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1. INTRODUCIÓ 

 

L'any 2015, l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l'Agenda 2030 pel 

Desenvolupament Sostenible, un pla d'acció a favor de les persones, el planeta i la 

prosperitat, que també vol reforçar la pau universal i l'accés a la justícia. Els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible1 (ODS) conjuntament tracten d'abordar els assumptes 

pendents i les deficiències dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, els quals van 

ser utilitzats per monitoritzar el progrés del desenvolupament de 2000 a 2015. Objectius 

específics per a l'aigua i el sanejament també s'inclouen dins del marc dels ODS. Per tant, 

els països se’ls demana i demanarà constantment que estableixin els seus propis objectius 

nacionals guiats per ambicions i consens a nivell mundial, però tenint en compte les 

circumstàncies nacionals. 

 

El govern de Tanzània, com molts altres de la regió subsahariana, ha emprès històricament 

diferents plans per millorar i augmentar l'accés als serveis d'aigua i sanejament. El 2006, es 

va iniciar el Programa Nacional de Subministrament d'Aigua i Sanejament Rural (NRWSSP 

per les sigles en anglès) com a part d'un pla més gran per millorar i augmentar l'accés a 

l'aigua. Per implementar aquest ambiciós programa i complir els objectius corresponents, 

era necessari desenvolupar una estratègia global d'assignació de recursos que aclareixi 

quins factors s'han de tenir en compte i com s'han de ponderar i aplicar. 

 

Amb recursos limitats, es requereixen mecanismes adequats per garantir que els esforços i 

els recursos disponibles s'assignin a aquelles activitats d'aigua i sanejament que produeixin 

el major impacte positiu per als beneficiaris. Per tant, avaluar els costos econòmics de les 

intervencions i els beneficis resultants és de vital importància per a l'assignació efectiva de 

recursos. Una bona anàlisi econòmica de costos i beneficis és una eina útil per als 

responsables de la presa de decisions (Boardman, 2006; European Commission, 2015). 

 

A més, quan es considera l'equitat geogràfica o altres criteris crucials des d'una perspectiva 

política, normalment s'inclouen anàlisis detallades de les inversions desglossades. 

Sorprenentment, en aplicacions reals, alguns aspectes específics relacionats amb les 

tecnologies de l'aigua, com la disminució de les taxes de funcionalitat amb el temps, no es 

consideren correctament, cosa que fa que el resultat real esperable de les inversions 

previstes estigui sobrevalorat (Jiménez i Pérez-Foguet, 2011a, 2012). 

 

Les dades que descriuen la situació real dels serveis i infraestructures del sector de l'aigua 

rural es van recollir a través de les anomenades campanyes de Mapeig de Punts d’Aigua  o 

Water Point Mapping (WPM de les sigles en anglès) que es van realitzar al país. 

                                                           
 

1 
Podeu trobar informació detallada sobre els SDG a http://www.un.org/sustainabledevelopment. 
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L'enfocament de WPM és una eina ben documentada i àmpliament utilitzada per diverses 

organitzacions no governamentals a l'Àfrica per al seguiment i la defensa d'activitats sobre 

l'accés a l'aigua (Welle 2005). Jiménez i Pérez-Foguet (2008, 2010a, 2011b) van treballar 

intensivament amb dades de Tanzània i van poder recomanar diverses propostes per 

millorar la governança sectorial de l'aigua. L'interès principal en el cas d'estudi presentat 

aquí és comprovar la influència d'algunes de les seves conclusions sobre l'impacte del 

NRWSSP. Per aquest cas, només s'utilitza un subconjunt de dades analitzades per a 

Tanzània. 

