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FUNCIONS DEL REGADIU: 

 
• ECONÒMICA 

 
• SOCIAL 

 
• AMBIENTAL 
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FUNCIÓ ECONÒMICA I SOCIAL DEL REGADIU: 

 
• Producció d’aliments -> caràcter estratègic. 
• Reducció dependència exterior. 
• Increment del rendiment dels cultius. 
• Efecte accentuat en clima mediterrani (poques pluges, sequeres 

freqüents). 
• Manteniment població rural -> vertebració del territori. 
• Millora competitivitat explotacions -> facilita incorporació joves. 
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Espanya 

Superfície de regadiu 

13% 60% 

Producció d’aliments de la superfície de regadiu 
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Espanya 

Superfície ha (x 106) % 

Total 50,5 

Agrícola 26 55 s/tot. 

Regadiu 3,4 13 s/agr. 

Conreus herbacis 3,2 

Conreus llenyosos 0,2 

Catalunya 

Superfície ha % 

Total 3.190.000 

Agrícola 1.042.000 33 s/tot. 

Regadiu 241.000* 24 s/agr. 

Conreus herbacis 157.000 

Conreus llenyosos 83.000 

*: 248.495 ha Esyrce, 2013 Avantatges de l’agricultura  
espanyola/catalana: 

- Disponibilitat de sòl 
- Hores d’insolació 
- Infraestructures 

Gran inconvenient: 
- Disponibilitat limitada d’aigua 

“Disponer de cantidades sufientes de agua se convierte en un elemento 
estratégico para la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas” (MMA, 2007)  

A la nostra zona l’aigua és el factor més limitant en la producció de conreus 
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Productivitat tècnica del regadiu 

Mitjana espanyola 

Rendiment/ha  

REGADIU = SECÀ x 7 

Extrem inferior: 1 (algunes zones del Nord d’Espanya) 

Extrem superior: 60 (Illes Canàries), 100 (Litoral Sud) 

Catalunya -> Exemple: Girona 

Rendiment/ha  

SORGO/GIRASOL Secà: 1.500-2.000 kg/ha     Regadiu: 5.000-7.000 kg/ha 

BLAT DE MORO Secà: < 4.000 kg/ha, No collita   Regadiu: 12.000-15.000 kg/ha 
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Productivitat econòmica del regadiu 

Rodríguez et al, 2008 a partir de dades del MMA, 2007 
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FUNCIÓ AMBIENTAL: 

 
• 60.000 agricultors gestionen el 90% del territori (comptant agrícola + 

forestal). 
• Manteniment del paisatge. 
• Fixació de CO2 proporcional a la biomassa:  

 
  biomassa camp cultivat = biomassa bosc x 3 

 
1 ha de blat de moro fixa 30 t de CO2 

 
• El regadiu incrementa la capacitat d’absorció de nitrats. 
• Prevenció d’incendis forestals (superfícies cultivades actuen de tallafocs). 
• Lluita contra l’erosió i desertització. 
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PROBLEMA: 

• Consum agrari elevat 
(72.6%) i importància 
econòmica relativa 
dels usos agraris baixa 
en relació al seu 
consum (ACA, 2008):  
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RISCOS FUTURS: 

• Dèficit estructural a les Conques Internes (satisfet amb transvasaments). 

• Com variarà l’oferta i la demanda? 

- Evolució de la població (moviments migratoris?) 

- Efecte canvi climàtic -> reducció aportacions mitjanes i increment de 

la variabilitat. 

 

 

 

 

 

 

(ACA, 2008) 

 

NOTA: em centro en la problemàtica de la QUANTITAT de l’aigua, deixant de 
banda expressament el tema de la QUALITAT. 
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DIAGNOSI (ACA, 2008) 
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No. Molt impopulars 

Sí, però amb mesura. 
No recuperació de 
costos plena 

Algun cas puntual a 
Espanya 
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Sota aquest principi s’ha estat “criminalitzant” el reg tradicional i considerant 
el reg a pressió com la solució al problema de l’estalvi. 
 
