
10 LʼAIGUA: RECURS BÀSIC

1.INTRODUCCIÓ:

L'aigua és un recurs indispensable per a la vida. Tendim a considerar-la com un recurs  il·limitat que podem 
utilitzar sense mesura però no és  així. Quasi tres  mil milions de persones  viuen a països  on pateixen estrés 
hídric. Això és degut a una desigual distribució d'aquest recurs  en l'espai (països  on hi ha un dèficit d'aigua, 
com Kuwait) i en el temps  (hi ha zones  on pateixen mesos  de sequera seguit de mesos  d'inundacions, com és el 
cas de l'Índia amb els Monsons).

Estrès hídric: es defineix com la dificultat per a accedir al recurs aigua degut a:
•Un dèficit d'aquesta (aqüífers sobreexplotats, rius secs, baixes precipitacions)
•Una baixa qualitat (contaminació d'aigües, salinització d'aqüífers, eutrofització de llacs)

Un concepte que cal analitzar en aquest punt és la sequera. Quan parlem de sequera en una zona geogràfica 
cal diferenciar:
- Sequera meteorològica: Es  diu que s'està en sequera meteorològica quan es produeix una escassetat 

continuada de les  precipitacions. És  la sequera que dóna origen als  restants  tipus  de sequera i normalment sol 
afectar a zones  de gran extensió. L'origen de l'escassetat de precipitacions  està relacionat amb el 
comportament global del sistema oceà- atmosfera, on influeixen tant factors  naturals  com a factors  antròpics, 
com la desforestació o l'increment dels gasos d'efecte hivernacle.

- Sequera hidrològica: Disminució en la disponibilitat  d'aigües  superficials  i subterrànies  en un sistema de 
gestió durant un termini temporal,  que pot impedir cobrir les demandes d'aigua al cent per cent.

- Sequera agrícola: Dèficit d'humitat en la zona de les  arrels  per a satisfer les  necessitats  d'un cultiu en un lloc 
en una època determinada.

2.DISTRIBUCIÓ GLOBAL DE L’AIGUA: 
  
Malgrat que més  del 70% de la superfície terrestre 
està coberta d’aigua, formant la hidrosfera , sols  un 
3  %  del total és aigua dolça, la resta està formant 
part de mars i oceans:

‣ AIGUA  SALADA: L’aigua salada o aigua de 
mar és  la que forma part dels mars i oceans  i 
es  tracta d’una dissolució d’aigua i sals 
minerals  , principalment clorur de sodi NaCl, 
però també conté sulfats  i bicarbonats, de 
magnesi, calci o potassi. L’aigua de mar és  més 
densa que l’aigua dolça ≈ 1,025 g/ml.  La 
salinitat de l’aigua de mar és  la quantitat 
total de sals  dissoltes en tant per mil. El seu 
valor mitjà  és  de 35g/l, però varia en funció de 
la profunditat de l’aigua, la taxa d’evaporació, 
les  precipitacions  i  la presència de rius 
cabalosos que aporten aigua dolça.

‣ AIGUA  DOLÇA: L'aigua dolça o continental, és 
aquella que té concentracions  mínimes  de sals 
en dissolució, especialment clorur de sodi. Tota 
l'aigua dolça prové de l'atmosfera, en forma de 
precipitació o condensació. El fet que una aigua 
siga dolça no implica que és  potable. L’aigua 
dolça està distribuïda en forma de :

- Glaceres 
- Aigües subterrànies
- Permafrost
- Aigua dolça superficial (llacs, pantans  i 

rius)
- Aigua continguda en l’atmosfera
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‣ AIGUA  SALOBRE: Es  tracta d’una aigua amb una concentració da sals  superior a la dolça i inferior a la del 
mar, entre 0,5 i 30 g/l. La podem trobar de forma natural, a la desembocadura dels  rius, on es  produeix una 
barreja de l’aigua d’aquestos  amb la del mar o en certs  aqüífers  associats  a roques  salines. També es  pot 
produir la salinització d’un aqüífer com a conseqüència de la seua sobreexplotació.

3. ELS RECURSOS HÍDRICS: 

Anomenem recurs  hídric  a l’aigua dolça disponible per a ser utilitzada en un territori determinat. Els  recursos 
hídrics  naturals  o convencionals  són les aigües subterrànies i les aigües dolces superficials. Els recursos hídrics 
no convencionals serien l’aigua dessalada i l’aigua depurada.