 

En aquest cas d’estudi, els estudiants analitzaran primer com el NRWSSP va assignar els 

recursos disponibles i com el Ministeri d'Aigües va prendre decisions en col·laboració amb 

el Banc Mundial, el principal donant del programa. En segon lloc, es presenta una 

alternativa per a l'anàlisi, basada segons els resultats obtinguts respecte a la disminució de 

la taxa de funcionalitat de les infraestructures de l'aigua al llarg del temps. La comparació 

entre aquestes dues alternatives permetrà als estudiants extreure conclusions sobre 

l'assignació efectiva de recursos per a l'aigua i el sanejament. Finalment, s'introdueix una 

anàlisi detallada de les relacions entre costos i rendiment de diferents solucions 

tecnològiques. 

 

 

1.1. DISCIPLINES COBERTES 

 

Aquesta proposta s'ha preparat per a un estudiant d’enginyeria de primer curs. Aquesta 

encaixa dins d'un curs d'economia bàsica d'infraestructures, i es pot utilitzar juntament amb 

un curs bàsic sobre càlcul multivariant. Els temes tractats i la racionalitat del cas d’estudi 

permeten dividir la proposta en dues parts: la primera, que s'utilitzarà per a un curs 

d'economia, i la segona per a un curs de càlcul. En ambdós casos, es proposen diverses 

activitats per aplicar conceptes adquirits. 

 

Concretament, aquest cas d’estudi cobreix l'assignació d'inversions nacionals en 

infraestructures d'aigua rural en un país en desenvolupament, per a diferents escenaris 

segons les dades disponibles. 

 

L'objectiu de la proposta és que l’alumnat entengui les diferents metodologies presentades i 

que pugui 1) analitzar-les a través d'una anàlisi econòmica cost-benefici (AECB); i 2) 

avaluar la taxa marginal de substitució (TMS) entre les solucions tecnològiques. 

 

Es tracten alguns conceptes bàsics de càlcul multivariant, incloent l'evolució del temps en 

els sistemes discrets, l'aproximació de derivades per increments i la linealitat de les funcions 
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multivariants. La TMS es contextualitza com una aplicació del teorema implícit, un pilar 

bàsic del càlcul multivariant. 

 

S'han simplificat dades reals per fer un càlcul il·lustratiu mitjançant fulls de càlcul estàndard. 

 
 

1.2. RESULTATS D’APRENENTATGE 

 

Com a resultat d'aquest cas d’estudi, s'espera que l’alumnat sigui capaç de: 

 

 Comprendre com els governs desenvolupen un programa nacional d'aigua, 

sanejament i higiene (WaSH per les sigles en anglès) i assignen recursos; 

 

 Desenvolupar una anàlisi econòmica de cost-benefici rellevant per al sector WaSH; 

 

 Comprendre com la disminució de la taxa de funcionalitat de la infraestructura 

hídrica a través del temps afecta els impactes esperats d'un programa WaSH 

nacional; 

 

 Calcular l'evolució del temps d'un sistema discret; 

 

 Relacionar variables a través del teorema de la funció implícita; 

 

 Aproximar derivades mitjançant quocients incrementals. 

 

 

1.3. ACTIVITATS 

 

L’alumnat primerament hauria de rebre una sessió teòrica en relació amb el context i els 

fonaments presentats en les dues seccions següents d'aquest document. En primer lloc, 

s'han d'introduir breus descripcions sobre: i) l'assignació de recursos nacionals en països en 

vies de desenvolupament, ii) el context de la República Unida de Tanzània i la seva situació 

en relació amb el sector de l'aigua, el sanejament i la higiene (WASH), i iii) El Programa de 

Subministrament d'Aigua i Sanejament Rural (NRWSSP). En segon lloc, s'ha de 

proporcionar una introducció per a qualsevol (o tots) dels tres temes clau teòrics d'aquest 

cas d’estudi: i) Anàlisi Econòmica Cost-Benefici (AECB), ii) Teorema de la Funció Implícita 

(TFI), i iii) Taxa Marginal de Substitució (TMS). 

