
Questions plantejades per a la gestio dels recursos hidrics:
El preu de I'aigua
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Catalunya es troba dividida artificialment en materia d'aigUes. El 86% dels recursos d'aigua
de Catalunya, on viu el 8% de la poblacio catalana, s'administren fora de Catalunya, des de
Saragossa, la scu de la Confederacio Hidrografica de 1'Ebre. La Generalitat, a traves de la Junta
d'Aigues. nomes pot gestionar el 14C% dels recursos, on viu el 86% de la poblacio (Taula I ). Al
separar poblacio i recursos, es genera un deficit artificial d'aigua a Catalunya. Com que el 92%
de Faigua de la zona de 1'Ebre de Catalunya es per usos agricoles, tambe hi ha una gran distorsio
del consurn i dels preus que es paguen per I'aigua amb aquesta fragmentacio politica que pateix
Catalunya (Verges 1995, p. 109-115).

Taula 1: La divisio artificial de Catalunya

`l0 1989

Rius de Catalunya Recursos Agricultura Industria Potable

Total
consum

Conyues lnternes 14c%c 24% 24% 52% 100%
Zona nord: Muga, Fluvia
Ter, Tordcra 8% 46% 22% 32% 100%
Zona centre: Llobregat,

Besos, Foix 5c/( 12% 25010 63c%c IOOOI%
Zona sud: Francoli, Gaia,
Litoral Tarragona l % 45% 23010 32% 100%

Zona catalana de 1'Ebre 86% 92% 5% 3% 100%

Total Catahcmva 100%(l) 73% 11% 6% 100%

Nota: ( I ) La primera columna de recursos suma verticalment i no correspon ales altres columnes de la

taula que lumen horitzontalment.

Font: Elaborat de Junta d'Aigues: Pla Hidrologic de les conquer internes de Catalunva i Generalitat de

Catalunya:Marc per al Pla d'Aigdes de Catalunva.

(') Una primer, versi6 donada al seminari de medi ambient de la Universitat Intemacional Menendez Pelayo (Pedralbes 1994)
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El model de necessitats

La planificacio de l'aigua es basa en el model de necessitats. Pressuposa que el preu de I'aigua
no afecta la demanda. El model, en Iloc d'utilitzar preus, intenta preveure les necessitats
d'infrastructura a Ilarg termini pel creixement de la poblacio i indicadors d'evolucio economica.
Aquest model de necessitats que s'aplica a infrastructures provoca greus errors de prediccio,
creant un exces de capacitat de mes del 50%, tant en xarxa d'autopistes com en xarxa d'aigua
(Taula 2). Hi ha un exces d'inversio en grans infrastructures per error en la prediccio de 1'evoluci6
dels indicadors de poblacio i necessitats i per ignorar 1'efecte del preu sobre la demanda del
producte. La consequencia del model de necessitats fa que 1'aigua sigui un dels preus publics
rnenys autentics (Milliman).

Taula 2: Exces de capacitat en el model de necessitats

10 anys 20 anys

Pla d'autopistes angles
(Index 1965 = 100)
Creixement de poblacio prevista 109 119
Creixement de cotxes previstos 200 278

C'rei.rement real a 1975 i 1985
Poblacio 104 106
Cotxes 156 178

Error del pla
Poblacio prevista -5% -12%
Cotxes previstos -28% -56%

Pla Hidrologic de California
(index 1981 =100)
Consum a San Joaquin Valley 163
Consum a California del Sur 143

Efecte de I'elasticitat de preus (I )
Consum a San Joaquin Valley 91
Consum a California del Sur 72

Error del p/a

Consum a San Joaquin Valley -44%
Consum a California del Sur -50%

Nota: (I) Elasticitat de preus per a aigua potable: -0,56, per a agricultura: de -1,50 a -0,46

Font: Elaborat d'Anglaterra: Henry: Investment Projects and Natural Resources: Economic Rationality in
Janus' Role; California: Willey i Graaff: Federal Water Policy in the U.S.- An Agenda for Economic
and Environmental Reform

La preferencia per grans infrastructures del model de necessitats tambe subestima greument
I'ds de I'aigua subterrania. Aixi les previsions d'ds d'aigua subterrania son fins a vuit vegades
menors del que es coneix per enquestes, inclus de la propia administracio que planifica. 288
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Taula 3: Els errors de planiticacib de I'aigua subterrania

Us industrial 1982
Pta de Sanejarnent

1994

(/ de I'us industrial

Enquestes (I ):
Verges Junta

Aigua subterrania 16 9( 30 %( 80c/c 56%r

Aigua superficial - 8% 25%

Aigua potable 83 %( 70%( 12 / 19%

Total industrial
Aigua subterrania

I00%/ I00%( I00%( 1009

(Hm3/any) (2) 37 91 51 32

Notes: (I) Enquesta Verges: 288 industries de la conca del Llobrcgat. Enquesta Junta de Sanejament: 423

industries de la conca del Llobregat.

(2) EIs totals per al Pla de Sanejament son de tota Catalunya i cls totals per a les enquestes son del

Llobrcgat.

Font: Verges: El (osv industrial del Pla de Sanejament

Taula 4: Resultats del Pla de Sanejament de Catalunya

Pla Real

Plade 1982= 100(1)

Pla Revisat 1991-96

1982-94 I982-90 index Mili.Ptes/any

Canon sanejament 100 101 279 18.654

Costos operatics 100 52 203 6.730

Subvencions industrials 100 19 174 868

Inversions 100 163 652 22.590

Interessos (2) - - - 11.141

Pressupost total 100 73 319 32.451

Notes: (I) Ingrcssos i despeses mitjanes anuals a cada columna.

(2) Pagaments anuals d'interessos sobre un credit de 80.425 milions de Ptes. El pagamentd'interessos

arribara al seu maxim I'any 2000 anib un credit addicional de 20.000 milions de Ptes.

Font: Elaborat de Verges: Les crisis economiques del Pla de Sanejament

industries del Llobregat consumien mes aigua subterrania de la quc preveia el Pla de Sanejament

per a tota Catalunya (Taula 3).

El Pla de Sanejament de Catalunya, el primer serios realitzat a I'Estat sobre el medi ambient,

incorpora tans errors que costara set vegades les previsions inicials, mentre les subvencions in-

dustrials practicament no s'han produit i els ingressos pet canon de sanejament s'han triplicat

amb pujes constants per mantenir 1'equilibri del Pla. Tot i aix6 sera necessari un gran endeuta-

ment de 100 mil milions de ptes. per poder complir I'ambici6s Pla (Taula 4).
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Taula 5: Unes "necessitats" giiestionables

c/ creixement

Pla Hidrologic Area Anys
Total

Consum Agricultura Industria Potable

Pla de
Sanejarnent( I) Catalunya 1983-1994 (-27 %) (335%)
Pla hidrologic Catalunya(2) 1989-1999 47% 38% 44C% 53%
Plan hidrol6gico Espanya 1992-2002 9% 7% 12%, 20%
Water Resources
Council USA 1985-2000 -4% -6%% -I7%r 16%
id. id. USA 1975-1985 -7% 4% -53% 10%

Creixement real a Catalunya 1975-1989 -21% -41% -28% -1%

Nota: (I) Diferencia en la despesa anual planificada respecte als resultats 1983-90 (primer parentesi) i
projeccions revisades 1991-96 respecte als resultats 1983-90 (segon parentesi).
(2) Exclos I'Ebre i afluents.

