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aliments. A Espanya, aquests ín-
dexs són un 15% de reg de la 
totalitat de la superfície agrícola 
disponible, que produeix el 50% 
dels aliments. 

Cal destacar que Catalunya pro-
dueix un 45% de productes no 
transformats sobre les seves ne-
cessitats alimentàries, malgrat 
que, respecte al que fa a produc-
tes transformats, és del 84%. 

Catalunya, malgrat tenir un 27% 
de regadiu respecte a la superfí-
cie agrícola útil, té una molt bai-
xa eficiència en molts regs, a 
l’entorn del 55% globalment 
considerats. Aquesta ineficièn-
cia és produïda per dos factors: 
la situació de les pròpies infraes-
tructures amb conduccions anti-
gues i amb molt nivell de pèrdu-
es i l’eficiència en l’aplicació de 
l’aigua. Els sistemes de reg per 
gravetat tenen una eficiència 
global entre el 40 i el 50%; en els 
regs per aspersió, la seva efici-

ència està entre el 55 i el 65%, i 
quant als regs localitzats es tro-
ba entre el 70 i el 80%.

El Pla de regadius de Catalunya 
2008-2020 de la Generalitat de 
Catalunya té com a objectius 
principals els següents:
l Millorar el grau d’autosubminis-
trament de productes alimentaris. 

l Augmentar l’eficiència en la 
utilització de l’aigua de reg.

l Afavorir l’equilibri territorial.

Aquest Pla de regadius proposa 
unes actuacions de dos tipus: 
modernitzar les instal·lacions de 
les actuals superfícies en reg i 
transformar superfícies de secà 
en superfícies de reg.

Actualment, a Catalunya, el 82% 
de les superfícies de reg està do-
tat d’unes infraestructures no 

Les previsions de població mun-
dial de 9.000 milions d’habitants 
l’any 2050 i la necessitat imperi-
osa d’increment d’aliments, cal-
culats en un 70%, fa imprescin-
dible l’augment de la productivi-
tat de les terres, d’una manera 
sostenible. Aquest augment 
s’ha de basar en dos aspectes, 
la millora de la tecnologia i l’in-
crement del regadiu. 

Catalunya té una superfície 
aproximada de 32.000 km2, 
amb la distribució de la Taula 1. 
La comparació amb altres paï-
sos de l’entorn és a la Taula 2.

D’aquesta darrera taula deduïm 
que la superfície agrícola utilitza-
da a Catalunya és molt inferior a 
aquests països, ja que l’estruc-
tura muntanyosa i l’altitud en 
moltes zones significa la seva 
inutilització per a tasques agrí-
coles. Respecte a Espanya, en-

cara que la superfície de reg si-
gui molt similar percentualment, 
la superfície agrària és molt infe-
rior, també des del punt de vista 
percentual. 

Respecte a la superfície regada 
en països amb una climatologia 
semblant és clarament inferior, 
com Portugal i Itàlia. I és molt 
superior en altres països euro-
peus com és França, encara 
que la climatologia és molt dife-
rent en aquest país. 

Una altra dada important és la 
productivitat. Al món, les superfí-
cies amb reg representen el 20% 
del total i produeixen el 40% dels 

modernitzades o en fase de mo-
dernització. El Pla aspira a passar 
de les actuals 264.000 ha en reg 
a 423.000 ha i quedaria un 16% 
de superfícies amb infraestructu-
res no modernitzades. 

Una superfície regada produeix 
un efecte multiplicador en molts 
paràmetres econòmics. La trans-
formació de secà a regadiu, tot 
tenint present la forta inversió 
que pot representar, compensa a 
la llarga per l’increment que re-
presenta dels marges per hectà-
rea i altres paràmetres. 

Podem destacar els següents 
efectes multiplicadors:
l Producció agrícola, increment 
en funció del conreu d’entre el 
446 i el 836%. 

l Valor afegit directe entre el 
102 i el 222%.

l Valor afegit directe i indirecte 
entre el 262 i el 562%. 

l Noves ocupacions directes 
d’un 226% i directes i indirectes 
d’un 461%.

l Increment del PIB en un 477%, 
en passar de 679 a 3.240 euros/ha.

l Increment del retorn fiscal en 
un 473%, en passar de 93 a 440 
euros/ha. 