 

Es proposen i presenten dues activitats en aquest document, inclosa la descripció dels 

materials de suport (fulls de càlcul estàndard). En la primera activitat, que es farà a l'aula, 

grups petits aplicaran la base de l'anàlisi ACB a aquest context específic. Els resultats seran 
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discutits i complementats pel docent a l'aula. La sessió es pot finalitzar introduint la següent 

activitat per a fora de l’aula, relacionada amb la manera en què el NRWSSP selecciona els 

beneficiaris del programa i assigna geogràficament els recursos corresponents, una vegada 

que s'ha realitzat una reflexió sobre els resultats del ACB. 

 

En la segona activitat (activitat autònoma fora de l’aula), les taxes de funcionalitat de les 

solucions tècniques efectivament implementades a Tanzània, es descriuen per primera 

vegada i seguidament s’analitzen per a la seva influència en la simulació dels resultats del 

NRWSSP. Les dades recopilades que descriuen la situació real de diferents solucions 

tecnològiques s'utilitzen per: i) definir l'assignació de recursos alternatius respecte a l'oficial; 

i ii) definir criteris per seleccionar els preus de la tecnologia en dos exercicis consecutius. 

 

El primer exercici proposat es basa en una implementació de fulls de càlcul dels dos 

processos d'assignació. Es pot introduir a l'aula o assignar-ho com a tasca fora de l’aula en 

grups. Una discussió final pot ser útil per tancar el primer exercici, sempre que es demanai 

una anàlisi qualitativa. El segon exercici també es basa en l'ús d'un full de càlcul per calcular 

diferents resultats. Els conceptes bàsics del càlcul multivariant, com ara linealitat, 

aproximació parcial de derivades i TFI, s'utilitzen explícitament, en el marc d'una anàlisi 

econòmica basada en TMS. 

 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL CONTEXT 

 

2.1. AIGUA, SANEJAMENT I HIGIENE 

 

L'aigua, el sanejament i la higiene (WaSH per les sigles en anglès) són essencials per a la 

salut, el benestar i els mitjans de subsistència. La investigació mostra que un major accés i 

millors serveis condueixen a majors nivells de rendiment escolar i millora de la productivitat 

econòmica. Els vincles entre millores en WaSH i l'assoliment de la pobresa, la salut, la 

nutrició, l'educació i la igualtat de gènere son objectius proposats, i els indicadors per a 

l'aigua potable, el sanejament i la higiene, i el creixement econòmic sostenible estan ben 

establerts (WSSCC, 2014). No obstant això, moltes persones no disposen de serveis bàsics 

d'aigua i sanejament. Tenint en compte la situació global del sector del WaSH, els països de 

l'Àfrica subsahariana encara tenen la proporció més baixa de població amb accés a 

instal·lacions de subministrament d'aigua potable i sanejament millorades. Tanzània és un 

dels països amb la pitjor situació. 
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El marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) ha establert un nou conjunt 

estàndard de categories de fonts d'aigua potable i de sanejament que s'han utilitzat per al 

monitoratge des de l'any 20152. La provisió de serveis s'expressa en termes d'escala, una 

seqüència de nivells de servei amb valor afegit progressiu. Quan les escales s'utilitzaven 

dins del marc dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni3 (ODM), aquestes eren més 

simples del que ara són. Quan es va desenvolupar aquest cas d’estudi, la classificació 

estàndard de l'OMS/JMP distingia entre instal·lacions millorades i no millorades. Una font 

d'aigua potable millorada és la que, per la naturalesa de la seva construcció, protegeix 

adequadament la font de la contaminació externa, particularment de la matèria fecal. Les 

fonts millorades inclouen, però no es limiten a, pous excavats protegits, perforacions, 

recollida d'aigües pluvials i tubs de distribució. Les fonts no millorades s'han desglossat en 

dues categories: aigua superficial i altres fonts no millorades. L'aigua superficial inclou aigua 

recollida directament des de rius, llacs, estanys, canals de reg i altres fonts de superfície. 