Font: Elaborat de Junta de Sanejament: Pla de Sanejament. Zona 5 i Rerisi(j del Pla de Sanejament de
Catahunva 1991 (Zona A); Junta d'Aigues: Pla hidrole)gic de les Conques Internes de Catalunya;
MOPT: Infornic sabre plau,ificaciun huI,o/dgica para el Consejo Nacionarl del Aguar; Roger, Fresh
Water.

Taula 6: La fragmentacio del preu de I'aigua

Ptes/m3

Preu mitja de I'aigua de regadiu
facturat per les Conlederac ions
11idrogratiques I

Preu del transvasament Tajo-Segura 13,50

Preu mitja de I'aigua potable en
ciutats do mcs de 20.000 habitants 103.22

Preu mitja de consum industrial 108.43

Regadiu a Franca (I,94FF/m3) 41

Font: Elaborat de MOPT: Info-me .cobre planificacion hidrulrigica pa / a el Consejo Nacional del Aqua

El Plan Hidrol6gico Nacional, presentat el 1993 i encara no aprovat, tambe es basa en el
model de necessitate. A les Conques Internes de Catalunya li correspon el Pla Hidrologic. A la
Taula 5 presentem els creixements previstos d'aquest plans. El poc realisme es pot veure com-
parant amb la planificacio americana, que preveu reduccions de consum i no augments, i tambe
amb I'evoluci6 real de Catalunya els anys anteriors, on tambe s'han produ it notables reduccions
en la demanda d'aigua.

La planificacio de necessitate resulta en uns preus de I'aigua que paguen els usuaris molt
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Taula 7: Qui pagara el Plan HidrolOgico

Agriculture

Aigua
potable Industria

Consuni
total

Plan Hidroki'iro Narinool

Nous recursos (Hm3/any) 3.416 1.935 475 5.826

Preus del pla (Pies/m3) I 103 I08 44

Valor de mercat (leis noun
recursos (Mil milions Ptcs/any) 3 199 51 254

Cost del pla (1) (Mil milions Ptes/any) 1.551 890 218 2.660

Beneficiaris del pla
Cost infrastructura sobre el total 58% 34`/c 814 1009c

Cost pla/Valor mcrcat (anys) 456 4 4 11

Valor mcrcat sohre valor total 19r 79% 2(Y/ IUO^/

Cost recuperaci6 a prcu
Frances dc regadiu (2) (anys) I I 4 4 7

Valor mcrcat a prcu frances 36% 51% 13`% 100%

Notes: (I) Invcrsi6 total planificada (3,6 bilions de Pies.) dividit per 7.926 Hm3 de nous recursos regulats,

distribuits segons us.

(2) 41 Ptes/m3 per a aigua do rec.

Font: Elaborat de MOPT: htlirrme sohre planific aciun ltidrol,i it a pare el Conscio Narinrtal del A,t;ua

distorsionats. De fet I'agricultura paga cent vegades menys que Cl consumidol- urba (Taula 6).
Pero it la I Pta/m3 clue facturen de mitjana les Coil federacions HidrografigLies, cal afegir que no
paguen res la meitat dell regants i dos tcrcos dels regadius. Tampoc paguen per I'aigua que con-
sumeixen trey quartes parts (leis municipis i cap hidroelectrica (Baltands). En coniparacio a Franca
els regadius paguen 41 Ptes/m3, on prcu que s'aproxima m6s el que paga I'usuari de xarxa.

Aplicant els prcus que paguen els diversos usuaris de 1'aigua ale nous recursos previstos pel

Plan Hidrofogico Nacional, resulta gtte I'agricultura no pagaria els nous regadius fins d'aqui cinc

segles (Taula 7). De let se Ii imputa I' 11/( del cost (lei Pla, mentre el consumidor domestic estaria

pagant el 79% (lei cost del Pla, quant reh on terc de la nova infrastructura. A preus francesos, el

repartiment (lei cost seria mes just, Pero dificilment podria pagan-ho I'agricultura.

EI Pla Hidrologic de les conquer internes de Catalunya, la meitat Lie Catalunya on viu el 92r/c

de la poblacio, preveu invertir 318 mil milions de pessetes per necessitats d'aigua (Dept. de Politica

Territorial i Obres Puhliques i Dept. de Medi Ambient, p. 182). Una xifra astron)III ica Illes clue

hidraulica i que exigeix una hisenda d'altes finances o Hies aviat muitiplicar el preu de !'aigua.

Pero aquesta fiscalitat s'empetiteix davant cis 3,6 bilions de pessetes del Plan Ilidrologico Na-

cional, del qual el Pla Hidrologic es lajustificacio catalana (MOPE).

En Lill simposi d'Aigues de Barcelona, el professor Howitt, autor Lie les reformes economiques

de !'aigua a California, explicava: "A! sortir del meu hotel Lie Barcelona he vist un meravellos

Mercedes vermeil descapotable i lie pensat: Necessito aquest cotxe"( Escoltat per Verges al sim-

posi citat a Agbar). "tots tenim necessitats per satisfer. Aquestes necessitate les transformem en

realitat pagant on preu. El professor Howitt necessitava un Mercedes verniell descapotahle, pero

al preu que li tocaria pagar tenia altres prefercncies reals minors. Es a I'hora de pagar que revclem

les nostres prefercncies. Aixi es com paguem pei men jar, per la roba, pets Ilibres. No son neces-

saris per la supervivcncia els aliments, I'ahric o la nostra cultura? Si que ho son i (lescohrim el

valor que estem disposats a donar per aquestes necessitate quail paguem un preu per dies, encara

que sigui un preu relativament haix d'una Barra de pa o un Ilibre de butxaca.
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Tabla 8: Coin el consumidor urba papa el model de necessitate

Index de Barcelona (/ Tarifa

huri(u bdsiru (I) 100 37°4

Rerurrrrs enrpresa cf aigua 104
Xarxa hasica 114
(iarantia suhministre 129

/1A empresa 69r 137 3 9r

Alms impostas: 50(7r
('lava^'urram 166
Residus '.lids 192

Canon de sane ent
lnfrastructura hidraulica 271

Preu total tit , Bur-reloru 271 100(%

Nota: (I) 2n bloc , el 85 1/( del consum total.

Font: Elahorat d'OC14C: Reviser

L; aigua no es diferencia d'altres productes i coin deia el professor Howitt ja va sent hora de
no sentir mai mes la paraula necessitats en relaci6 a I'aigua. L'aigua to una dernanda i una oferta
corn tots els productes. Tambe ha de tenir un preu. L'Administraci6 amaga el preu de I'aigua i
planifica coin si la realitat econ6mica no existis. Estero a I'al4ada de Cuba i no de Iii Unit) El-n-opea
quan planifiquen centralment sense saber els preus de I'aigua.

