant, podia créixer sense més traves que la que imposava l’extensió d’un mercat 

ampliable mitjançant el lliure comerç. Però aquest optimisme va ser  qüestionat per varis 

autors de l’escola clàssica, que advertien dels perills d’un creixement econòmic il·limitat 

que no prengués en compte el creixement de la població o la depredació dels recursos 

naturals.  

Una primera visió pessimista la va oferir Thomas R. Malthus (1789), amb la seva 

argumentació de perquè el creixement il·limitat no era possible: mentre la població creix 

a una tassa geomètrica, la producció d’aliments només ho fa en progressió aritmètica. 

Segons Malthus, la manera d’evitar l’estancament econòmic i la pobresa no era la divisió 

del treball, sinó el control de la natalitat. Ja a principis del segle XIX, David Ricardo 

(1817) va introduir un altre tipus de restricció al creixement econòmic: l’existència de 

rendiments marginals decreixents de la terra generaria un encariment progressiu de les 

terres més fèrtils, la qual cosa portaria a un estat estacionari en el que els beneficis dels 

burgesos desapareixerien i, amb ell, el seu leitmotiv per a fer progressar l’economia. Però 

Ricardo també identificava la manera d’evitar aquest estancament: el progrés tecnològic 

o la instauració d’un sistema de lliure comerç entre els països. Uns dubtes sobre el model 

de desenvolupament capitalista que va sintetitzar John S. Mill (1848) quan va establir que 

el creixement econòmic, entès com l’augment de la producció per càpita, implicava 

posar en perill tota una sèrie de valors i recursos. Una crisi en el model de creixement 
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que també va vaticinar William S. Jevons, en el seu assaig La cuestión del carbón (1865), 

on predeia el progressiu esgotament i encariment d’aquest recurs natural, fet que 

eliminaria un dels avantatges comparatius dels que havia gaudit la Gran Bretanya durant 

el segle XIX i que dificultaria el seu futur creixement econòmic.  

Els dubtes sobre la sostenibilitat del creixement econòmic van perdurar fins a l’escola 

neoclàssica. Alfred Marshall (1890) va posar l’èmfasi en què l’única manera d’evitar 

l’estat estacionari era renovar la tecnologia per a què la mateixa quantitat de recursos 

naturals rendís més i fos capaç de suportar una població creixent. Marshall va advertir 

que el resultat de l’intercanvi en el mercat només permetria un creixement  eficient i 

desitjable si implícitament es complien tres condicions: que ningú tingués poder de 

mercat, que existís informació perfecta i que els drets de propietat estiguessin ben 

definits. Però la realitat s’escapa d’aquest marc ideal, generant-se sovint errors en el 

funcionament del mercat per la impossibilitat de definir correctament els drets de 

propietat o per la presència d’externalitats. Una possible solució la va donar Arthur C. 

Pigou (1920), qui sostenia que els impostos i les subvencions eren els instruments 

adequats per a internalitzar les possibles externalitats que es generessin en el mercat. 

Ronald H. Coase (1960) va oferir una altra alternativa: en absència de costos de 

transacció, l’assignació de drets de propietat sobre els quals es pugui dur a terme una 

negociació entre els agents econòmics és condició suficient per a internalitzar aquelles 

externalitats.  

D’aquesta manera, a la segona meitat del segle XX sorgeix la idea de què el problema del 

deteriorament ambiental es deu a una mala definició dels drets de propietat de 

determinats recursos. És a dir, la falta d’exclusió en la utilització de determinats béns 

porta potencialment al seu esgotament o deteriorament, a un ús que va més enllà dels 

límits d’un rendiment sostenible. És l’anomenada tragèdia dels comuns (Hardin, 1968), 

que va definir la instauració de drets de propietat privats sobre els recursos comunals. 
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D’aquesta manera, una definició correcta d’aquests drets d’acord amb els principis 

d’universalitat, exclusivitat, transferibilitat i seguretat seria la manera de corregir uns 

errors de mercat provocats per l’existència d’externalitats o per la naturalesa de bé públic 

d’alguns recursos. És a dir, un disseny adequat del marc institucional permetria que la mà 

invisible assignés de nou de manera eficient els recursos. 

A Espanya aquest debat ha estat especialment intens entorn a un recurs natural com 

l’aigua. L’aigua és un bé amb unes característiques especials, ja que per la seva pròpia 

naturalesa planteja problemes d’identificació i mesura; amb una incertesa en l’oferta que 

dificulta l’especificació dels drets de propietat; i amb unes clares economies d’escala en 

el seu emmagatzematge, transport i distribució. Però potser sigui la gran diversitat d’usos 

de l’aigua la seva característica més significativa, que inclou la seva utilització en tasques 

productives i biològiques, però també el seu creixent valor en funcions ambientals, 

socioculturals... Un context que s’identifica amb una situació que ha rebut el nom de 

economia madura de l’aigua (Randall, 1981), on la principal preocupació ja no és com 

augmentar les disponibilitats, sinó com garantir una gestió eficient del recurs.  

L’objectiu d’aquesta monografia és estudiar els efectes de diferents instruments que s’han 

proposat per a fer front a les noves demandes i valors de l’aigua, però també analitzar 

com dissenyar una nova política que ajudi a vèncer les reticències de determinats grups 

socials davant un canvi de paradigma en la gestió del recurs aigua. Per a això, en el 

segon apartat analitzem quins són els usos que se li dóna a l’aigua a Catalunya. 

Posteriorment, s’estudien els avantatges i inconvenients associats a diferents instruments 

econòmics relacionats amb la política de l’aigua. Finalment, s’explica com hem construït 

el model d’equilibri general de l’economia catalana que utilitzem per a simular i 

analitzar quins seran els efectes econòmics, socials i ambientals de les diferents mesures 

proposades.  
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2. ELS USOS DE L’AIGUA A CATALUNYA 

Catalunya disposa d’una superfície aproximada de 32.000 km2 i compta amb una 

població d’uns 7.400.000 ciutadans. La demanda d’aigua és d’uns 3.100 hm3 anuals, que 

és proveïda a través de les conques hidrogràfiques que divideixen el territori en dos 

àrees: a l’est, les conques internes,1 i a l’oest, la conca de l’Ebre.2 Encara que ambdues 

zones són d’una mida similar, existeixen diferències significatives tant en la provisió 

d’aigua com en els usos als que es destina aquest recurs. 

Gràfica 1. Les conques hidrogràfiques a Catalunya 

 

                                    

1 Les conques internes són les dels rius que estan completament a Catalunya, com són el riu 

Llobregat, Ter, Muga, Daró, Fluvià, Francolí, Foix, Besòs, Gaià, Tordera i Riudecanyes. 

Aquests rius proveeixen el 52% del territori, incloent-hi l’àrea metropolitana de Barcelona. 