‣ AIGÜES SUBTERRÀNIES (AQÜÍFERS): Les  aigües  subterrànies són la principal font de recursos  hídrics  
del planeta. Sols  una xicoteta porció de l’aigua de pluja s’acumula en els llacs o circula pels  rius  donant lloc 
a l’escorrentia superficial, la major part s'infiltra en el subsòl, a través de porus i cavitats. 
➡Els factors que influeixen en la infiltració són:

- El règim de precipitacions:  Les pluges duradores  i suaus  afavoreixen la infiltració. Les  precipitacions 
tempestuoses  formen una capa saturada superficial que impedeix la sortida dels  aire dels  porus i no 
deixa que s’infiltre l’aigua.

- Humitat prèvia del sòl: La infiltració és més intensa si el sòl està sec.
- Pendent del terreny: A major pendent l’aigua circula més ràpid i s’afavoreix l’escorrentia.
- Coberta vegetal: Les  arrels  dels  arbres  disminueixen la compactació del sòl afavorint la formació de 

porus  on pot infiltrar-se l’aigua , a més,  la vegetació redueix la velocitat de l’aigua de pluja, 
augmentant el temps disponible per a què aquesta s’infiltre. 

- Permeabilitat del terreny: Dependrà del grau de compactació, la granulometria, tipus de roca, etc.

➡Un aqüífer és  un magatzem subterrani d'aigua, format per una estructura de roca porosa que permet 
l'emmagatzemament d’aigua i la seua circulació.

➡Estructura d’un aqüífer:
- El fons  de l’aqüífer està  format per roques  impermeables  com l'argila  o qualsevol altra roca o material 

que no deixe circular l'aigua al seu través.
- Zona de saturació, per damunt de la capa 

impermeable, en la que l’aigua omple 
completament els porus de la roca.

- El nivell freàtic o límit superior de l'aqüífer. 
Aquest pot estar a uns metres o a diversos 
quilòmetres  de profunditat, i fins  pot quedar 
a vegades per damunt de la superfície (en 
aquest cas es formen zones  pantanoses o 
aiguamolls).

- Zona vadosa o d’aireació, situada per 
damunt del nivell freàtic  i formada per roca 
porosa, en la què alguns  porus poden estar 
plens d'aigua i altres d'aire.

➡Tipus d’aqüífers:
- Aqüífers lliures, formats  per una capa de 

roca permeab le s i tuada sobre una 
impermeable. La seua explotació es pot 
realitzar mitjançant pous  dotats de  sistemes 
de bombeig.

- Aqüífers confinats, que acostumen a ser més 
profunds  que els  anteriors  i, a més  a més, se 
s i tuen entre dues  capes  de roques 
impermeables. Quan es  perfora un aqüífer 
confinat, l'aigua puja a pressió (gràcies  al 
principi dels  vasos comunicants) fins  arribar 
al nivell piezomètric. Si la superfície es troba 
per davall d’aquest nivell, l’aigua brolla de 
forma natural i tenim un  pou artesià.

‣ LLACS: Un llac   és  un cos  d'aigua, d'una extensió considerable, que es troba separat del mar. L'aportació 
d'aigua als  llacs  ve dels  rius, d'aigües  freàtiques, glaceres i precipitacions. Els  llacs són una important 
reserva d'aigua dolça utilitzada pels  éssers  humans per al reg de cultius, com a font d'aigua potable i usos 
recreatius.
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‣ EMBASSAMENTS O PANTANS: Es  denomina embassament a l'acumulació d'aigua produïda per una 
obstrucció en el llit d'un riu o rierol mitjançant una paret anomenada presa.  Els  embassaments  permeten  
regular l’aigua dels  rius, controlar les  crescudes  i emmagatzemar-la per a èpoques  de sequera. També 
poden utilitzar-se per a generar electricitat i per a activitats  d’oci com la natació, pesca o navegació. 

‣ RIUS: Un riu és  un corrent natural d'aigua que flueix amb continuïtat. Posseeix un cabal determinat que  
rares vegades  és  constant al llarg de l'any i desemboca en el mar, en un llac o en un altre riu, en aquest cas 
es denomina afluent. La part final d'un riu és la seua desembocadura. 

- Conca hidrogràfica: És l’àrea geogràfica  en què l’escorrentia superficial convergeix cap a un sol llit que 
desemboca en un riu de més rang o en el mar.

- Cabal mitjà d’un riu: És el quocient entre el volum d’aigua que circula per un cert punt durant un temps 
determinat dividit entre el temps considerat. Per exemple, el cabal mitjà anual seria el volum d’aigua 
que ha circulat durant un any, dividit per un any.  Es pot expressar en hm3/any, m3/dia, litres/segon, 
etc, en funció de la seua magnitud.