Mes hen dit els preus de I'aigua que coneixem no tenen res a 'cure amb la realitat. La meitat
dels pagesos i nomes una terccra part dels regadius paguen per I'aigua, i quan paguen es un ridicul
I Pta/m3. Per que I'agricultura paga cent vegades menys que la mitjana de Ies ciutats? Doncs
perquc to moltes necessitats. Tindria les mateixes necessitats it un preu real? A preus actuals els
regadius que es planifiquen al Plan Hiclrologico Nacional no es justifiquen econ6micatnent fins
d'aqui tine segles. Es corn si Colom planifiques fa cinc segles la descoberta d'America per ser
vendible avui.

Lu rcbc4.1i6 de Barcelona

El consumidor urba es qui paga aquesta planificaci6 hidrologica de necessitats. El preu de
I'aigua de Barcelona s'ha triplicat despres de la cascada de set impostor que recauen sobre la
tarifa basica (Taula 8). Els set impostos CIS gestionen rnitja dotzena d'Administracions i fan que
I'aigua de Barcelona sigui la mes cara de I'Estat. Barcelona es la ciutat que mes consumeix i
hauria d'estalviar? No. La ciutat amb menys recursos i tenim restrictions? No. La ciutat on creix
la demanda d'aigua i cal invertir en Cl futur? No. Catalunya to una sequera i mai plow? No. Per que
el consumidor urha es l'unic que paga la planificaci6 de necessitats d'aigua? Dories perquc cs
Punic que to on preu clar i definit sobre I'aigua. Els industrials amb els sews pour i els pagesos
amb els seas canals no son conscients que I'aigua to un preu i I'Administracio ja Ii conve prow
parlar sempre de necessitats per justificar I'us dunes costosissimes infrastructures.

La planificacio de necessitats ha creat les infrastructures mes grans mai fetes per I'home. Son
les piramides del segle XX aquests embassaments que ofeguen les nostres valls de muntanya i
aquests canals que en Cl cas de California equivalen a portar aigua de Suecia a Catalunya (Luecke).
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Aquesta planificacio de necessitats to tanta justificacio economica cool les piraolides, admirables
monuments avui, pero esclavitzadores trey mil anys abans.

A California, amb un clima, poblacio i recursos d'aigua similars, la planificacio de necessi-
tats ja s'ha acabat. Els contribuents i les ciutats ja no estan disposats a pagar infrastructures sense
justificaciOO economica (Sudmann). En el seu Iloc ha nascut un mercat d'aigua on les ciutats cont-
pren aigua als pagesos, i els pagesos encantats dell ingressos addicionals de Ia venda d'aigua.
Ecologistes, cool el famos Sierra Club, donen suport a la nova economia de I'aigua, quc evita cls
mats irreversibles de les grans infrastructures, mante I'aigua i la seva vida protegida i fa que el
pages sigui mes sofisticat a l'hora de decidir si planta o ven l'aigua (Fullerton a Holcomb, p. 3).

Cada estiu es produeixen constants enfrontaments per a l'aigua, degut a la sequera. La
guerra Tajo-Segura provoca molts titulars, pero tambe el Baix Ebre esta inquiet pe'I trans-
vasament d'aigua en vaixell a Mallorca. A Barcelona 65.000 families fa anys que es neguen
a pagar els impostor que tripliquen el cost de I'aigua domestica. Aquests conflictes per un
recurs desigualment repartit son inevitables? 0 son mes aviat producte d'una politica cen-
tralista que ha foragitat els usuaris que havien cooperat en I'aigua durant centenars d'anys?
Els conflictes actuals no son simplement consequencia de la insolidaritat, sing que neixen
d'una intervencio tecnocratica que ignora sistematicament el que voles els usuaris.

La rebel.lio dell usuaris de Barcelona contra els impostos, to origens similars a la rebel.lio de
Boston contra Anglaterra. La rebel.lio dell americans tambe va neixer d'un impost sobre el to que
pagava la colonia i els rebels reclamaven el dret d'estar representats si pagaven impostos. Els
usuaris poden semblar insolidaris al queixar-se d'uns impostos que s'utilitzen per pagar la porta-
da d'aigua i la seva posterior neteja. Pero I'Administracio es la primera insolidaria a I'excloure
els usuaris i pretendre que l'usuari domestic pagui tota la politica hidraulica, quan consurneix un
101'/c de I'aigua i paga cent vegades mes que 1'agricultura que gasta el 80% del recurs, pagant de
mitjana I Pta/m3.

Del centralisnte a la cooperacio

Els transvasaments tambe provoquen atropellaments, cool deia demagogicament Jose Bono,
president de Castella-La Manxa al queixar-se del transvasament Tajo-Segura. Pero el Tajo ha
transvasat un terc de les sever reserves I'estiu de 1994 sense rebre res a canvi. Si les Confedera-
tions Hidrografiques fossin dell usuaris, aquests estarien encantats de rebre 1.600 milions de Ptes
dels regants del Segura, que es el que paguen actualment a I'Estat per aquesta aigua transvasada.
Seria producte d'una negociacio entre usuaris, doncs Ies necessitats no es prenen, sin6 que es
paguen.

L'aigua que s'en va a Mallorca tambe mostra I'actual contrasentit del eentralisme. Malgrat el

cost de transportar i depurar I'aigua, tot i aixi sortira mes barata de la que es paga a Barcelona. La

capital de Catalunya to prohibida rebre la mateixa aigua de I'Ebre que Madrid ha decidit portar a

Mallorca. No es estrany doncs que a I'Ebre estiguin inquiets, tant que la propia TV3 ha censurat

un programa de "30 Minuts" que ja tenia filmat sobre l'aigua de I'Ebre. Vint anys despres de

recuperada la democracia els problemes publics no poden discutir-se publicament, de tan mala-

ment que gestiona I'Administracio, allunyada dels usuaris i les sever tradicions cooperatives

sobre I'aigua.

La gesti6 de l'aigua mostra quan antiga es la vocacio catalana per resoldre els conflictes

mitjancant la cooperacio. Avui en dia encara queden rester d'aquesta cooperacio en el Tribunal

d'Aigues de Valencia. Pocs saben que la legislacio d'aigues a Espanya, la primera recopilada al

mon ]'any 1866, to els seus origens en la tradicio catalana de cooperativisme. La Ilei d'aigues

espanyola es basava en la recopilacio d'iniciatives locals que provenien del Codi d'Aigues de

Jaume I al segle XII. Els principis basics d'aquest Codi d'Aigues s6n que l'aigua no es de propi-

etat privada sing que s'assigna a la terra que rega. La gestio i administracio es competencia dels
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Taula 9: Del centralisme a la responsabilitat dell usuaris

Autoritat de conca
Confederacions
Hidrografiques (I)

Agences
de Bassin

Percentatges

Ruhrverband

Con)posicio 100% 100% (2) 100% (3)
Funcionaris 67% 27°/( -
MunicipiS - 31%, 13%
1Jsuaris 33% 42% 87%

ln,i.ressos 100%(4) 100r/% 100%
Consum d'aigua 36% 14% 32%
Vessadures 48% 59% 55%
Altre 16% 27%% 13%

Despcse.c 100% (5) 100%r 100%
Directament organisme 99% 17%r 48%
A traves dell usuaris I% 83% 52%

Notes: (I) A les Conques Internes de Catalunya, Junta d'Aigues. Composicio segons Particle 25 de la Llei
d'Aigues de 1985.
(2) Els funcionaris son del govern central i regional, els municipis agrupen departments i comunes, i
els professionals s'inclouen amb els usuaris.
(3) Les empreses d'aigua s'inclouen amb els municipis. Es vota segons consum d'aigua, el qual
produeix el control efectiu per part dels municipis (61%r dels vots front a 39% dels usuaris industri-
als).
(4) Basat en la tarifa d'aigua de Barcelona (2n bloc, el 85% del consum).
(5) Despesa real de la Junta de Sanejament 1982-1990.