Cal realitzar 3 consideracions: 
 
a) De què se n’ha de fer de l’aigua que s’estalvia? 
b) Realment és tant poc eficient el reg tradicional? 
c) Estalvi d’aigua, sí; però, què passa amb l’energia? 
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a) De què se n’ha de fer de l’aigua que s’estalvia? 
 

• Segons l’administració hidràulica -> “l’aigua estalviada es podrà destinar 
a altres usos” 

• Limitació per zona geogràfica o infraestructura existent. 
• Limitacions del sistema de concessions: 

• Altres opcions: usos ambientals? 
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Reaprofitament excés d’aigua aplicada aigües avall (usos consumptius o 
ambientals): 
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L’eficiència d’un sistema de reg no és constant, sinó que varia en funció del tipus 
de sòl, el maneig, etc. Parlant de reg superficial: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)  Realment és tant poc eficient el reg tradicional? 

Sistema de reg Eficiència potencial (%) 

Superfície 30-80 

Aspersió 60-85 

Localitzat 70-95 
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Aspersió 
 
- Deriva del vent 
- Evaporació xorro 
- Evaporació del sòl i fulles 
- Escorrentia 
- Percolació profunda 

Pèrdues d’aigua en reg 

Superfície 
 
- Evaporació del sòl 
- Escorrentia 
- Percolació profunda 

Localitzat 
 
- Evaporació del sòl 
- Percolació profunda 
- Uniformitat hidràulica 

Eficiència de reg 
 

Disseny Maneig 

Manteniment 
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Sistema de reg Cost instal·lació aprox. (€/ha) 

Superfície 300 

Aspersió 3.000 

Localitzat 6.000 

Sistema de reg Consum energètic (kW h/m3) 

Superfície 0 

Aspersió 0,23 

Localitzat 0,18 

Regs a pressió: necessitats mitjanes de potència instal·lada: 2 kW/ha 

c) Estalvi d’aigua sí, però, què passa amb l’energia? 
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EFICIÈNCIA 
REG 

REG  A PRESSIÓ 
EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA 

Sistema reg Superficial Subterrània Transvasament Dessalatge Reutilització 

Gravetat 84 13,2 2,7 0,1 

Aspersió 71 28,6 0,1 0,3 

Localitzat 54 39,3 4,5 1,1 1,1 

Total 67,6 28,4 2,9 0,5 0,6 

Procedència de l’aigua de reg (Espanya) 

Bombament addicional 

Font: Corominas, 2009 a partir de dades d’Esyrce, 2008 

RISC 
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Any Ús (m3/ha) Consum (m3/ha) 

1900 9.000 5.400 

1930 9.000 5.625 

1940 8.500 5.525 

1950 8.250 5.569 

1970 8.000 5.600 

1980 7.750 5.425 

1990 7.500 5.438 

2000 7.000 5.425 

2007 6.489 5.363 
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planta) 

Espanya, 1950-2007 

Eficiència en l’ús de l’aigua:  21% 
Consum d’aigua:                    3,7% 

- Menor utilització -> millor ús i reducció  
      contaminació. 
- Poca disminució consum (lligat 

necessitats Etc). 
- Important reducció de retorns. 

Font: Corominas, 2009 
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Any Consum energètic 
(kWh/ha) 

Consum energètic 
(kWh/m3) 

1900 0 0,000 

1930 135 0,015 

1940 127 0,015 

1950 206 0,025 

1970 480 0,060 

1980 775 0,100 

1990 1.088 0,145 

2000 1.435 0,205 

2007 1.560 0,240 
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El consum energètic (aprox.) per: 
 

- ha:  x 8 
- m3: x10  

 



Consum d’aigua i energia per a un regadiu sostenible 

ÍNDEX 
 
 
1.- L’aigua i 
l’agricultura a 
Catalunya 
 
 
2- Política i 
gestió dels 
recursos hídrics 
a Catalunya 
 
 
3.- És la 
modernització 
la solució a tots 
els problemes? 
 