4. L’EQUACIÓ DEL BALANÇ HIDROLÒGIC:

El balanç hidrològic  és  l’anàlisi de la disponibilitat de recursos  hídrics, en una determinada zona geogràfica, 
durant un any, tenint en compte les distintes posicions del cicle de l’aigua que aquesta pot adoptar:

-Entrades al cicle hidrològic: Precipitacions i rius
-Sortides del cicle hidrològic: Evapotranspiració, escorrentia superficial (rius) i  subterrània  i consum (cases, 
agricultura, indústria...)

Amb aquestos elements es pot construir l’equació del balanç hidrològic, Entrades - Sortides :

                        

b) Influència humana en el cicle hidrològic:
L'home pot influir en el cicle hidrològic, augmentant les  entrades  d'aigua i disminuint les  sortides, per així poder 
afrontar els  desequilibris en la seua distribució temporal (èpoques de sequera) i espacial (per exemple 
diferències en la disponibilitat d'aigua entre el nord i el sud d'Espanya). Actuacions més destacades:
- Construcció de preses i embassaments. Actuen sobre l'escorrentia, retenint l'aigua mitjançant dics de 
formigó.
- Control de l'explotació d'aqüífers i la seua recàrrega artificial, mitjançant l'introducció d'aigua depurada 
als pous. 
- Dessalinització de l'aigua de mar per processos d’osmosi inversa
- Transvasaments d'aigua de zones amb superàvit a zones deficitàries

Altres actuacions possibles:
- Cobertura de preses per evitar les pèrdues d'aigua per evaporació
- Generació de pluja artificial, amb avions  que dispersen sals de plata per a originar nuclis  de condensació als 
núvols i induir  la pluja
- Recol·lecció de la rosada mitjançant rampes i canals que acaben en dipòsits subterranis

5. USOS DE L’AIGUA:

Els usos de l'aigua dolça poden classificar-se en:
- Primaris: Quan el seu ús és imprescindible, com és el cas dels usos agrícoles, domèstics,  industrials i 

ambientals 
- Secundaris: El seu ús és prescindible com el cas de la navegació, generació d'energia i usos recreatius

També es poden classificar els usos de l'aigua en:
- Consumptius: L'aigua usada es consumeix. La distribució percentual d'aquestos és : agrícola i ramadera 

(70%), industrial (22%) i urbana (8%)
- No consumptius: L'aigua no es consumeix i pot ser usada de nou (usos energètics, recreatius, navegació i 

ambientals)

1)Usos urbans de l'aigua: Són els destinats a les necessitats domèstiques, del comerç i serveis públics. És 
major als països més desenvolupats i representa un indicador de la qualitat de vida.

2)Usos industrials: L'aigua s'empra a nivell industrial com a matèria primera (indústria alimentària), com a 
refrigerant (a les centrals elèctriques), com a dissolvent  i  per a la neteja de les instal·lacions. 
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Aigua que surt de la zona
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3)Usos agrícoles i ramaders: Representen el major percentatge de consum d'aigua al món amb un 70% del 
total. L’aigua destinada per a regar depèn de factors com el clima, tipus de conreu i sistema de reg emprat (la 
majoria dels sistemes de reg estan obsolets i tenen una eficiència molt baixa)

4)Usos energètics: L’aigua s’utilitza en les centrals hidràuliques i també a les centrals tèrmiques (sistemes de 
refrigeració). En cap cas l’aigua és consumida durant el procés i pot retornar-se al riu, embassament o al mar.

5)Usos en navegació i oci: Igual que els usos energètics, els usos per a navegació fluvial i oci (piragüisme, 
bany...) no són consumptius. No obstant cal tenir en compte que es pot provocar una pèrdua de qualitat de 
l’aigua 

6)Usos ecològics o mediambientals: Per a mantenir el bon funcionament i l’equilibri  dels sistemes aquàtics 
cal que aquestos disposen d’una quantitat d’aigua mínima anomenada cabal ecològic. Aquest cabal, en una 
conca fluvial, ha de suposar com a mínim el 10% dels recursos. 