Font: Elaborat de Ruhrverband: Jahreshericht; Valiron: La politique de /'eau en France. De /945 ci nos
,lours; Nicolazo: Les agen(es de 1'can: Junta de Sanejament: Revisit; del Pla de Sanejament de Cat-
alunva /99/ Vona A).

propis usuaris. Els seus gestors son elegits democraticament, amb la deguda proteccio del rei, i les
seves decisions han d'estar sempre emparades en la majoria (Gavarro i Castelltort, p. 108).

Els principis cooperatius no poden ser mes clars: No hi ha una propietat privada de I'aigua i el
seu us depen de I'aprofitament que s'en fa. d'acord amb les decisions de la majoria de la comuni-
tat d'usuaris. Els conflictes els resol un tribunal d'usuaris, corn el que encara es reuneix a les
porter de la Seu de Valencia. Joaquin Costa, originari de Graus a la franja d'Arago i reputat politic
federalists, va preocupar-se enonnement de l'aigua, pels conflictes que provocava i per resoldre
els problemes de creixement d'unes terres peninsulars castigades per les sequeres i la mala dis-
tribucio del preciat recurs. Reclamava una responsabilitat de I'Estat en les grans obres hidrauliques,
clue facilites ademcs credits territorials i agrtcoles, que planifiques adequadament i que promo-
ciones la productivitat del pats. Pero Costa proclamava tambe la petita polttica hidraulica dels
usuaris, on els municipis i els veins associats en comunitats o sindicats actuarien sobre I'aigua. El
1926 Lorenzo Pardo, seguint aquests principis, va aconseguir que es creessin les Confederacions
Hidrografiques amb sindicacio obligatoria dels usuaris. Ell mateix va presidir la primera, de I'Ebre
amb seu a Saragossa. Lorenzo Pardo posteriorment seria autor de I'unic Pla HidrolOgic, I'any
1934, i encara vigent. Els usuaris de les Confederacions Hidrografiques votaven, segons el seu us
(Faigua, una assemblea de sindics composta de 8 a 15 representants, i tan sols 3 representants
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'Paula 10 : La crisi mundial de Ia demanda d'aigua

Area Anys `4 canvi Previsions

Consum total
USA 1975-85 -3% 1975-2000 -7%

Anglaterra 1975-87 -30%

Catalunya 1975-89 -21 %

Consum industrial

Alemanya 1970-80 -25e%c 1981-2000 -22c%r

Anglatcrra 1975-87 -79ck

USA 1975-85 -53%

California 1977-82 -40%, per empleat

Consum agritola

USA 1975-85 4(4 1985-2000 -6%

Consent domestic

Holanda 1980-89 7% per persona (-6% per habitatge)

1975 87 121/Anglaterra - (

USA 1975-85 13% 1985-2000 I6e7e

Ruhr 1950-90 -33% Estabilitzat a I501/d/pers.

Italia
Franca

1975-90
1975-85

36%
11%

Catalunya 1975-89 - I %

Font: USA: Rogers: Fresh Water: California: Manzione, Jordan i Maddaus: Califinnia Industries Cut

Water Use: Alemanya: Bundesministers des Innern: Wa.cserversorgmt,^>sher/t/N; Holanda: Achttien-

ribbe Die Unigestaltung c/er Wasserveisorgung in den Niederlcmden: Anglaterra: Crickhowcll i Sal-

vetti: Serten,'de l'eau an Rovaume-Uni, tout et finan(enient: Italia: Merlo:The Situation of the Water

Supply Service in Italy: Franca: Ballay i Boistard: Consommatlon domeslufue et pri.y de I'eou pota-

ble. Evolution en Frame de /975 a 1955: Ruhr:Imhotl: Wassern'irtsthaftlithc, Frfolge im Abflussge-

hiet der Ruhr: Catalunya: Junta d'Aigues: Pla Hic/role)git tie des Conyues Interrres de Catahtnya

Taula 11: El pes del regadiu en climes mediterranis

% de rccursos regulats

Consum

Hm3/any Agricola

Domestic

i industrial

California 40.500 82% 181%

Espanya 30.600 80% 20%

Conca de I'Ehre 8.496 90% 10%

Catalunya 3.910 73% 271Z(

Font: California: Marino: Water in Agriculture: Options and Proposals for a Bever Ilse: Espanya: Baltanas:

F.l Mail National Hidreiulitn de /993: Conca de I'Ebre: Montseny i Domenech: Gesti6 i planifitati6

de l'aigua: Catalunya: Junta d'Aigiies: P/a hidrnlneit de h's conyues interne.c de Catalunva i Gener-

alitat de Catalunya: Marc per al Pla c!'Aigiies cle Calahnnva
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Taula 12: La gestio de I'aigua potable a Europa

po ac serv a

Gestio publica Gestio privada

Pais Municipal Supra -
municipal

Empresa
publica ( 1)

Concessio
privada

Empresa

Holanda 1514 85%
Dinaniarca 67% 33% (2)
Irlanda I00(/r
Portugal 92°4 8%
Luxemburg 100%
Alemanya 35% 20% 30% 15%
Beleica 1000/r
Espanya 48% 11% 12% 2904
Franca 23% 2% 75%
Italia 72% 23% 1% 4%
Anglaterra 88%
Escbcia 9%
Irlanda N. 3%

Total (3) 37% 1 1 % 15% 21% 16%

Notes: (I) A Alemanya. Belgica, Espanya i Franca tambe existeixen empreses mixtes.
(2) Cooperativa.
(3) Exclbs Grecia i cis nous membres de la Unio Europea. El Regne Unit es divideix en els seus tres
components per tenir sistemes diferents i la suma total dona el I00`4 del consum.

Font: Elahorat d'Eureau, Svvst^nies de,^esticm des services de production et distribution d can potable clans
les pays membres de la CE

oficials de I'Estat, el delegat del govern, I'advocat de I'Estat i el delegat d'hisenda (Verges, 1986).