Les altres fonts no millorades inclouen pous excavats sense protecció, fonts naturals sense 

protecció i aigua lliurada per carro o camió. Per al sanejament, s'utilitza la mateixa 

nomenclatura per definir les categories. Una instal·lació de sanejament millorada és la que 

separa higiènicament les excrements humanes del contacte humà. En canvi les no 

millorades no poden assegurar aquesta separació. A més, les  instal·lacions de sanejament 

compartides o públiques son considerades també com a no millorades. Un exemple d'un 

sanejament no millorat és la defecació a l’aire lliure, que es defineix com a defecació en 

camps, boscos, arbustos, cossos d'aigua o altres espais oberts. 

 

 

2.2. MARC D’ASSIGNACIÓ DELS RECURSOS NACIONALS 

 

Un marc d'assignació de recursos estableix quins factors s'han de tenir en compte i com 

s'han de ponderar i aplicar. Considerant el cas d’estudi analitzat en aquest informe, el marc 

per a l'assignació de recursos nacionals s'aplicarà al sector de l'abastament d'aigua i el 

sanejament rural. 

 

Atès que és molt important dur a terme una bona assignació de recursos en qualsevol 

sector del desenvolupament, calen mecanismes adequats per assegurar que els recursos 

estiguin assignats a aquelles activitats d'aigua i sanejament que puguin tenir el major 

impacte en assolir els objectius sectorials. A més, és important assenyalar que hi ha molts 

factors a tenir en compte a l'hora d'avaluar com assignar recursos, entre els subsectors 

d'aigua i sanejament, però també és important recordar que mai no hi ha una resposta 

"correcta". Per tant, la determinació de la millor manera d'assignar recursos dins d'un país 

                                                           
 

2 
http://www.wssinfo.org/definitions-methods/watsan-categories/ 

3 
Més informació disponible a: http://www.un.org/es/millenniumgoals/bkgd.shtml 

http://www.wssinfo.org/definitions-methods/watsan-categories/
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és una decisió clau, ja sigui dirigida a projectes gestionats centralment o (cada vegada més) 

en projectes locals i descentralitzats. Tenint en compte que la divisió dels recursos rurals és 

un tema especialment difícil de resoldre, aquest cas d’estudi contribuirà a entendre aquests 

conceptes. 

 

No hi ha un mètode únic que s'hauria d'utilitzar per prendre decisions sobre l'assignació de 

recursos. Sino que es poden utilitzar diversos mètodes, com ara l'enfocament basat en el 

subsector o l'enfocament orientat a objectius sectorials. El focus general del primer 

d'aquests és assignar recursos basats en la importància de cada subsector en qüestió. 

Mentre que el segon mètode, l'assignació de recursos es basa en els objectius i les metes 

del conjunt del sector, invertint on les mancances són més grans. El cas d’estudi presentat 

en aquest informe utilitza la primera metodologia per completar un "Pla d'Inversió Sectorial" 

(PIS). Mitjançant aquest mètode, diverses institucions participen del que es denomina 

Sector Wide Approach (Enfocament Sectorial Ampli), amb actors clau que es reuneixen 

regularment per desenvolupar polítiques sectorials integrades, plans i pressupostos. A més, 

el suport dels donants està assignat a diferents institucions del país, ja que els fons estan 

descentralitzats als governs locals. Tenint en compte que l'assignació geogràfica és 

sensible políticament, el mètode d'assignació més senzill utilitza els nivells de població, però 

el mètode no te en compte els diferents nivells de pobresa, costos de prestació del serveis i 

tarifes per accedir-hi. Calcular i comparar aquests factors per a diferents regions requereix 

fórmules elaborades i la transparència és vital perquè les decisions d'assignació de recursos 

puguin ser disputades i defensades. Tanmateix, l'anàlisi cost-benefici rarament és, en tot 

cas, l'únic procediment utilitzat per fer inversions públiques i decisions relacionades amb les 

polítiques. Les opinions difereixen sobre de quina manera és desitjable aquesta situació 

actual, però la realitat política dicta que molts altres interessos estan incrustats en les 

decisions preses. 