6. PLANIFICACIÓ HIDROLÒGICA (GESTIÓ DEL RECURS AIGUA):

La planificació hidrològica  té com a objectiu evitar l’escassetat d’aigua . En aquest sentit es  prendran diferents 
mesures   per a evitar el seu malbaratament i millorar l’eficiència dels  sistemes d’explotació de l’aigua. Les 
accions que poden adoptar-se són:

a)Reducció del consum en el sector agrícola: En la major part del món les pràctiques  agrícoles  actuals 
són bàsicament les mateixes  que s’empraven fa 5000 anys, amb sistemes  de reg a manta (deixant córrer 
l’aigua per sobre del terreny) i canalitzacions  a l’aire lliure (sèquies) on es  perd una gran quantitat d’aigua. 
Millorant el sistema de canalitzacions  (canonades tancades) i aplicant el reg per degoteig s’incrementa 
l’eficiència fins un 90  %. Una altra possibilitat és  utilitzar aigua depurada (previ tractament terciari per a 
eliminar les sals dissoltes) 

b)Reducció del consum en la indústria: Utilitzant sistemes  tancats  que permeten el reciclatge de l’aigua 
que s’empra en la neteja de les  instal·lacions o en els dispositius  de refrigeració. També es  poden establir 
incentius  (per exemple reduccions d’impostos) a les  empreses que milloren els  processos per disminuir el 
consum d’aigua en aquestos. 

c)Reducció del consum urbà: A  nivell domèstic es poden adoptar mesures com: aixetes  amb 
temporitzador, cisternes  de doble accionament, electrodomèstics  més  eficients, etc. Per una altra banda es 
pot incrementar el preu de l’aigua consumida de forma que la població siga més conscient del seu valor i 
faça un ús  més  racional d’aquest recurs. A  nivell de la ciutat es  pot canviar la vegetació de  parcs  i jardins 
per un tipus  més  adaptat a climes secs (canviar la gespa per arbustos com la lavanda) , també es  pot 
reutilitzar l’aigua residual domèstica, una vegada depurada,  per a usos menys exigents  en quant a qualitat 
d’aquesta com: neteja de carrers  o reg de boscos  i  camps  de golf. Finalment és  fonamental una correcta 
educació ambiental dels ciutadans per a que adquirisquen hàbits més racionals en l’ús de l’aigua. 

d)Control en l’explotació dels aqüífers: Per evitar que la sobreexplotació de les bosses d’aigua 
subterrànies  puga donar lloc a la salinització d’aquesta (per intrusió de l’aigua del mar) o a la reducció del 
cabal dels  rius  que es  proveeixen de l’aqüífer, cal fer un ús  sostenible dels  mateixos. L’explotació sostenible 
dels aqüífers  s’aconsegueix, principalment, equilibrant  la velocitat de  recàrrega d’aquest i la seua 
explotació. També cal tenir en compte les activitats  que poden causar-ne la seua contaminació (agricultura i 
ramaderia intensives, abocadors de residus, etc.)

També es  poden adoptar  mesures  estructurals  destinades a solucionar el problema de l’aigua. No obstant 
aquestes  suposen la construcció de grans obres que impliquen elevats costos  econòmics i/ o mediambientals. 
Les més habituals són:

e)Construcció d’embassaments:  Permeten regular l’escorrentia superficial i  així   emmagatzemar aigua per 
a èpoques de sequera.  No obstant generen una sèrie d’impactes que cal tenir en compte: 

- Increment de la sedimentació aigües amunt i de l’erosió aigües avall. 
- Impacte sobre la flora i la fauna de ribera
- Disminució de l’aport de sediments a les costes, incidint en l’erosió de platges i deltes
- Conseqüències socials: Desplaçament d’habitants  de les  terres  que van a ser inundades  per 

l’embassament.
- Xicotets terratrèmols en grans preses pel seu assentament

f) Transvasaments: Consisteixen en grans  obres  (formades  per canals, embassaments  i estacions  de 
bombeig) destinades a traslladar l’aigua des  de llocs  on hi ha excedents  fins  altres on hi ha dèficit. Per a la 
seua execució cal fer prèviament  una Avaluació d’Impacte Ambiental on s’analitzen els possibles  efectes 
mediambientals  i s’apliquen les  mesures  correctores  pertinents. Els efectes  mediambiental dels 
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transvasaments són:
- Efectes  sobre l’ecosistema del riu donant: Alteració de 

l’hàbitat (afecta la fauna i flora aquàtiques  i la situada 
als  marges del riu) , modificació de la dinàmica fluvial 
(èpoques de de crescudes del riu que algunes  espècies 
aprofiten per a reproduir-se) i de la qualitat de l’aigua 
(en disminuir la velocitat de l’aigua augmenta la 
temperatura d’aquesta, reduint-se l’O2 dissolt i 
incrementant-se l’activitat descomponedora. A  més, la 
reducció del volum provoca una menor dilució dels 
contaminants que arriben al riu). En aquest sentit cal 
respectar el cabal ecològic  del riu d’on s'extrau l'aigua 
per evitar danyar el seu ecosistema.