El conflicte entre I'autonomia de les Confederacions Hidrografiyues i els interessos d'una
burocracia centralists esclataren de seguida. Per identificacio amb l'obra legislativa de la Dicta-
dura de Primo de Rivera varen ser suspeses i nomes reorganitzades a partir de 1934. Amb el
general Franco encara va ser pitjor la seva sort. En un exercici de cinisme politic, el decret del 17
de gener de 1942 diu (i tradueixo evidentment): "Conduit el plac de mandat dels sfndics repre-
sentatius en les assembleees de les Confederacions Hidrografiyues, les juntes de govern queden
constituides transitbriament pets elements oficials." La transitorietat ha estat tan absoluta que 50
anys despres, amb el dictador enterrat des de fa dues decades rota una Ilosa de marbre escolpida
per presoners de guerra. els usuaris que segons el decret no es varen presenter a les eleccions
encara no poden fer-ho. La democratitzaci6 no ha arribat a I'aigua, amb el retorn als seus principis
cooperatius. L'eliminacib dels usuaris no va ser tot. El propi nom de Confederacions Hidrogra-
fiyues, tan subversiu, va canviar-se pet de "Divisiones Burocraticas", per despres dir-se "Jefatu-
ras de Aguas" i finalment "Comisarias de Aguas". Nomes el 1959 es recupera el nom de Confed-
eracio Hidrografica, com oficina de planificacio. La Llei d'Aigues de 1985 autoritza clue un terc
d'usuaris participi en la planificacio (Verges 1977, p. 114-23 i 1978, p. 3-18). Es per aquesta rao
que la votacio del nou Pla Hidrologic el juliol de 1994 per part del Consell Nacional de I'Aigua va
produir aquest resultat tan il.lustratiu: La majoria d'usuaris votaren en contra, perb els 2/3 del
Consell eren funcionaris, que votaren tots a favor i en consequencia quedava "aprovat" enviar el
Pla Hidrologic a les Corts.



El ministre d'obres publiques i responsable maxim de la politica de I'aigua, Josep Borrell,
originari del Pirineu corn Costa declarava davant la guerra Tajo-Segura que no sabia corn fer de
Salome per resoldre els conflictes de l'aigua. Salome va emetre un judici per delatar quina era la
veritable necessitada en el conflicte biblic pel cuidat d'una criatura. L'aigua necessity d'un judici
salomonic: El retorn de I'aigua al cooperativisme dels usuaris, avui en mans de la falsa mare
adoptiva de l'Administracio, possessiva i gelosa com ningu, pero que mai ha sabot cuidar aquesta
valuosa criatura, la nostra aigua.

Si comparem amb Franca i Alemanya, on existeix un control per part dels usuaris, veiem el
mal que fa el centralisme a I'aigua. L'exclusi6 dels usuaris centralitza el 99% de la despesa.
Aquesta centralitzacio vol autojustificar el desprestigiat model de necessitate (Taula 9). Amb la
participacio dell usuaris, el model de necessitate no podria funcionar.

La crisi munclial de la clemanc/a el'aigua

La demanda d'aigua esta caient a tot el men. La demanda industrial s'ha vist afectada Pei
canon de sanejament i el consum domestic esta estancat o creix poc a poc. A la taula 10 veiem
corn ha baixat el consum total un 21 °/r en vint anys a Catalunya, semblant a la caiguda d'Anglaterra.
El consum industrial es el que presenta reductions mes importants, mentre el consum domestic
s'ha redtt t I' I e/ en vint anys a Catalunya. En altres paisos nomes creix per persona. L'agricultura
esta previst Clue redueixi el seu consum a Estats Units.

Taula 13: Corn la gran infrastructura ha quedat desfassada

Preu de I'aigua

Central
Valley

Los

Angeles Espanya

Pteslm3
Agricola 2 8 1
Potable 17 25 103
Cost de l'infrastructura (1) 44 59 196

Percentatge
Sobre el cost per a l ' agricultura 41% 14'/ 0,5c7c
Sobre el cost per a I'aigua potable 38(/ 421/ 5317c

Nota: (I) Preu mitja de tine grans infrastructures construides entre 1979 i 1982 a California i preu mitja
(leis transvasaments projectats at Plan Hidrol6gico National.

Font: Elaborat de Willey i Graaff: Federal Wuter Policy in the U.S.- An A,'endafor Economic and Em,iron-

mental Re/rnm i MOPT: lnlurnre sohre planificacion hidrolciglc'a Mara el Consejo Nariona1 del

Agua.

Els paisos amb clima mediterrani utilitzen al voltant del 80c4 del seus recursos en I'agricultura,
Espanya igual que California (Taula 11). A la Conca de I'Ebre, predominantment agricola, el
consum agricola representa encara mes, el 901/, pero a Catalunya el pes de la poblacio i la
industria redueix aquest consum agricola a un 731/ del consum d'aigua, una xifra encara espec-
tacular. El problema de I'aigua es el problema de I'aigua agricola. La manca d'una estructura
adequada de preus crea els problemes de I'aigua, si es to en compte que I'agricultura paga de
mitjana I Pta/m3 per l'aigua clue it Barcelona val 21 1 Ptas/m3 (1995, taula 18).

En quant a la participaci6 de 1'empresa privada en la gestio de I'aigua, esta creixent a tot cl
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Taula 14: Cost marginal de I'aigua regulada

Ptcs/m3

Den anys Vint anys

Aigua reutilitzada 62 67
C'ompra d'aigua 53-79 68-90
Aigua suhterrania 52-81 78
'i'ransvasaments 60 82
Embassaments 82-107 101-127

Font: Elahorat de Stavins i Barks: Trading Conservation Investments for Winer

Taula 15: L'elasticitat observada

Consum d'aigua Area Rang Any

Ela.sticitat de preu
Agricola California De -0,46 a - 1,50 1985
Domestica San Francisco De -0,10 a - 0,25 1981-6

218 ciutats USA De -0 , 27 a -0 , 76 1981
California -0 , 56 1985

Industrial ( I) Canada -0,38 1985

F,lasticitat de renda
Potable Sur de I'USA De 0,48 a 1 , 03 1970

Nota: ( I ) Elasticitat per a la presa d'aigua potable. Elasticitats addicionals per a la industria: Tractament -
0,21, reciclatge -1,83, depuraci6 -0,98. Basat en 1.068 industries de 7 sectors.

Font: California: Willey: Economic Development and Environmental Qualits' in California's Water Svs-
tenr, San Francisco: Weber: Forecasting Demand and Measuring Price Elasticity: Ciutats USA:
Foster i Beattie: Urban Residential Demandfur Water in the United States: Reply: Canada: Renzetti:
Estimatin,>; the Structure of Industrial Water Demands: The Case of Canadian Manufacturing; Sur
de ]'USA: Wong: A Model of Municipal Water Demand: A Case Studv of Northeastern Illinois

mein. Australia va nacionalitzar I'aigua el 1905 i el 1993 ha retornat cap un sisterna privat anom-
enat BOO, Build Own Operate, basat en concessions per a la gran infrastructura a empreses
privades (Maass, Manzi). Franca ha doblat el nombre de municipis i usuaris servits per empreses
privades els darrers vint anys, i Anglaterra ha privatitzat les empreses d'aigua. Un terc d'Europa
reb aigua privada. Espanya tambe la reb on terc de la poblacio, menys de la meitat que Franca
(Taula 12).