 

 

2.3. UNA MIRADA A TANZÀNIA 

 

La República Unida de Tanzanía està situada a l'Àfrica Oriental. Kenya i Uganda es troben 

al nord, Rwanda, Burundi i la República Democràtica del Congo a l'oest, i Zàmbia,  Malawi i 

Moçambic al sud. A la frontera oriental del país es troba a l'Oceà Índic, amb una línia de 

costa de 1,424 km. Tanzània té una superfície total de 945,087 km2. 

 

Tanganyika es va independitzar el 9 de desembre de 1961, i Zanzíbar va rebre la seva 

independència del Regne Unit el 10 de desembre de 1963. El 26 d'abril de 1964, 

Tanganyika es va unir amb Zanzíbar per formar la República Unida de Tanganyika i 

Zanzíbar. El país va passar a denominar-se República Unida de Tanzanía el 29 d'octubre 

del mateix any. El nom de Tanzània és una barreja de Tanganyika i Zanzíbar i anteriorment 

no tenia cap significat. 
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El 2005, la població de Tanzània era de 36.2 milions, amb una taxa de creixement anual del 

2.9%. Es va estimar que la població era de 46.2 milions a finals de 2011 (al 2014). La seva 

economia depèn en gran mesura de l'agricultura. A més, la indústries turística, minera i les 

indústries de petita escala contribueixen cada vegada més al creixement econòmic nacional 

durant els darrers anys. 

 

L'estructura del govern, inclosa l'administració local, existia a Tanzània abans de la 

independència. La política de descentralització del govern es va esbossar en el Document 

Normatiu de 1998 sobre la Reforma del Govern Local i es va caracteritzar per la 

transferència de competències des del centre fins a les diferents entitats jurídiques, que 

tenen una àmplia autonomia. S’esperava que la política reduís la pobresa millorant la 

prestació de serveis, gràcies a les Autoritats Governamentals Locals (AGL)4 efectives i 

autònomes. 

 
 

2.4. EL PROGRAMA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I SANAJAMENT RURAL 

 

El govern de Tanzània, igual que molts altres de la regió subsahariana, va impulsar un 

ambiciós pla per millorar i augmentar l'accés a l'aigua: el Programa de Desenvolupament del 

Sector de l'Aigua. Aquest pla inclou tres subprogrames: gestió i desenvolupament de 

recursos hídrics, subministrament d'aigua i sanejament rural (NRWSSP) i subministrament 

d'aigua i clavegueram urbà. El govern central juga el paper de coordinador i facilitador en el 

subsector de l'aigua, mentre que el nivell del districte té les principals responsabilitats 

d'implementació. En el moment del disseny del Programa, Tanzània tenia una població rural 

estimada de 25.9 milions, i la cobertura d'aigua rural esmentada va ser del 53%. Giné i 

Pérez-Foguet (2008) i Jiménez i Pérez-Foguet (2011c) presenten resums generals del 

NRWSSP. Els fets i xifres clau es resumeixen en les següents: 

 

Metes 

 

El NRWSSP estableix metes per al percentatge de població rural amb accés sostenible i 

equitatiu a aigua potable: 

 

 Almenys el 65% per al 2010 (un objectiu fixat per l'Estratègia Nacional per al 

Creixement i la Reducció de la Pobresa, també conegut com MKUKUTA); 

 

 Almenys el 74% a mitjans de 2015, tal com especifiquen els ODM; 

 

                                                           
 

4
 Podeu trobar més detalls sobre l'evolució històrica del sector a Jiménez i Pérez-Foguet (2010b) 
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 Almenys el 90% pel 2025. 