L’increment de valor de les ter-
res, un cop feta la inversió en 
reg és, segons el tipus de con-
reu, de 5.400 a 29.000 euros 
per hectàrea. 

Partint de dades de darrers es-
tudis duts a terme, el detall 
comparatiu de l’evolució en els 
marges per hectàrea en superfí-
cies de diversos conreus de 
secà en transformar-se en rega-
diu és a la Taula 3. 

A banda d’altres consideraci-
ons, cal tenir present l’actual de-
manda hídrica a Catalunya de 
2.965 hm3. La distribució (dades 
del 2010) és a la Taula 4. Quant 
als recursos, 5.454 hm3, tenen 
el detall de la Taula 5.

El reg a Catalunya
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Catalunya produeix un 45% de productes 
no transformats sobre les seves necessitats 
alimentàries malgrat que, respecte al que 

fa a productes transformats, és del 84%

             Ús superfície m/km2 % s/tot. % s/super. agrària

  Forestal 19.257 60%
 Secà 5.793 18,1 59,8
 Reg 2.643 8,2 27,3
 Prats i pastures 1.243 3,9 12,8
  Superfície agrària 9.679 30,2 100
  Habitat humà 2.117 6,6
  Muntanya 1.039 3,2
  TOTAL 32.092 100

Taula 1 

  superfície superfície % superfície %
  m/km2 agrària  de reg

 Portugal 92.000 36.000 39 5.800 16
 França 548.000 288.000 53 26.000 5
 Itàlia 296.000 137.000 46 39.000 13
 Espanya 506.000 252.000 50 36.000 7
 Catalunya 32.092 9.679 30 2.643 8

Taula 2 
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Catalunya, malgrat tenir un 27% de  
regadiu respecte a la superfície agrícola útil, 

té una molt baixa eficiència en molts regs,  
a l’entorn del 55% globalment considerats

Cal tenir present comparativa-
ment aquestes dades amb altres 
països del nostre entorn, econò-
mic i geogràfic. Són a la Taula 6.

 Nom del regadiu Sup. neta Dotació

  ha m3/ha/any

 Canals d’Urgell 71.553 9.000
 Canal d’Aragó i Catalunya 33.529 8.238
 Delta de l’Ebre dret 13.673 20.213
 Francolí Baix Camp 13.663 6.500
 Canal Pinyana 11.962 10.712
 Delta de l’Ebre esq 10.183 20.213
 Garrigues Sud 8.831 1.300
 Terra Alta 7.300 2.000
 Baix Fluvià 6.916 8.500
 Algerri Balaguer 6.296 6.000
 Pals 5.469 9.968
 Muga esq 5.109 5.500
 La Selva 5.081 5.500
 Segarra Garrigues 4.500 6.500

Taula 7 

 Agrícola 2.072
 Ramadera 41
 Domèstica 661
 Industrial 179
 Recreativa 11

Taula 4 

 Conques internes 2.613
 Aigües subterrànies 1.141
 Conca de l’Ebre 1.700

Taula 5 

 Producte marge per marge per ha de marge per ha de marge per ha de
  ha de secà reg 1.500 hm3 reg 3.500 hm3 reg 6.500 hm3

 Olivera 542 879 1.396 3.503
 Ametlla 360 1.263 3.707 8.912
 Cereal 268  1.368
 Vinya 589   7.826

Taula 3 (euros)

  Nord Sud

  d’Europa d’Europa*

 Agrícola i 3 44 ramadera
 Industrial 20 11
 Elèctrica 45 23
 Domèstica 32 22

Taula 6 (%)

* França, Grècia, Itàlia, Portugal i Espanya

Catalunya 2008-2020, les dotaci-
ons per hectàrea i any en metres 
cúbics per a les principals xarxes 
de reg es pot veure a la Taula 7. 

La mitjana de dotacions per a 
aquestes superfícies, les més 
grans del sistema de regs a Catalu-
nya, ens dóna una dotació mitjana 
superior als 9.000 m3/ha/any. n

A la vista d’aquestes dades, cal 
destacar que el consum d’aigua 
en el sector agrari està per sobre 
de les dades dels països del sud 
d’Europa. Segons es desprèn de 
les dades del Pla de regadius de 

01-20 separatad FOK.indd   7 15/03/16   13:06