 
4- Conclusions 

 
 
 
 

Corominas (2009): 

 

“….al mismo tiempo que se está avanzando rápidamente en la mejora de 

la eficiencia en el uso del agua (...) debe ponerse en relación con la 

mayor intensidad de energía aportada al agua de riego que ha crecido 

desde 1950 en un 1800%: la mayor eficiencia hídrica va ligada a una 

mayor ineficiencia energética”. 

“Las modernizaciones en regadío deben continuar buscando la mejor 

eficiencia hídrica, y por consiguiente una mayor garantía de suministro en 

años de sequía, pero evitando incrementar excesivamente las 

demandas de energía. Debe superarse la creencia que deben 

transformarse todos los riegos por gravedad en riegos a presión: es 

posible, y aun ecológicamente deseable, mejorar la eficiencia del uso 

del agua en muchos regadíos por gravedad, manteniendo el sistema 

de riego. Esta conservación de riegos por gravedad tiene una importancia 

ecológica y paisajística en los regadíos de montaña”. 
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Font: J. Berbel, C. Gutiérrez-Martín, E. Camacho, P. Montesinos y J.A. Rodriguez-Díaz. 
EFECTOS DE LA MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS EN CONSUMO DE AGUA, ENERGÍA Y 
COSTE. Universidad de Córdoba  

 

“este retroceso en el consumo de ambos 
recursos es razonable que pueda deberse al 
coste de la electricidad” 
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Amb aquestes mesures podem estalviar aigua/ha regada.  
Com a contrapartida, consumim més energia. 
 
I què ha passat amb el preu de l’energia? 
 
Fins al 2008 -> tarifa elèctrica pels regadius agrícoles, preus força estables 
(actualització anual Ministerio de Industria). 
 
A partir de juliol de 2008 -> liberalització del mercat elèctric: 

Font: Edera, I. I Murugarren, N., 2010. La nueva tarifa eléctrica. La escalada de precios 
del agua de riego. Navarra agraria, 179, 2010, p. 45-50  
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Font: Generalitat de Catalunya, Institut Català d’Energia, 2015. Estudi comparatiu dels preus de  l’energia a 
Europa.  
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Font: http://elregadio.blogspot.com.es/2013/12/coste-de-energia-electrica-en-el-
regadio.html 

Entre 2008 y 2010 las tarifas de energía para el riego en España se han 
incrementado en un 120% (Rodríguez et al., 2011). Debido a la liberalización del 
mercado eléctrico español en 2008, cuando las tarifas especiales para riego 
desaparecieron, el regadío pasó a utilizar las mismas tarifas que el resto de 
sectores. Este hecho le ha perjudicado considerablemente, dado que durante 
los meses de junio y julio, cuando la demanda de riego es mayor, la mayoría de 
las horas de funcionamiento se incluyen en el período tarifario más caro. Otro 
factor que le perjudica es que tiene que contratar la máxima potencia que 
necesita en los meses de máxima demanda para todo el año, cuando en muchas 
zonas regables hay periodos de varios meses donde no riegan, está 
problemática se agravó en Agosto de 2013 con el aumento de los costes del 
término de potencia. Esto ha provocando un incremento considerable de los 
costes fijos (término de potencia) de la factura eléctrica. 
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Font: Diario de Sevilla, 14/6/2016 

Font: Diario de León, 21/2/2014 
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Conclusions curioses d’estudis científics: 
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• No es pot plantejar la sostenibilitat del regadiu simplement com 

l’estalvi d’aigua, cal tenir en compte la resta de factors que es veuen 
afectats. 
 

• L’increment de consum energètic implica un increment de costos i una 
disminució de la sostenibilitat (emissions CO2). 

 
• No té sentit una política de millora de regadius deslligada d’una 

política energètica coherent, perquè el resultat pot ser 
contraproduent. 
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