 

Estimació del creixement de la població 

 

Els requisits d'inversió es basen en la població del cens del districte rural i en les taxes de 

creixement, tal com es va informar al cens de 2002. El cens rural inclou petits nuclis de 

població de menys de 50,000 habitants. Amb la finalitat d'estimar els requisits d'inversió en 

aquest informe, la població total de les poblacions petites i rurals s'estima en 30 milions a 

partir del 2004, i es preveu que creixi fins a 41 milions pel 2025. En general, el compliment 

dels objectius anteriors requerirà l'ampliació de la cobertura de subministrament d'aigua a 

33.8 milions d'habitants addicionals de 2005 a 2025. 

 

Estimació de costos 

 

Els costos estimats per al component rural (és a dir, excloent ciutats petites) són de US$ 

1.61 mil milions, amb US$ 1.46 mil milions per a inversions de capital, incloent la 

rehabilitació, US$ 51 milions per a la gestió i suport operatiu als districtes, gairebé US$ 17 

milions per enfortiment institucional i desenvolupament i US$ 74 milions per contingències 

(Ministry of Water 2006). 

 

Procés de Planificació General 

 

El procés a nivell de districte combina els enfocaments des de dues direccions diferents: de 

dalt a baix i de baix a dalt. Cada any, les AGL decideixen sobre el seu pressupost basat 

amb les assignacions als seus districtes, que es presenten al Ministeri de Fons (MF). El MF 

pren la decisió final i aprova el pressupost nacional. El mateix sistema és utilitzat a nivell del 

ministeri, i les subvencions de desenvolupament només es destinen a districtes qualificats. 

Tanmateix, el mecanisme és diferent, ja que el Ministeri assigna fons a districtes qualificats 

d'acord amb les fórmules, i les AGL fan la selecció final dels beneficiaris després de discutir-

ho durant una reunió plenària del consell. 

 

Aspectes clau a nivell del Ministeri 

 

En aquest cas, ens centrarem en els mecanismes de presa de decisions del Ministeri. 

L'assignació dels recursos del NRWSSP es veu afectada per les següents responsabilitats: 

disseny del programa, assignació de recursos i formulació de pautes per ajudar a les AGL. 

 

Pel que fa al disseny del programa, és important notar que el càlcul de punts d'aigua per a 

cada districte es basa en dos principis generals: i) taxes de cobertura actuals: el programa 

pretén augmentar els nivells de cobertura en aquells districtes que mostrin la menor 

cobertura; i ii) opcions tecnològiques presentades en cada districte. Per tant, els costos 
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s'assignen en funció de la combinació tecnològica prevista. Aquesta combinació tecnològica 

va ser el principal impulsor del càlcul de costos. 

 

Pel que fa a l'assignació de recursos, l'assignació de fons del NRWSSP del ministeri al 

districte es basa en fórmules. Existeixen tres pressupostos d'aigua diferents: 

 

 El Pressupost de Desenvolupament (també anomenat Subvenció de 

Desenvolupament de Capital) s'utilitza per implementar infraestructures d'aigua i 

construir latrines de demostració. Això representa el 91.22% del pressupost total 

estimat del programa. La proporció de població sense servei que viu en un districte 

en comparació amb la població total sense servei del país en general es pren com a 

paràmetre per a l'assignació de fons. Això representa un canvi important entre 

l'objectiu previst i la implementació del pla; és a dir, a mesura que es dirigeixin als 

grups més grans de persones sense servei, no hi haurà equitat territorial; 

 

 El Pressupost Recurrent (també anomenat Subvenció del Bloc d'Aigua Rural) és la 

inversió assignada per a la supervisió anual, el seguiment i el suport dels serveis 

d'aigua en comunitats rurals. En aquest pressupost, es dóna prioritat a les àrees 

sense servei (amb una assignació del 90%); 

 

 La Subvenció de la Capacitat de Construcció. Per aquesta subvenció, es reparteix el 

mateix import independentment del districte. 