La responsabilitat del desenvolupament i l’aplicació de la planificació de l’aigua recau 

exclusivament en el Govern de Catalunya.  
2 La conca de l’Ebre es refereix bàsicament a la part catalana de la Confederació Hidrogràfica 

de l’Ebre, sent aquesta entitat la responsable de la planificació hidrològica, però estant en 

mans de la Generalitat de Catalunya alguns temes com ara la gestió de les aigües residuals o 

la planificació agrícola. 
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Font: Agència Catalana de l’Aigua (2008) 

Així, les conques internes inclouen el 92% de la població i generen el 95% del valor brut 

afegit de Catalunya. La demanda d’aigua és d’uns 1.187 hm3 a l’any, amb un 64% 

destinat a usos domèstics i industrials. Malgrat tot, els recursos hídrics són relativament 

escassos i la situació tendirà a empitjorar en el futur: el creixement esperat de la població 

és aproximadament un 20% per a 2025 i l’escenari de canvi climàtic preveu una 

reducció de les contribucions a la superfície i de recàrrega dels aqüífers del voltant del 

5% (ACA, 2010). Per contra, el territori català pertanyent a la conca de l’Ebre disposa de 

més recursos hídrics per a proveir una població més petita i una economia menys 

dinàmica, destinant el 95% de la demanda total d’aigua a usos agrícoles.  

El pes que té el sector agrícola en cada una d’aquestes zones determina no només el 

consum d’aigua, sinó també la seva aportació en termes de generació de valor afegit i 

d’ocupació en el conjunt de Catalunya: 

Gràfica 2. Els usos de l’aigua a Catalunya (%) 

 

 

 

 

 

 

Font: Agència Catalana de l’Aigua (2008) 

L’ús de l’aigua per a regadiu és el principal destí de les nostres disponibilitats d’aigua, 

presentant unes característiques que la diferencien de la seva utilització en altres usos. 
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L’aigua per a regadiu no només és significativa pel gran volum d’aigua que consumeix, 

sinó també pels seus reduïts costos d’ús i, en ocasions, pel seu escàs valor d’ús. No 

obstant, quan entra en competència amb els usos urbans presenta un elevat cost 

d’oportunitat. En canvi, l’aigua urbana representa un volum petit, d’un alt valor d’ús, amb 

uns costos d’ús relativament alts derivats del finançament i manteniment de les xarxes de 

subministrament i els tractaments de potabilització, però amb un cost d’oportunitat molt 

més reduït. 

Tal com succeeix a la resta d’Espanya, on prop del 80% de l’aigua disponible es destina 

al regadiu de 3,3 milions d’hectàrees,3 la creixent demanda d’aigua per a usos urbans i 

industrials ha acabat generant situacions d’estrès hídric. Per tant, en un escenari 

d’escassetat creixent d’aigua, on el desenvolupament de nous recursos hídrics és cada 

cop més car i complex, es considera necessari impulsar canvis en l’agricultura que 

fomentin un ús més eficient i sostenible del recurs, que incentivin l’estalvi d’aigua i 

permetin alliberar excedents cap a altres activitats de major valor econòmic o social. 

De fet, les dades mostren que l’aigua no sempre és utilitzada d’una manera tècnica o 

econòmicament eficient, ja sigui per les pèrdues excessives d’aigua en les xarxes de 

distribució4 o pel fet de destinar gran part de l’aigua disponible a produccions de baix 

valor afegit.  

                                    

3 La xifra del 80% en relació al total dels recursos hídrics usats és normalment la referència 

en la major part de las regions espanyoles. Una dada que implica que un estalvi del 10% de 

l’aigua consumida en el regadiu equivaldria a tota la demanda residencial del país (Varela-

Ortega et al., 1998).  
4 A Catalunya, les xarxes de distribució en alta presenten unes pèrdues que oscil·len entre el 

2% i el 4% del cabdal transportat. No obstant, les fugues d’aigua en els sistemes de 

distribució urbans són molt superiors, podent aconseguir en determinades zones valors del 

25% (ACA, 2008). 



 8 

En un context en què l’aigua és un recurs cada cop més escàs, amb uns conflictes entre 

usos i territoris que tornen a aparèixer, hi ha una necessitat de modernitzar els regadius, 

de flexibilitzar l’assignació de l’aigua i incentivar una utilització més eficient, però també 

d’intentar garantir una certa equitat territorial, de protegir els valors no consumptius de 

l’aigua i de millorar la seva qualitat. 

3. INSTRUMENTS PER A UN ÚS SOSTENIBLE 

La resposta que s’ha donat al problema d’escassetat d’aigua i la manera d’enfocar-ho ha 

variat al llarg del temps. Una de les principals controvèrsies entre els diferents 

enfocaments de la política d’aigua ha estat en relació a quin és el paper que ha de tenir 

el mercat en la gestió d’aquest recurs natural: 

 El model de gestió de l’aigua basat en “polítiques d’oferta” considera que l’aigua és 

un recurs abundant, però que presenta una irregular distribució temporal i espaial al 

llarg del territori. Atès que és un recurs estratègic pel desenvolupament econòmic, es 

requereix una estricta planificació que la distribueixi entre usos, usuaris i 

localitzacions en nom de l’interès general. Aquesta situació de racionament 

administratiu dificulta la utilització d’instruments de mercat, de manera que la 

intervenció de l’Estat és necessària tant per la necessitat de regular el seu ús com per 

la seva capacitat per a finançar les grans obres hidràuliques. 

 El model basat en “polítiques de demanda”, que sorgeix en els anys 60, defensa la 

idea que el preu de l’aigua ha de reflectir l’escassetat del recurs. Proposa reduir el 

paper del sector públic en la gestió de l’aigua, que es limitarà a desenvolupar un 

marc legal i institucional que afavoreixi el funcionament eficient dels mercats. Es 

tracta, doncs, d’un enfocament que resol el problema de la distribució de l’aigua 

entre grups potencials d’usuaris en funció de la seva disposició a pagar. En considerar 
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l’aigua com un factor de producció més, la solució eficient al problema d’assignació 

consisteix bàsicament en definir adequadament els drets de propietat i introduir els 

mecanismes propis del lliure mercat. 

 El model “d’ús sostenible de l’aigua”, que apareix en els anys 80, qüestiona la 

premissa de l’abundància d’aigua pròpia dels models d’oferta, però també considera 

que l’aigua té uns valors socials, ecològics, d’ordenació territorial,... que difícilment 

seran tinguts en compte pel mercat. És a dir, el model d’ús sostenible també implica 

una crítica als models de demanda, ja que la utilització d’instruments de mercat en 

l’assignació d’aigua planteja dubtes sobre la seva eficiència i equitat. Es qüestiona 

l’eficiència del mercat per la dificultat de reflectir en els preus de l’aigua totes les 

externalitats que generen els seus usos o per la naturalesa de monopoli natural que 

tenen els serveis de regulació i abastament d’aigua. Es qüestiona l’equitat del mercat 

d’aigua perquè el resultat final del procés d’intercanvi depèn de la dotació inicial de 

cada individu i perquè suposa ignorar els valors simbòlics i culturals de l’aigua.  