- Efectes  sobre la desembocadura del riu donant: Avanç 
riu amunt de la cunya salina (interfase entre l'aigua 
dolça del riu i salada del mar), regressió del delta, 
disminució de l’aportació de nutrients  del riu al mar 
(baixa la pesca)

- Efectes  de les obres  del transvasament:Impacte paisatgístic  del sistema d’embassaments  i conduccions, 
construcció de vies d’accés, desforestació.

- Efectes  sobre la conca receptora: En incrementar-se la disponibilitat d’aigua poden augmentar l’activitat 
agrícola, turística i urbanística, amb les seues conseqüències ambientals.

- Efectes  sobre el preu de l’aigua transvasada: Tenint en compte el cost energètic  del bombeig d’aigua i 
les pèrdues d'aquesta en el transport.

- Problemes socials: Deguts a la diferent opinió de les societats receptores de l’aigua i les donants.

g)Dessalinització de l’aigua del mar o salobre: Permet aprofitar l’aigua del mar o l’aigua d’aqüífers  que 
s’han fet salobres  per a obtenir aigua potable. La dessalinització es  realitza en grans instal·lacions on es 
redueix el consum de sals de l’aigua mitjançant procediments  tèrmics o pel procés  d’osmosi inversa. Aquest 
procés  consisteix en posar en contacte dos recipients  separats  per una membrana semipermeable. Aplicant 
pressió es pot aconseguir que l’aigua passe de la dissolució més concentrada a la menys  concentrada.  El 
seu principal avantatge és  l’aprofitament d’un gran recurs  com és l’aigua del mar, sobretot en zones 
costaneres  on hi ha una gran demanda d’aigua per la superpoblació. Els  desavantatges  són el gran consum 
energètic del procés i l’emissió de la salmorra (aigua hipersalina) al mar.

Per últim s’hi poden adoptar mesures de caire polític  : Acords  internacionals, lleis, ordenances  municipals, etc. 
destinats a controlar el problema de l’escassetat d’aigua:

h)Conferències Internacionals:  Moltes  d’elles convocades  per l’ONU  ,com és el cas  de la Conferència de 
Nacions Unides sobre el Medi Ambient i Desenvolupament (Rio de Janeiro, 1992). En aquestes conferències 
els  representants de cada país  fan les seues propostes per a solucionar el problema de l’aigua a nivell 
mundial. 

i) Legislació pròpia de cada país: (Ho estudiarem al punt següent)

7. ELS RECURSOS HÍDRICS A ESPANYA I LA SEUA GESTIÓ:

Els  recursos  hídrics  a Espanya els  gestiona l’Estat a través  del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient. La llei que regula la gestió de l’aigua és la  Llei d’Aigües de 1985 ( amb les  seues posteriors 
modificacions).  Algunes   competències  en la gestió de les  aigües estan transferides  als  Organismes de 
Conca , que actualment en són 9  (Cantàbric, Minyo - Sil , Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Xúquer 
i Ebre). Aquestos organismes s’encarreguen de la elaboració dels  Plans  Hidrològics de Conca els  quals, en 
conjunt conformen  el Pla Hidrològic Nacional que és  un  document que pretén equilibrar els  recursos hídrics 
a tot el territori, fomentant un ús  sostenible de l’aigua, a més d’aconseguir un bon estat de totes  les  aigües del 
territori. Actuacions previstes dins del Pla Hidrològic:

- Dessalinització d’aigua del mar
- Depuració d’aigües residuals i el seu posterior aprofitament
- Canalització d’aigua de pluja
- Regulació de zones inundables, etc.

Els  diferents  governs han plantejat les seues polítiques en matèria d’aigua de forma distinta. Les  propostes més 
controvertides  són les que tracten d’incrementar l’aigua de zones  deficitàries mitjançant transvasaments 
d’altres  conques   amb superàvit. Aquest punt ha generat  una gran controvèrsia i lluites  entre les comunitats 
donants d’aigua i les  receptores. Els  partitis  polítics  han utilitzat aquesta polèmica des  d’un punt electoralista, 
recolzant, segons en quina comunitat, els transvasaments o oposant-se fermament contra ells. 

10. LʼAIGUA: RECURS BÀSIC

Protestes contra el transvasament Tajo -Segura