El col.lapse del model de neces.sitats

El model de necessitate es hasa en la gran infrastructura hidraulica i en preus d'aigua tan
haixos que no afecten el consum. Pero el cost de la infrastructura ha pujat tant que, o he no to cap
relacio amb els preus que es paguen per I'aigua o he incideixen massa, obligant a grans pujades en
cl tarifa. A la taula 13 veiem els preus de l'aigua a zones agricoles i urbanes comparat amb el cost
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Taula 16: Resultats de la compra d'aigua transvasada a California t I I

Conca
cxportadora

Conca
iinport adora

Balan4
total

Efeate renda (Mili. Ptes.)
Producci6 aaricoIa -10-163 6.129 -4.139

Excedent venda aiaua 8.542 8.542

Exccdent consumidors - 7.934 7.934

Balan4 efecte renda (2) -1.721 14.063 12.342

E/ecte ocupua to (No. persones)

Ocupacid agricola -3.133 1.153 -1.980

Ocupacio nova crcacid 1.485 4.236 5.721

Balan4 cfcctc ocupacid - 1.648 5.389 3.741

Notes: (I) 351 compres d'aigua el 1991 amb on volum transvasat Cie 1.013 Hm3 al preu de 13,50 Ptes/m3

per al vcnedor i 19.17 Ptes/m3 per al comprador.

(2) Valor de I'aigua sobrant de 1.944 milions cle Pies. clue dona uns heneficis totals de 14.286 milions

de Ptcs. cl 1991 per it California.

Font: Elahorat de Howitt: Resolvin, Conflicting Wuter l)etuuuds: A Market Approach ($1 = 135 Ptas.)

Taula 17: La discriminacio de preus al Ruhr

Any 1992

Modalitat tart la Coeticient Hm3

A. Transvasamcnts I00P4 258

B. Aigua potahlc 364 178

C I . Aigua industrial ( 1) 18`4 19

C2. Refrigeracid (2) 10c4 227

Notes: ( 1) 9 Hm3 paguen la tarita B per ser el rctorn O'aigua en forma cle vessadures menor del 90(/(.

(2) 7 Hm3 pagucn la tarita 13 per scr el retorn O'aigua en forma cle vessadures menor del 90(/(.

Font: Elahorat cle Ruhrverband: Jahnlit

de la infrastructura. Pot observar-se corn I'agricultura espanyola papa nomds el 0,5(/(, de

I' infrastructura del Plan Hidroldgico Nacional. A Central Valley de fet norn6s era el 4(Y( del

cost de la infrastructura. en ayucst cas construida. En canvi CIS usuaris domestics paguen

una proporcio mds important. tint a Espanya corn a California.

El cost marginal Cie I'aigua regulada mostra com les grans infrastructures son les opcions mes

costoses i menys flexibles per adiaptar-se a I cvoloem Cie la demanda. A la taula 14 vciern corn la

compra d'aigua, Faigua subterr nia i I'aigua reutilitzada son opcions molt mes rendibles Clue la

construccio d'embassaments i grans transvasamcnts. Les possihilitats mds barates dun mercat

d'aigua permeten cobrir la demunda a meitat de p1-CU de les grans infrastructures.

Si es t6 en compte el preu marginal de Faigua, ja no s'han de rcalitzar infrastructures Clue no
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tinguin en conipte la demanda . Es pot deniostrar que CIS consumidors reaccionen davant el preu
de I'aigua. A la taula 15 vciem les clasticitats de preu i renda observades per a diversos consume
d'aigua. La tarifa d' ai"ua pot reflexar el cost marginal sense gaires dificultats. A I'aplicar criteris
mar1-1111als sabre Fail-ua canviaran CIS heneficiaris de la politica hidraulica, aixi com el tipus
d'estructura hidraulica, queja no sera gran sing centrada en I'intercanvi i la flexihilitat de I'aigua
suhterrania i reutilitzada, que CIS planificadors no tenon en comptc.

L'ohjectiu de I'economia es equilibrar recursos limitats i una demanda extensa. El preu fa que
s'ajusti la demanda i I'oferta. Els transvasaments encara son necessaris per unificar el mcrcat i
moure recursos d'alla on n'hi han a on millor es demanda. Els transvasaments son sensihles
politicanient, quam es tracten dins el model de necessitate, pet-6 no son contlictius amb criteris
economics de la demanda.

Guerra i pan a !'Ebro

L'Ehre is Cl riu frontera. Frontera d'Af'rica entre cartaginesos i romans, frontera carolingia
entre Europa i CIS crabs, trista frontera entre autarquia i legitimitat en la Guerra Civil. El nostre riu
mes Ilarg i important Cs tambe Lin simbol de fertilitat enmig de I'aridesa. Potser demanem massa
a I'Ebre: regadius, refrigeraci6 nuclear, embassaments hidroelectrics, tansvasaments, tot sense
practicament pagar un duro, corn si I'aigua sobres i aquest cabal escarransit fos cl Nil dels nostres
somnis. Sohreviura I'Ehre aquesta guerra'?

Els americans tenon molt clar cap on tlueix I'aigua : " Els rius van arnunt cap a la politica."
Doncs una coca son les Ilcis fisiques de la gravetat i la racionalitat cconomica dels preus i una
altra es la politica hidraulica, aqua i a America. Dan Luecke del prestigios Environmental Defense
Fund critica des de Colorado yue els economistes sabem molt del preu de I'aigua. pero
I'Administracici i CIS enginyers que planifiquen infrastructures i prediuen la demanda d'aigua
sistematicamcnt eviten aplicar a I'aigua cls principis mes elementals de I'economia (Carta it Verges).

La Sequera ha posit en evidencia cis conflictes de I'aigua i corn de malarnent I'Administraci6
arriba a malgastar diners publics per resoldre una necessitat aparentment tan senzilla com Cs la
distribucid de I'aigua . Mikimoto en cl popular Persones Humanes de TV3 riu sorneguer, com un
Jove Josep Pla, de I'aigua amb gust a pintura que Ilencen a Mallorca despres d'invertir mil milions
de pessetes en transvasar - la de I'Ebre. Tots paguem aquesta aigua amb uns impostos tan elevats
qne 65.000 families de Barcelona fa Ires anys es neguen a liquidar per trobar-los discriminatoris.
Tenen rao. Mallorca papa I'aigua a 120 Ptes. el metre cubic, quan la que volen rchre transvasada
de I'Ehre costa 211 Ptes. Barcelona, que to prohibit pel Govern central rebre aigua de I'Ehre
malgrat ser Lill riu catala , paga I'aigua it tres vegades la mitjana peninsular , el dohle que Mallorca
on sens diu que falta. Andalusia, que ja fa cua per I'Ebre, paga a Jaen 39 Ptes, Granada 58 Ptes,
Cadiz 75 Pies i Sevilla la meitat que Barcelona, quan totes patcixen tortes restriccions (Taula 18).