És a dir, el problema de la manca de senyals de preus que se li atribuïa a la “política 

d’oferta” d’aigua ha estat contrarestat per la idea què el preu de l’aigua no és el criteri 

d’assignació més eficient i rendible socialment, ja que molts valors de l’aigua s’escapen a 

la lògica del mercat.  

D’aquesta manera, aquest nou discurs associat a la sostenibilitat ambiental qüestiona la 

idoneïtat d’introduir mecanismes de mercat en la gestió de l’aigua, i considera la 

intervenció pública com un instrument essencial per a protegir els valors ecològics. Es 

tanca així un cercle en el debat entre mercat i intervenció pública en matèria d’aigua.5  

                                    

5 Aquesta actitud pendular sobre el paper relatiu assignat al sector públic pot ser explicada 

en termes molt simples: a mesura que els individus es desenganyen de la capacitat 
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El model pel qual s’ha optat a Espanya tradicionalment ha estat una política d’expansió 

de l’oferta d’aigua a preus subvencionats,6 la qual cosa ha provocat un substancial 

increment del consum per a regadiu però també ha reduït els incentius dels agricultors a 

utilitzar-la d’una manera eficient. Però amb el pas del temps aquesta política hidràulica 

tradicional ha mort d’èxit, convertint-se en un problema. La raó és que l’absència 

tradicional de senyals de preus en l’aigua portà a què les institucions públiques 

concedissin una especial atenció a la seguretat dels drets sobre l’aigua dels usuaris 

privats, amb una marcada rigidesa i inflexibilitat en la seva assignació entre usuaris i 

usos. Si bé les assignacions inicials d’aigua a usos, usuaris i localitzacions podien ser 

eficients en relació a les demandes i a les tecnologies existents en un moment determinat, 

la dinàmica de canvi impulsada per la modernització de la nostra estructura productiva 

ha fet que aquelles assignacions inicials siguin en l’actualitat ineficients des d’un punt de 

vista econòmic.  

Han estat varis els instruments que s’han proposat per a tractar d’aconseguir un ús més 

eficient en la gestió de l’aigua, com és la possibilitat de desenvolupar mercats formals 

d’aigua que fou introduïda a partir de la Reforma de la Ley de Aguas (1999). La creació 

de mercats d’aigua planteja potencialment nombrosos beneficis, com per exemple el 

confrontar els usuaris amb el cost d’oportunitat en què incorren per l’ús de l’aigua, el 

fomentar l’estalvi d’aigua i la inversió en tecnologies que permetin un ús més eficient del 

recurs o el proporcionar una major flexibilitat per a respondre a canvis en la demanda.  

                                                                                                       

governamental per a resoldre els seus problemes, acudeixen al sector privat; però, 

finalment, també es desil·lusionen amb aquest sector privat (Hirschman, 1986).  
6 Als països del Nord de la Unió Europea, on l’estrès hídric i el consum d’aigua per càpita són 

relativament reduïts, els preus de l’aigua són significativament alts i estructurats en tarifes 

progressives. En canvi, l’absència de criteris econòmics en l’assignació de l’aigua a Espanya 

ha provocat que, a pesar del nostre major estrès hídric i consum per càpita, el preu de 

l’aigua és fins a deu vegades inferior (MIMAM, 2001). 
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Però el mercat no només és un dels instruments més innovadors proposats per a resoldre 

el problema d’escassetat i eficiència en l’ús de l’aigua, sinó també dels més controvertits. 

Segons l’escola neoclàssica, per a què funcioni correctament un mercat és necessària una 

clara definició dels drets de propietat i un marc institucional que permeti realitzar els 

intercanvis d’una manera senzilla.7 Els drets d’ús d’aigua normalment es defineixen en 

termes de la quantitat d’aigua que pugui ser desviada d’un cabal o bombejada del subsòl 

durant un determinat període de temps i amb una determinada prioritat respecte altres 

usuaris. No obstant, és complex definir-los correctament quan les disponibilitats d’aigua 

són incertes i els estàndards de qualitat difereixen d’uns usos a uns altres.8 Però una 

definició molt detallada dels drets d’ús d’aigua faria que aquests fossin més heterogenis, 

incrementant els costos de transacció i dificultant d’aquesta manera la seva capacitat de 

transferència en el mercat. 

Un mercat d’aigua exigeix, per tant, un marc institucional relativament complex per a 

evitar que els errors puguin donar lloc a resultats no desitjats com ara l’ús ineficient o no 

sostenible del recurs. Són precisament aquestes dificultats les que expliquen perquè 

l’aigua s’ha mantingut a la frontera entre la intervenció pública i el mercat, proposant-se 

                                    

7 "Els drets de propietat sobre l’aigua només es poden descriure plenament mitjançant una 

definició que inclogui la quantitat d’aigua desviada i consumida, la seva distribució temporal, 

qualitat i lloc de derivació i aplicació" (Howe et al., 1986:442). Per tant, la correcta definició 

dels drets de propietat en un mercat d’aigües exigeix satisfer els principis d’especificitat, 

exclusivitat, transferibilitat, integritat i exigibilitat.  
8 Definir correctament els drets de propietat no és una tasca trivial, atès que en ocasions no 

es pot obtenir tota la informació sobre las característiques dels béns. Així, per exemple, els 

efectes sobre la qualitat de l’aigua no es solen incorporar en els procediments d’autorització 

de les transaccions, ja que com més detallada és la definició dels drets sobre l’aigua i major 

la protecció concedida a la seva qualitat, majors són els costos de transacció pels 

compradors i venedors. En qualsevol cas, encara que s’aconsegueixin definir adequadament 

els drets de propietat, podrien sorgir també problemes per l’increment dels costos de 

protecció o per l’aparició de conflictes distributius (Easter et al., 1998). 
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instruments alternatius com la modificació del preu de l’aigua o la subvenció al canvi 

tecnològic en l’agricultura.  

3.1. El principi de recuperació de costos 

Tradicionalment s’ha considerat que una manera d’incentivar un ús més eficient de 

l’aigua és mitjançant la fixació d’un preu per a l’ús d’aquest recurs que permeti la 

recuperació de costos i que transmeti als usuaris senyals d’escassetat. La justificació per 

fer pagar l’usuari el cost de la captació i regulació de l’aigua és que proporciona 

incentius a què es prenguin les decisions de consum d’aigua d’una manera més racional. 

D’aquesta forma, una elevació suficient del preu de l’aigua comportarà que els usuaris 

disminueixin el seu consum, generant-ne així uns excedents que puguin ser redistribuïts 

cap a altres usos i uns ingressos fiscals que es poden utilitzar en la millora de les 

infrastructures hidràuliques. 

En aquest sentit, la Directiva Marc de l’Aigua estableix que “els Estats membres han de 

considerar el principi de recuperació dels costos del servei d'aigua, incloent els costos 

ambientals (...) i en concordança amb el principi de qui contamina, paga”. És a dir, no 

només planteja evitar el deteriorament dels ecosistemes aquàtics i reduir progressivament 

els abocaments de substàncies perilloses, sinó que també promou un ús sostenible dels 

recursos hídrics fent que el preu de l’aigua reflecteixi el seu cost. 