L'Administraci6 construeix el m6n al reves: I'aigua es mes barata ally on mes falta i Catalun-
ya, que no to problemes de recursos, ves per on es la que mes papa. Dificilment faltaria aigua a
Mallorca o Andalusia si la paguessin a 270 Ptes, que cs el que de fet costa portar-la de I'Ehre.
Segur (]Lie s'arreglarien tambe les fortes perdues que ara tenon en la distribuci6 i que no surf a
comptc arreglar pel poc que s'ingressa amb I'aigua.

Les persones que viuen a I'Ebre poc gaudeixen do I'aigua transvasada, doncs el pagament
simbolic de 15 Ptes s'el queda I'Administraci6 per a for "obres". A California en canvi ja han
resolt eIs conflictes de I'aigua perquc son CIS propis pagesos qui venen Ies seves assignacions
d'aigua i cobren en metallic. Els transvasaments que es paguen de veritat resulten molt mes
reduits i eIs pagesos americans estan ben contents de cobrar diners enlloc de promeses d'ohres
publiques. EIs pagesos de I'Ebre tambe haurien de cohrar per I'aigua que s'emporta Tarragona i
Mallorca, en efectiu i sense intermediaris de I'Administraci6 coin fan CIS americans. Ales tar-
onjes i I'arr6s, el pages del segle vinent tambe hi afegira un nou producte, I'aigua. Doncs I'aigua
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Paula 18: La irracional discriminaciti de preus d'aigua potable a Espanva

Tarifa a la capital (I) Ptes/m3 index (2) Escassetat real

Barcelona 211 204 Transvasament

Las Palmas 205 155 Restriccions

Murcia 150 145 Transvasament

Madrid 122 118

Mallorca 120 I I6 Transvasament

Almeria 119 115 Transvasament

Sevilla 112 109 Restriccions

Tarragona 107 104 Transvasament

Girona 102 99

Saragossa 86 83

Cadis 75 73 Restriccions

Lleida 72 70

Granada 58 56 Restriccions

Jaen 39 38 Restriccions

Melilla 15 15

Notes: (I) Preus d'aigua potable del septembre de 1994 al gener de 1995.

(2) index 103.22 Ptes/m3 = 100. Aquest es Cl preu mitja de I'aigua potable a les ciutats de mes de

20.000 habitants segons el Plan Hidrol6gico Nacional (Taula 6).

Font: Elahorat Cie MOPTMA

es pot vendre i comprar. Poques taronjes i arr6s veuriem si I'Administraci6 les gestiones com fa

I'aigua. La veritable pau de I'Ebre sera aquesta reconciliaci6 amb un recurs necessari, yue nomes

es conflictiu per I'absurda politica de grans obres i nul.la economia.

Les naus que conqueriren Mallorca partiren de Salou, cone avui salpa de la prbpia Tarragona

I'aigua de I'Ebre. Joan Miquel Nadal, alcalde de Tarragona i president del consorci de I'agua (IC

I'Ebre reclarna contrapartidcs, la mes important de les quals cs el preu de I'aigua que paga Mal-

lorca. A preus de transvasament Tajo-Segura, 13.50 Ptes/m3, els 10 Hm3 que s'emporta Mallorca

valen 135 milions de pessetes, quantitat irrisirria tenint en compte la despesa pressupostada de

portar I'aigua que es de 1.400 milions de pessetes, entre d'altres per contractar una flota de petrol-

ers, o mes hen slit aiguers, que transportin 30.000 m3 diaris durant tot I'any. El 90Y( (lei cost no es

I'aigua de I' Ebre sing fer-la arribar a bon port, el de Ciutat de Mallorca.

L'aigua ha de tenir un preu perque aquest indiqui la seva escassetat i les compensacions que

requereix. La (liversitat actual de preus demostra que n'es de senzill provocar conflictes amb

l'aigua. El consent esta tan distorsionat per ens preus que no reflecteixen la realitat clue Cl proble-

ma es com podem equilibrar la demanda i I'oferta sense provocar picabaralles, com a Murcia on

cal posar policies (ha i nit per vigilar el rec del transvasarnent Tajo-Segura.

El 80170 del consum a Espanya, i el 90% a I'Ebre, es per I'agricultura Clue gaga I Pta/nt3

ntentre Ies ciutats paguen cent vegades mes, el (loble a Barcelona. Evidentment per I'agricultor

I'aigua li suit rues cara, doncs inverteix per a fcr-la servir, com inverteix I'industrial 0 I'usuari

domestic per instal.laci6 i us (Ie I'aigua. Daniel Pages i Ravent6s, president de la E'undacio> Agri-

cola Catalana, agricultor de Ilarga tradici6, explica que a la 1,30 Pies/m3 que ell paga per I'aigua

Ii ha d'afegir 15,11 ptes/rn3 addicionals (Ie hombeig a to seva finca, manteniment i ma d'ohra,

sense comptar el cost de reposici6 (Article a I'Avui del 2.8.94, en resposta als arguments de

Verges sobre el preu de I'aigua). Tot i aixi Cl preu curt molt mes baix, no ja (lei que paguem it



ciutat, sing del que paguen Ies propies companyies subministradores per comprar I'aigua que
potabilitzen. Aixi, el canal d'Urgell cobra I'aigua als seus membres a 2.40 Ptes/m3 (el doble de fet
del que paguen els altres regadius, perque a I' I Pta/m3. que cobra I'Estat pel desembassament cal
afegir la despesa del propi Canal que es propietat dels regants). En canvi les poblacions del canal
d' Urgell han de pagar 6 ptes/m3 lies de fora ('area 48 ptes/m3 (Pregunta de Verges a Xavier Coll,
president de la Comunitat de Regants dels Canals d'Urgell, Fundacio Narcis Monturiol: El Gran
Debat de I'Aigua, Lleida, octubre 1995).

Tatnpoc sembla gaire justificat que I'agricultura no pagui els impostor que carreguen el rebut
domestic. Per exemple Barcelona papa, sobre la tarifa de 211 Ptes/m3 i la distribucio d'impostos
de la taula 8, 23 Ptes/m3 per infrastructure hidraulica i 38 ptes/m3 del pla de sanejament. L'aigua
agricola forma part de la mateixa xarxa hidraulica i la contaminacio agricola es de Ies pitjors, aixi
que costa entendre perque els regants no han de pagar aquestes 61 ptes/m3 d'impostos sobre
I'aigua com fan els usuaris de xarxa. Si l'agricultor pagues I'aigua amb impostos cone tothom, el
consum agricola seria molt diferent de ('actual.

Sembla contradictori, per6 pagar I Pta/m3 tampoc afavoreix la inversio en estalvi d'aigua
agricola. A Almeria. on cultiven rota plastic amb tecnologia israeliana del gota a gota, hi ha
I'agricultura mes potent d'Europa. El Canal d'Urgell calculi un consum d'aigua (no mesurat) de
6.500 m3/Ha, quan Almeria el gota a gota amb comptadors arriha a 4.500 m3/Ha, comparat a un
consum de 12.000 m3/Ha a pen (Carlos Alonso a Fundacio Narcis Monturiol: El Gran Debat
sobre I'Aigua, Lleida, octubre 1995). A Catalunya el pages malgasta I'aigua perque no li surt a
compte invertiren estalviar-la. Si els pagesos paguessin preus mes realistes tota I'agricultura s'en
heneficiaria.