En realitat, encara que s’han fet avenços per a repercutir els costos íntegres del 

subministrament d’aigua en els preus de l’aigua per a usos urbans i industrials, són pocs 

els països europeus els que han aplicat aquest principi en l’agricultura (Dinar i 

Subramanian, 1997).9 A Espanya, el nivell de recuperació de costos difereix en funció de 

                                    

9 Els costos de l’aigua es poden dividir en dos categories. En primer lloc, el cost d’ús, que 

inclou no només la construcció i manteniment de les infraestructures hidràuliques 
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quina és la font de subministrament d’aigua. Així, mentre en l’agricultura continental les 

subvencions implícites a l’ús d’aigua arriben al 90% del cost de les obres de regadiu 

finançades amb fons públics, els costos d’utilització d’aigua subterrània en l’agricultura 

mediterrània recauen totalment sobre els usuaris.10  

Les dificultats que expliquen perquè cap país ha aconseguit que el preu de l’aigua 

reflecteixi el seu cost d’oportunitat són diverses. En primer lloc, perquè un requisit previ 

per a aconseguir l’eficiència en diferents sistemes de preus passa per tenir informació 

desagregada de l’elasticitat preu de la demanda d’aigua. La política de preus pot ser 

relativament ineficaç per a generar estalvi d’aigua en els usos urbans11 o en els usos 

                                                                                                       

necessàries per a emmagatzemar, tractar i distribuir l’aigua, sinó també el cost del capital, el 

cost de reposició i el cost marginal de generar una oferta addicional d’aigua. I, en segon lloc, 

el cost d’oportunitat en què s’incorre quan un usuari utilitza aigua. Per tant, les reticències a 

acceptar el principi de recuperació de costos en el preu de l’aigua variaran en funció de quin 

sigui el concepte de cost que es consideri rellevant. La Directiva 2000/60/CE del Parlament 

Europeu i del Consell de 23 d’Octubre de 2000, coneguda com Directiva Marc de l’Aigua, 

estableix que s’ha de complir el principi genèric de la recuperació dels costos dels serveis 

d’aigües, suavitzant versions anteriors en les que es contemplava la recuperació total dels 

costos. A més, assenyala que l’Administració Pública no només ha de potenciar l’estalvi de 

l’aigua, sinó que també ha d’establir uns rigorosos objectius de qualitat i vigilar el seu grau 

de compliment. 
10 El nivell de recuperació de costos per la prestació del conjunt dels serveis de l’aigua a 

Espanya estaria comprès en una forquilla del 65%-96% (MMA, 2007). Els ingressos 

repercutits als usuaris dels serveis de captació permet recuperar entre el 50% i el 99% del 

seu cost, mentre que els serveis d’extracció són pagats pràcticament en la seva totalitat pel 

propis usuaris. En relació als usos, la recuperació de costos dels serveis de distribució i 

sanejament urbà oscil·la entre el 57%-96%, mentre que als serveis de reg se situa entre el 

85%-98%. En qualsevol cas, existeixen diferències significatives en el preu que paguen per 

l’aigua superficial l’agricultura continental i la mediterrània (Massarutto, 2003): en 

l’agricultura continental es paga un 80-100% dels costos d’operació/manteniment, però 

només un 10-20% dels costos totals; en canvi, en l’agricultura mediterrània es paga un preu 

superior per l’aigua, cobrint-se el 100% dels costos d’operació/manteniment i entre un 70-

80% dels costos totals. 
11 La teoria econòmica suggereix que la demanda d’aigua urbana hauria de ser inelàstica per 

dos motius: no existeixen substituts propers a l’aigua en la majoria d’usos i la renda gastada 
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agrícoles.12 Per tant, la política de recuperació de costos en l’agricultura només serà 

efectiva quan els preus s’elevin per sobre d’un determinat preu llindar, ja que per sota 

d’aquest la demanda d’aigua és completament inelàstica i no aconseguiria modificar el 

patró de consum d’aigua ni el tipus de cultiu. La falta d’informació precisa sobre quin és 

el nivell del preu llindar que provoca canvis en la resposta als preus limita la capacitat 

per a iniciar una reforma del preu de l’aigua.  

En segon lloc, perquè encara que l’administració trobés un sistema de mesurar i gestionar 

l’aigua que fos viable econòmicament, existiran moltes dificultats per a calibrar un cost 

d’oportunitat que varia amb el temps, amb la qualitat de l’aigua, amb la localització, etc. 

A més, la resposta dels agricultors depèn també de les condicions estructurals o 

institucionals que emmarquen la seva activitat, el que explica que una mateixa política 

de preus pugui generar efectes dispars fins i tot en un mateix territori.13  

                                                                                                       

en aquest recurs representa una petita proporció de la despesa domèstica. Però aquestes 

hipòtesis s’han de matisar, ja que la reduïda elasticitat preu de la demanda d’aigua 

residencial no implica que amb l’augment del preu de l’aigua no es redueixi el seu consum, 

sinó que aquest varia en una proporció menor que el preu. A més, una corba de demanda és 

elàstica o inelàstica en determinats trams de preus, pel que s’ha de contextualitzar en funció 

del nivell de preus existent. 
12 El motiu d’aquesta reduïda elasticitat preu de la demanda d’aigua per a l’agricultura de 

regadiu no és tant que els agricultors no responguin a variacions en els preus de l’aigua, sinó 

a què la reacció depèn del preu inicial i a què el preu de l’aigua per a regadiu ha estat 

artificialment reduït, la qual cosa  generava una renda econòmica en la seva utilització. 

Gómez-Limón et al. (2002) sostenen que les corbes de demanda de regadiu compten amb 

dos trams completament diferenciats: un tram inelàstic (davant nivells de preus baixos, els 

augments de preus de l’aigua fan que l’agricultor es resisteixi a canviar de plans de consum 

per a reduir el seu consum d’aigua) i un tram elàstic (amb preus majors, l’agricultor altera 

els seus plans de cultiu introduint progressivament aquells amb menor consum d’aigua). A 

mesura que els problemes d’escassetat i qualitat comporten una elevació dels costos de 

l’aigua, la demanda  d’aigua en l’agricultura es farà més elàstica. 
13 Fernández i Arias (2003) assenyalen que, davant d’un increment del preu de l’aigua, els 

agricultors amb major elasticitat preu en la demanda d’aigua decidiran orientar-se cap a 

produccions menys intensives, consumint una menor quantitat d’aigua i reduint la seva 
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En tercer lloc, perquè un increment del preu de l’aigua per tal de recuperar els costos té 

un efecte ambigu sobre l’estalvi agregat d’aigua. És a dir, encara que la superfície de 

regadiu decreixi, pot ser compensada per l’ús més intensiu de l’aigua en el regadiu que 

es manté. L’explicació rau en què les modificacions que es produeixen en els mercats 

agrícoles modifiquen l’elasticitat preu de l’aigua: si com a conseqüència de l’encariment 

de l’aigua es redueix l’oferta del producte, la presumible elevació en el preu d’aquest 

últim pot revertir la caiguda en la demanda d’aigua de regadiu i reduir la seva elasticitat a 

variacions en el preu. A més, encara que el preu de l’aigua se situés per sobre del preu 

llindar d’elasticitat, la resposta dels agricultors variaria en el temps en funció de la seva 

capacitat de finançament. 

En quart lloc, perquè atès que el preu de l’aigua de regadiu ha estat tradicionalment 

inferior al seu cost, política i socialment és difícil generar un canvi. L’impacte de la 

tarificació sobre sistemes de regadiu pot produir efectes col·laterals no desitjats (Berbel et 

al., 1999): a més dels possibles efectes directes de l’augment del preu de l’aigua sobre les 

explotacions agrícoles, existeix el risc que si es fixa el preu per sobre del llindar crític 

d’elasticitat, els agricultors modifiquin el seu model de cultiu cap a produccions de secà 

menys intensives en aigua, però que generen una menor renda agrària i una menor 

ocupació, el que pot afectar negativament determinades àrees rurals. 

En cinquè lloc, perquè les diferències en el preu de l’aigua i la subvenció encoberta per a 

certs usos s’han justificat en base a criteris polítics com la seguretat alimentària o la cerca 
                                                                                                       

voluntat de pagament per a adoptar noves tecnologies. Varela-Ortega et al. (1998) 

demostren que les corbes de demanda són més elàstiques en aquelles comunitats de regants 

que tenen uns sistemes de transport més antiquats o en aquells agricultors que tenen accés 

a aigua subterrània. Per tant, encara que l’elevació dels preus d’aigua pot induir a l’adopció 

de tecnologies estalviadores d’aigua, existeixen altres variables rellevants en aquests procés 

de canvi tecnològic, com el grau potencial de diversificació dels cultius, la magnitud de 

l’assignació d’aigua, el risc implícit en el subministrament o la qualitat de l’aigua (Caswell i 

Zilberman, 1985).  
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d’equitat entre uns agricultors amb desigual capacitat de pagament. Però també per 

criteris econòmics, basats en els beneficis potencials de protegir una indústria naixent, en 

la correcció d’errors del mercat, en la necessitat de potenciar el regadiu com a instrument 

per a afavorir la generació d’ocupació i fixar la població en àrees rurals, o en evitar la 

desertització en les zones àrides.  

3.2. La subvenció al canvi tecnològic 

Ateses les dificultats d’aplicació del principi de recuperació de costos, fomentar 

l’adopció de tecnologies de rec que permetin un ús més eficient de l’aigua és citat sovint 

com una de les claus per a resoldre la creixent demanda d’aigua en zones amb estrès 

hídric.14  

La qüestió és, doncs, com es pot incentivar la millora dels sistemes de distribució i/o 

l’adopció de noves tècniques de reg. L’instrument que tradicionalment ha utilitzat 

l’administració ha estat concedir subvencions lligades al canvi tecnològic. La justificació 

d’aquesta política es basa en què s’assumeix la relativa incapacitat de la iniciativa 

privada per a emprendre els necessaris processos de modernització en l’agricultura, però 

també en el benefici social que genera l’estalvi d’aigua obtingut per la utilització d’una 

tecnologia més eficient. És a dir, les ajudes a la modernització dels proveïments i dels 

regadius contribuirien a impulsar un canvi tecnològic que millora la productivitat 

agrícola i la protecció mediambiental. 

                                    

14 En els últims anys s’ha fet un esforç per a promoure la innovació i la modernització 

tecnològica dels regadius amb l’establiment d’un marc d’incentius que figuren al Plan 

Nacional de Regadíos (MARM, 2002), al programa AGUA (MARM, 2004), al Plan de 

Emergencia para la Modernización de Regadíos (MARM, 2006), al Pla de Regadius de 

Catalunya (DAR, 2010) o a la Estrategia Nacional para la Modernización del Riego Sostenible, 

Horizonte 2015 (MARM, 2010). 
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A pesar d’aquestes ajudes, tradicionalment a Espanya no s’han donat les condicions 

suficients per a fomentar el canvi tecnològic en l’agricultura. Primer, perquè la subvenció 

implícita en el sistema de preus de l’aigua no ha generat incentius per a un ús eficient del 

recurs. Segon, perquè les periòdiques crisis agrícoles i l’escàs rendiment de moltes de les 

explotacions ha estat un obstacle per a què l’agricultura emprengui de forma autònoma 

una política d’inversions que permeti l’estalvi d’aigua. Per últim, perquè hi ha hagut una 

certa despreocupació en l’administració en quant a l’eficiència en l’ús de l’aigua i no ha 

existit una política continuada de suport econòmic públic per la modernització 

tecnològica (Embid, 2002). 

Per tant, la política de l’aigua no només ha de proveir uns adequats incentius externs als 

agricultors, sinó que també té un paper en animar-los a reconèixer i aprofitar les 

oportunitats que se’ls presentin. El problema no és doncs la magnitud de l’incentiu en sí 

mateix, sinó l’efecte que els instruments tinguin sobre el procés de decisió intern de 

l’empresa. És a dir, cal preguntar-se si en un sector com l’agrícola, on l’irreversibilitat i 

l’incertesa associades al canvi tecnològic fan que aquest no es realitzi fins que el valor 

actual net de la inversió assoleixi certs valors, l’obligació de complir amb determinats 

paràmetres ambientals pot incentivar l’adopció de noves tecnologies.  

4. UN MODEL D’EQUILIBRI GENERAL  

En un model d’equilibri general aplicat, la definició d’equilibri està basada en la idea 

walrasiana d’integració i interdependència entre tots els agents i tots els mercats. Aquest 

model inclou els productors, els consumidors, el govern i el sector exterior de l’economia 

catalana.  

L’equilibri del model queda determinat per un vector de preus, un vector de nivells 

d’activitat i un conjunt de variables macroeconòmiques que buiden tots els mercats i que 
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permeten que tots els agents acompleixin els seus plans d’optimització. Matemàticament, 

el model es defineix com un conjunt d’equacions que contenen les condicions 

d’equilibri a tots els mercats.  

El nostre model pren com a referència l’economia catalana, mitjançant la utilització 

d’informació econòmica i social corresponent a l’any 2001.15 Aquesta informació fa 

referència al conjunt de variables i agents econòmics que apareixen a la taula 1.  