A California i Australia , amh el mateix clima mediterrani i preponderancia de consum agrico-
la, funciona un mercat d'aigua transvasada . Els pagesos han estat els primers beneficiats al ven-
dre I'aigua que no necessiten. Les ciutats i tambe altres pagesos compren I'aigua sense provocar
conflictes regionals. La pressio dels propis usuaris ha establert un mercat d ' aigua a Australia a
partir de la sequera de 1987 (Sturgess i Wright ). Tambe va ser la sequera la impulsora d ' un mercat
d'aigua transvasada a California , clue va funcionar el 1991 i 1992 fins que acaba la sequera.

Els resultats economics d'aquest mercat a California ('any 1991 es veuen a la taula 16. Es
varen transvasar 1.013 Hm3 que els pagesos cobraven a 13,50 Ptes/m3. Els beneficis en conjunt
per California varen ser de mes de 14 mil milions de Ptes , creant -se 3.741 Ilocs de treball. Els
beneficis glohals son positius , pet-6 Ies regions agricoles exportadores perden produccio i ocupaci6
agricola. Les perdues es poden limitar restringint la quantitat individual que un agricultor pot
vendre. Tambe es pot garantir el millor preu per I'aigua transvasada si es pasa a un sistema de
tarificaci6 per consum efectiu, es a dir per I'aigua que no retorna al sisterna hidrologic. Aquesta
tarificacio I'aplica el Ruhr ( Taula 17) i permet que I'aigua es pagui segons la seva escassetat real.
L'aigua transvasada en aquest cas, coin que es perd totalment per la conca , es la que paga el preu
total, mentre que tots els altres usos reben descomptes . Al Ruhr no hi ha consum agricola , pero es
pot equiparar Cl consum agricola com a minim al consum domestic . Amb aquests preus , i aplicant
la tarifa del transvasament Tajo-Segura , es garanteix que totes les conques exportadores cobren a
Ilarg ternmini pels transvasaments projectats (Verges 1996). Actualment els preus d'aigua potable
no retlexen la rcalitat dels transvasaments i I'escassetat de I'aigua . Melilla paga 15 Ptes/m3,
mentre Barcelona 211 Ptes/m3 (Taula 18 ). Poblacions amb restriccions i transvasaments paguen
una fraccio del cost a Barcelona . La creacio d'un mercat d'aigua aproximaria aquests preus alhora
que eliminaria les escassetats i contlictes del model de necessitats a I'ignorar el preu de I'aigua.

El mercat cf ai,c uci transvasada

El mercat d'aigua es basa en transvasaments. L'experiencia a Australia i California ha estat
enormement positiva i el millor exemple. Els pagesos de California i d'Australia tampoc son



propietaris de I'aigua. Australia va copiar la legislacio californiana i California hasa el seu diet

d'aigua en la tradicio espanyola clue no es altra clue el Codi d'Aigues de Jaumc I. clue aqui tamhe

funcionava fins clue es nacionalitza I'aigua el 1985. L'aigua, din la tradicio catalana de volt seg-

les, no to propietari, pero s'apropia pet qui en fa un us beneficios (Verges I986). California i

Australia no venen I'aigua, sino els drets d'us. Els pagesos contracten no icr servir les sever

assignacions i cobren per aquesta aigua clue no fan servir. Aixi es coin funcionen els mercats

d'aigua.

Aquest mercat d'aigua troba I'equilibri entre I'oferta i la dernanda i permet tots els usuaris

coneixer quin es Cl preu de I'aigua . De fet el mercat nomes intercanvia una petitissinia quantitat

del total del consum, pet-6 d6na un preu clue tots coneixen. permetent ajustar les decissions de tots.

Corn a consequcncia les "necessitate" d'aigua es redueixen considerablement. El mercat es cl

millor sisterna per resoldre contlictes, ja clue Cl consumidor es veu obligat a revelar les seves

prefercncies i no pot actual- estrategicament corn fa amb la planificacio de necessitats. Els propis

ecologisles de California defenscn el mercat coin el millor sistema per a distribuir I'aigua escassa,

protegir cl medi ambient amb ingressos garantits i limitar Ies grans infrastructures. Alhora el

pages pot prendre decisions mss sofisticades sobre la seva produccio agricola, I'us i venda d'aigua.

Aquest mercat d'aigua tarnhe es possible a Espanya. Els agricultors obtindran uns ingressos

amb la venda de les seves assignacions. s'estalviara costoses inversions en gran ionfrastructrura

innecessaria i es generara rtes renda i ocupacio per a tots. La millor inversi(i pot ser retardar

inversions. Les inversions decidides en base at cost marginal permeten postposar I'inici de certcs

infrastructures, estalviant on cost cert per a I'usuari ayui en henfici de I'usuari de derna clue 110
voldra infrastructures infrautilitrades o pcrmamentment suhvencionades (Jove i Verges, p. 312).

Conclusions

Tractar I'aigua coin un producte economic, que es escas i cal distribuir-lo entre usos de la

millor manera, es el problema clue resol cada dia I'economia amb el mercat, on la dentanda s' iguala

a I'oferta a traves del preu. Per arribar a I'economia de I'aigua ara que no funciona Cl model de

necessitate a Espanya, s'han de complir Ies segUents propostes:

I) Retornar la Junta d'Aigues i les Confederacions Hidrografiques ale usuaris. Es la desmo-

nopolitzaci(i pendent de I'aigua, avui controlada per I'administracio.

2) Desescalar la durada, el gegantisme i el cost de la planificacio: El Pla de Sanejament, el Pla

I lidrologic do Ics Conques Intcrnes de Catalounya i el Plan I idrologico Nacional. Basar la con-

strucci(i d'infrastructures en criteris de gestio de la demanda i I'elasticitat de preus.

3) Unificar els preus de I'aigua, ja que no es pot regalar aigua ale a(Iricultors o discriminar

entre ciutats sense tenir en compte I'escassetat relativa que indica el preu real I'aigua.

4) Els impostos sobre I'aigua han de recaure en tots els usos, segons I'impacte que provo-

cluen.

5) Per complir amb la tan mcncionada "necessitat" de I'aigua per a la vida, cis primers 15 m3

de consum d'aigua potable han de ser Iliures d'impostos.

6) Els transvasaments equilibren I'oferta i la dernanda , pert no han de scr a gran escala, sin()

permetre I'intercanvi . Per evitar danys a tercers , Ies vendcs individuals d'aigua s'han etc limitar al

I0% del consum agricola de la conca exportadora.

7) Passar a una tarificacio segons consum efectiu per pcrmetre tenir en conipte I'escasset:rt

real de I'aigua i compensar adequadament cls transvasaments.

Aqucsts canvis en la gesti6 do I'aigua faran clue les inversions es realitzin scgons la dentanda

de I'aigua, ja clue seran els usuaris qui decidiran. El preu (IC I'aigua agricola tindra un valor

positiu, clue ajustara el seu execs dc consum i malbaratament. EI preu de I'aigua potable sera Ines

equilihrat , reduint I ' excessiu cost que papa Barcelona de forma discriminatoria.
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