Taula 1.  Agents i variables econòmiques incorporats al model d’equilibri general de 

Catalunya 

 

Sectors de Producció  1. Agricultura 

2. Energia 

3. Química 

4. Metalls i Material Elèctric 

5. Automòbils  

6. Productes Agroalimentaris 

7. Tèxtils 

8. Paper 

9. Altres Indústries  

10. Construcció 

11. Comerç 

12. Transport i Comunicacions 

13. Finances 

14. Serveis Privats 

15. Serveis Públics 

Béns de Consum 16. Aliments 

17. Tabac i Alcohol 

18. Roba i Sabates 

19. Despeses de la Llar 

20. Mobles 

21. Serveis Mèdics 

22. Transports i Comunicacions 

23. Cultura i Educació  
                                    

15 Llop (2012) conté una descripció de la base de dades de l’economia catalana utilitzada en 

el model d’equilibri general.  
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24. Altres Béns de Consum 

Factors de Producció 25. Treball  

26. Capital 

Consumidors 27. Consumidors 

Estalvi i Inversió 28. Compte de Capital  

Sector Públic  29. Impostos sobre la Producció 

30. Impostos sobre els Productes 

31. Seguretat Social dels Empresaris 

32. Impostos Directes sobre la Renda 

33. Impostos sobre el Consum 

34. Seguretat Social dels Treballadors 

35. Govern 

Sector Exterior 36. Sector Exterior  

 

4.1. Producció 

El model contempla 16 sectors productius, que tenen una funció de producció aniuada 

amb rendiments constants a escala. Seguint la hipòtesi d’Armington (Armington, 1969), 

assumim que les importacions i la producció domèstica catalana són béns parcialment 

substitutius. De forma específica, l’output total a cada sector és un índex Cobb–Douglas 

que combina output domèstic i importacions que provenen de l’exterior. 

Per altra banda, com que el nostre objectiu és simular els efectes de les polítiques 

d’aigua, el sector de producció i distribució d’aigua està reflectit com un sector 

individual separat de la resta.  

En el segon nivell de la funció de producció, l’output domèstic català és una funció 

Cobb–Douglas amb rendiments constants a escala, on s’hi combina el valor afegit 

sectorial i els inputs intermedis de cada sector.  

Per últim, al tercer nivell de la funció de producció aniuada, el valor afegit sectorial 

s’obté combinant treball i capital a partir d’una funció de tipus Cobb-Douglas. 
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Els productors es comporten de forma competitiva tant en els mercats d’inputs de 

producció com en els mercats d’outputs, i el seu objectiu consisteix en minimitzar els 

costos de producció, subjectes a un determinat nivell d’output. D’aquest comportament 

en sorgeixen les funcions de demanda d’inputs a cada sector i, com que suposem que els 

rendiments són constants a escala, els beneficis sectorials corresponents seran igual a 

zero. 

4.2. Consumidors 

En el model incorporem un consumidor genèric que té una funció d’utilitat de tipus 

Cobb–Douglas en logaritmes, que combina consum i estalvi (o consum futur). 

La restricció pressupostària dels consumidors estableix que el total de consum final no 

pot excedir la renda disponible. Aquesta renda disponible prové de les dotacions inicials 

del consumidor (de treball i capital) i de  transferències (del govern i de l’exterior). Totes 

aquestes rendes estan subjectes als impostos directes que recauen sobre la renda. 

El comportament del consumidor privat consisteix en maximitzar la funció d’utilitat 

subjecte a la restricció pressupostària. Això ens aporta les funcions de demanda tant dels 

béns de consum com de l’estalvi privat de l’economia.  

4.3. Govern 

El govern demanda béns públics i serveis públics que prèviament han estat produïts pel 

sector públic. El nostre model assumeix una funció d’utilitat Leontief pel govern, que 

combina consum públic i inversió pública en proporcions fixes.  

El pressupost públic estableix que el consum públic i la inversió pública no poden 

excedir les rendes del govern, que provenen de la recaptació, un cop hem deduït les 

transferències públiques als consumidors.  
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4.4. Sector extern 

El model defineix la relació existent entre l’economia catalana i els agents forans a partir 

d’un agent extern agregat, que inclou totes les transaccions regionals amb els mercats 

externs. Aquest agent produeix un bé (el bé comerç) mitjançant les exportacions. Per altra 

banda, l’economia regional pot rebre alternativament transferències de l’exterior i 

efectuar transferències cap al sector exterior.   

El model permet una situació de dèficit extern que, conseqüentment, ha d’equilibrar-se 

amb el corresponent estalvi exterior, per tal de preservar l’equilibri macroeconòmic entre 

el total d’estalvi i el total d’inversió a l’economia regional. 

4.5. Sector ecològic 

Una característica interessant del nostre model d’equilibri general aplicat és que mostra 

els canvis a l’aigua no utilitzada en l’activitat econòmica i això ens permet analitzar els 

canvis a la quantitat d’aigua que manté el nivell òptim als ecosistemes hídrics (cabal 

ecològic). El nivell d’activitat al sector ecològic es calcula tot definint la restricció natural 

que existeix entre el total d’aigua disponible i el total d’aigua utilitzada pels productors i 

pels agents privats.  

5. SIMULACIONS DE POLÍTICA DE L’AIGUA 

El primer escenari que plantegem consisteix en augmentar un 25% el preu de l’aigua en 

els seus diferents usos, d’acord amb l’aplicació del principi de recuperació de costos que 

planteja la Directiva Marc Europea de l’Aigua.16 a través del preu de l’aigua i fomentar 

                                    

16 Segons l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA, 2010), el preu mitjà pagat per l’aigua a 

Catalunya és de 1,7€/m3. D’aquestes dades es deriva que l’aplicació estricta del principi de 

recuperació de costos que planteja la Directiva Marc de l’Aigua s’aconseguiria situant el preu 

de l’aigua en 3,30 €/m3. 
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així un ús més eficient del recurs. Els resultats que obtenim d’aquesta simulació estan 

recollits a la Taula 2. L’objectiu que es persegueix és transmetre senyals d’escassetat als 

usuaris.  

El resultat d’aquesta simulació és que l’augment del preu de l’aigua redueix tant el 

consum intermedi (quasi 25%) com el consum final (per sobre del 20%). Per tant, 

l’increment del preu condueix a una reducció en el consum total d’aigua, augmentant el 

volum d’aigua disponible per a finalitats ambientals (aproximadament el 8%).17 Així 

doncs, representa un pas significatiu cap a l’acompliment de l’objectiu fixat en la DMA 

d’aconseguir una millora quantitativa en l’estat de totes les masses d’aigua per a l’any 

2015. 

També és cert que la viabilitat política d’aquesta mesura sempre ha estat posada en 

dubte. La raó fonamental és l’efecte negatiu que tindria sobre el sector agrícola, no 

només per l’impacte potencial sobre la competitivitat, sinó també pel seu impacte sobre 

el paper multifuncional dels agricultors com a proveïdors de béns públics a la societat.  

 

 

 

 

 

                                    

17 Aquest resultat no és trivial. Una política de recuperació de costos, especialment en el 

sector agrícola, només serà efectiva quan els preus pugin per sobre d’un llindar determinat, 

ja que per sota d’aquest nivell de preus la demanda d’aigua és completament inelàstica i no 

hi ha cap canvi en el patró de consum d’aigua o en el tipus de cultiu. De fet, a priori, un 

augment en els preus de l’aigua per a recuperar els costos podrien tenir un efecte ambigu 

sobre l’estalvi d’aigua agregats: com a resultat del major preu de l’aigua, el subministrament 

del producte final podria ser reduït i per tant, l’augment previst del seu preu podria revertir 

la caiguda de la demanda d’aigua de reg i reduir la seva elasticitat als canvis de preus. 
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Taula 2. Resultats d’aplicar un impost del 25% en el preu de l’aigua  

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTORS Canvi en el preu (%) Canvi en la producció (%) 

1. Agricultura 0.11 -0,07 

2. Energia 0.56 -0,46 

3. Distribució d’aigua 27.89 -23,44 

4. Química 0.11 -0,07 

5. Metalls i material elèctric 0.07 -0,01 

6. Automòbil 0.07 -0,02 

7. Producció d’aliments 0.08 -0,06 

8. Tèxtil 0.09 -0,05 

9. Paper 0.07 -0,03 

10. Altres indústries 0.09 -0,03 

11. Construcció 0.06 0,13 

12. Comerç 0.07 -0,06 

13. Transport i comunicacions 0.09 -0,07 

14. Finances 0.02 -0,04 

15. Serveis privats 0.05 0,01 

16. Serveis públics 0.09 0,36 

Canvi en les variables relacionades amb l’aigua (%) 

Demanda final d’aigua –21.87 

Demanda intermèdia d’aigua –24.63 

Producció d’aigua –23.43 

Aigua ambiental 7.80 

Canvis en els preus, el PIB y el benestar de las famílies (%) 

IPC 0.23 

PIB real –0.03 

Variació Equivalent (milions €) –194.7 
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No obstant això, els resultats de les nostres simulacions suggereixen que el preu de 

l’aigua té un impacte limitat en els costos de la producció agrícola, generant un augment 

en el preu de la producció agrícola en poc més d’un 0,1%. En altres paraules, el reduït 

preu que tradicionalment s’ha pagat per l’aigua implica que no és un component clau en 

els costos del sector i que els agricultors són bastant inelàstics a aquests nivells de preus. 

Però, a nivell agregat de l’economia, l’impacte de la pujada del preu d’un recurs com 

l’aigua es reflexa en un increment del 0,2% en l’IPC. Aquest augment dels preus de 

consum condueix a un impacte negatiu en el benestar dels consumidors, que es 

quantifica en el model a través d’una variació equivalent negativa. 

La nostra segona simulació analitza l’impacte d’un augment del 25% en la productivitat 

total de factors (PTF) de l'agricultura, promogut per l’administració a través de programes 

d’investigació en noves tecnologies o de formació dels agricultors, d’ajudes per a la 

millora de l’eficiència energètica, de foment de la concentració parcel·lària,… Els 

principals resultats obtinguts en aquestes simulacions s’inclouen a la taula 3. 

Les dades mostren que un augment de la PTF en l’agricultura millora l’eficiència de l’ús 

de l’aigua en l’agricultura, la qual cosa permet una reducció en els costos i en els preus 

dels productes agrícoles (-4,55%). No obstant, tal com assenyala la Llei de King, la 

reducció dels preus dels productes agrícoles només es tradueix en un augment més petit 

de la quantitat produïda (+2,5%).  
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Taula 3. Resultats d’un increment del 25% en la PTF de l’agricultura  

 

 

 

 

 

    SECTORS Canvi en el preu (%) Canvi en la producció (%) 

1. Agricultura -4.55% 2,50 

2. Energia -0.18% -0,07 

3. Distribució de agua 0.01% -0,30 

4. Química -0.18% -0,16 

5. Metalls i material elèctric -0.17% 0,04 

6. Automòbil -0.17% 0,02 

7. Producció d’aliments -1.18% 0,07 

8. Tèxtil -0.27% 0,03 

9. Paper -0.15% -0,02 

10. Altres indústries -0.19% 0,03 

11. Construcció -0.03% 0,14 

12. Comerç -0.10% 0,22 

13. Transport i comunicacions -0.03% -0,02 

14. Finances 0.02% -0,03 

15. Serveis privats -0.00% 0,01 

16. Serveis públics -0.02% 0,11 

Canvis en les  variables relacionades amb l’aigua (%) 

Demanda final d’aigua 0.03% 

Demanda intermitja d’aigua -0.59% 

Producció d’aigua -0.30% 

Aigua ambiental 0.10% 

Canvis en els preus, el PIB y el benestar de les famílies (%) 

IPC -0.28% 

PIB real 0.30% 

Variació Equivalent (milions €) 341.09 
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A nivell agregat, aquest increment de la productivitat en el sector agrícola provoca també 

una reducció de l’IPC (-0,28%), una millora en el benestar dels consumidors (que es 

reflexa en els valors positius que adquireix la variació equivalent) i un estímul pel 

creixement del PIB (+0,3%). Però, a pesar d’aquestes externalitats positives que provoca 

un augment de la PTF a nivell agregat, els incentius dels agricultors a implementar 

aquests canvis es poden veure minorats per l’impacte negatiu que té sobre la rendibilitat 

esperada de la seva activitat. De fet, l’evidència empírica suggereix que la inversió en 

nova tecnologia és més lenta del que caldria esperar, ja sigui per la racionalitat limitada 

dels agricultors, pel grau d’irreversibilitat de les inversions o pel seu cost d’oportunitat 

(Carey i Zilberman, 2002). 

Un altre tema de discussió entorn al canvi tecnològic en l’agricultura és l’efecte que 

tindria sobre el consum d’aigua a nivell agregat. El resultat que obtenim en aquesta 

segona simulació és que només es produeix una petita reducció en el nivell de consum 

d’aigua (-0,3%) i una escassa millora en el cabal ecològic (+0,1%). Per tant, malgrat que 

la modernització dels regadius se cita sovint com una de les claus per a resoldre la 

creixent demanda d’aigua en zones amb escassetat, és possible que es generi 

l’anomenada “Paradoxa de Jevons”: l’augment de l’eficiència en l’ús de l’aigua provoca 

una reducció en el seu cost marginal i un augment en la disposició marginal a pagar pel 

recurs, el que pot generar una major demanda d’aigua. 
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6. CONCLUSIONS 

La diversitat d’enfocaments entorn a la política de l’aigua posen de manifest que 

qualsevol instrument que s’utilitzi en la gestió de l’aigua presenta algun biaix. En aquest 

treball hem analitzat dos tipus d’instruments que es plantegen per a millorar l’eficiència 

en l’ús de l’aigua en l’agricultura: una política de preus que apliqui el principi de 

recuperació de costos versus una millora de la productivitat total de factors en 

l’agricultura.  

Per a efectuar aquesta anàlisi hem utilitzat un model d’equilibri general aplicat, que 

recull totes les connexions i interaccions que existeixen entre els agents econòmics. Un 

model d’equilibri general ofereix una representació completa de les relacions 

econòmiques i captura no només els efectes directes dels canvis en els escenaris 

econòmics, sinó també els seus impactes indirectes. A més, una característica interessant 

del model utilitzat és que mostra els efectes de les polítiques simulades en el cabal 

ecològic, proporcionant informació sobre les conseqüències ambientals de cada tipus 

d’intervenció.  

Un primer resultat que obtenim és que un procés de canvi tecnològic en l’agricultura pot 

provocar una major variació en el preu que en la quantitat. Aquest fet no només reflexa 

la baixa elasticitat preu de demanda associada als productes agrícoles, sinó que també 

mostra l’incertesa sobre els retorns esperats associats al canvi tecnològic i ajuda a 

explicar el retard observat en l’adopció de noves tecnologies en l’agricultura.  

Un segon resultat mostra que el canvi tecnològic en l’agricultura no és una condició 

suficient per a garantir l’estalvi d’aigua, la qual cosa significa que ha d’anar acompanyat 

d’alguna política que permeti transmetre senyals d’escassetat en l’ús de l’aigua. 

D’aquesta manera, els nostres resultats suggereixen la necessitat de diferenciar clarament 

dos tipus de mesures i estratègies que, com assenyalava la paradoxa de Jevons, no 



 28 

sempre són compatibles: l’augment de l’eficiència tècnica i la reducció de les extraccions 

d’aigua.  

Finalment, encara que a nivell sectorial hi ha algunes diferències entre els guanys o les 

pèrdues associats a cada escenari simulat de la política d’aigua, l’aspecte més important 

són les diferències en els efectes a nivell agregat en cada simulació. Així, sembla existir 

un cert trade-off entre eficiència i sostenibilitat ambiental: un increment en la PTF en 

l’agricultura desencadena una major eficiència econòmica, obtenint-se millors resultats 

en termes d’inflació, creixement econòmic o benestar dels consumidors. En canvi, en 

termes de millora del cabal ecològic mostra uns pitjors resultats que una política basada 

en l’increment del preu de l’aigua. 

BIBLIOGRAFIA 

ACA (2008). El agua en Cataluña. Barcelona, Agència Catalana de l’Aigua.  

ACA (2010). Plan de gestión del agua en Cataluña. Barcelona, Agència Catalana de 

l’Aigua. 

Berbel, J.; Cañas, J. A.; Gómez-Limón, J. A.; López Baldovín, M. J. i Arriaza, M. (1999): 

Micromodelos de gestión de agua de riego. Análisis del impacto socioeconómico 

y ambiental de una política de precios. Concejalía de Medio Ambiente, 

Ayuntamiento de Córdoba. 

Carey, J. M. i Zilberman, D. (2002): “A model of investment under uncertainty: modern 

irrigation technology and emerging markets in water”. American Journal of 

Agricultural Economics, 84 (1), 171–183. 

Caswell, M. i Zilberman, D. (1985): “The choices of irrigation technologies in California”, 

American Journal of Agricultural Economics, vol. 67 (2), 224-234. 



 29 

Coase, R. H. (1960): “The problem of social cost”, Journal of Law and Economics, 3, 1-

44. 

DAR (2010): Memòria del Pla de Regadius de Catalunya 2008-2020. Departament 

d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de 

Catalunya. 

Dinar, A. i Subramanian, A. (1997): “Water pricing experiences. An international 

perspective”. The World Bank, Technical Paper, 386. 

Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre. 

Easter, K. W., Rosegrant, M. W. i Dinar, A. (eds) (1998). Markets for water. Potential and 

performance. Boston, Kluwer Academic Publishers.  

Embid, A. (2002). “The evolution of water law and policy in Spain”, Water Resources 

Development, 18(2), 261–283. 

Fernández, E. i Arias, C. (2003): “La demanda de tecnología ahorradora de agua en la 

agricultura de regadío”, Revista de Economía Aplicada, vol. XI, 33, 83-100. 

Gómez-Limón, J. A.; Arriaza, M. i Berbel, J. (2002): “Conflicting implementation of 

agricultural and water policies in irrigated areas in the EU”, Journal of Agricultural 

Economics, vol. 53 (2), 259-281. 

Hardin, G. (1968). “The tragedy of the commons”, Science, 162, 1243–1248. 

Hirschman, A. O. (1986): Interés privado y acción pública. México D.F., Fondo de 

Cultura Económica. 



 30 

Howe, C. W.; Schurmeier, D. R. i Shaw, W. D. (1986): “Innovative approaches to water 

allocation: the potential for water markets”, Water Resources Research, vol. 22, 4, 

439-445. 

Jevons, W. S. (1865): The Coal Question: An Inquiry Concerning the Progress of the 

Nation, and the Probable Exhaustion of Our Coal-Mines 

[http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnCQtoc.html] 

Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 

Aguas. 

Llop, M. (2012). “The role of saving and investment in a SAM price model”, The Annals 

of Regional Science, 48 (1), 339-357. 

Llop, M. i Ponce-Alifonso, X. (2012): “A never-ending debate: demand versus supply 

water policies. A CGE analysis for Catalonia”, Water Policy, en premsa.  

Malthus, T. R. (1798): Ensayo sobre el principio de la población [1998]. México D.F., 

Fondo de Cultura Económica. 

Marshall. A. (1890): Principios de economía [1963]. Madrid, Ed. Aguilar. 

Massarutto, A. (2003): “Water pricing and irrigation water demand: economic efficiency 

vs environmental sustainability”, European Environment, 13, 100-119. 

Mill, J. S. (1848): Principios de economía política [1978]. México, D.F., Fondo de Cultura 

Económica. 

MIMAM (2001): El medio ambiente en la Unión Europea en el umbral del siglo XXI. 

Madrid, Ministerio de Medio Ambiente. 

MMA (2002): Plan Nacional de Regadíos. Madrid, Ministerio de Medio Ambiente.  



 31 

MMA (2006): Plan de Choque de Regadíos. Madrid, Ministerio de Medio Ambiente. 

MMA (2007): Precios y costes de los servicios del agua en España. Informe integrado de 

recuperación de costes de los servicios de agua en España. Secretaría General 

Técnica. Madrid, Ministerio de Medio Ambiente. 

MMA (2010): Estrategia Nacional para la Modernización del Riego Sostenible, Horizonte 

2015. Madrid, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 

Pigou, A. C. (1920): La economía del bienestar [1946]. Madrid, Ed. Aguilar. 

Randall, A. (1981): “Property entitlements and pricing policies for a maturing water 

economy”, Australian Journal of Agricultural Economics, vol. 25, 3, 195-220. 

Ricardo, D. (1817): Els principis d'economia política i tributació [1984].   Barcelona, 

Edicions 62. 

Smith, A. (1776): Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones 

[1987]. Vilassar de Mar (Barcelona), Oikos-Tau.  

Varela-Ortega, C.; Sumpsi, J. M.; Garrido, A.; Blanco, M. i Iglesias, E. (1998): “Water 

pricing policies, public decision making and farmers' response: implications for 

water policy”, Agricultural Economics, vol. 19 (1-2), 193-202. 