 

Procés de Planificació a Nivell del Ministeri 

 

El NRWSSP té un procés de planificació que assigna les principals responsabilitats als 

diferents nivells de govern, el qual afecta l'assignació de recursos relacionats amb el 

Programa. Al Ministeri d'Aigües, la responsabilitat principal és el disseny del NRWSSP, que 

inclou l'assignació de fons als districtes i la preparació de directrius per a la seva 

implementació. Aquesta assignació de fons, que és el tema principal d'aquest cas, que 

s'analitza en els paràgrafs següents. 

 

L'assignació prevista de recursos es deriva de tres principis generals: 

 

 Els districtes amb menys cobertura rebran més fons per apropar el nivell de servei al 

nivell nacional. El 2004, la cobertura informativa per districte variava del 6.4 al 

91.8%. El NRWSSP pretén que tots els districtes estiguin en el rang del 80% al 95% 

el 2025. 
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 Les tecnologies de subministrament d'aigua proposades i els costos relacionats es 

deriven de la combinació de tecnologies existents en cada districte, combinat amb 

opinions d'experts i un estudi d'avaluació de la demanda realitzat en 18 districtes. 

 

 Les previsions d'inversions governamentals per al període 2005-2025 suposen que 

només el 25% de tots els sistemes rurals existents en el 2004 requeriran importants 

inversions per a la rehabilitació durant aquest període (Ministry of Water 2006, 

“5.6.1.3. Rehabilitation of Existing Systems”). A més la inversió de capital per a una 

rehabilitació important (en nombre) de sistemes s’assumeix que representa el 66% 

del cost associat a la construcció de nous sistemes d’aigua (per tecnología). Com a 

resultat d'aquests dos supòsits, només s'han destinat US$ 77 milions dels fons del 

govern per a la rehabilitació de la infraestructura preexistent (Ministry of Water 2006, 

“Appendix 5”). 

 

 

3. ANTECEDENTS TEÒRICS 

 

Els tres conceptes bàsics per treballar en aquest cas d’estudi es presenten breument en 

aquesta secció: i) Anàlisi Econòmica de Cost – Benefici (ACB), ii) Teorema de la Funció 

Implícita (TFI), i iii) La Taxa Marginal de Substitució (TMS). 

 
 

3.1. ANÀLISI ECONÒMICA DE COST – BENEFICI (ACB) 

 

Els principis econòmics que poden informar els debats sobre la política de l'aigua es basen 

en els conceptes de beneficis i costos. El marc general de cost–benefici (Boardman, 2006, 

Comissió Europea, 2015) pot proporcionar una comparació de les pèrdues i beneficis 

econòmics totals derivats d'una política d'aigües proposada (Brouwer i Pearce, 2005). 

L'enfocament s'utilitza com una tècnica analítica per mesurar l'eficiència econòmica de les 

accions públiques a partir de la traducció d'efectes positius i negatius a una mesura comuna 

(normalment, els diners). Per a les propostes de política pública de l'aigua, el benefici 

màxim de l’ús de l'aigua requereix que el govern formuli, implementi i avaluï els seus 

programes de recursos hídrics utilitzant aquests principis econòmics. Utilitzant mètodes que 

es basen en principis econòmics provats, l'anàlisi cost-benefici pot proporcionar als 

responsables d'una decisió una comparació dels impactes de dues o més opcions de 

polítiques d'aigua. 

 

Mitjançant aquesta metodologia, és possible examinar el creixement del benefici social 

derivat de l'aigua utilitzada en lloc de només examinar el creixament de la quantitat d'aigua 

utilitzada. L'eficiència econòmica, mesurada com la diferència entre els beneficis afegits i els 

costos afegits, podria informar els administradors de l'aigua i el públic sobre els impactes 
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econòmics dels programes d'aigua per abordar la pau, el desenvolupament, la salut, el medi 

ambient, el clima i la pobresa (Ward, 2012). La millora del subministrament d'aigua i el 

sanejament i la gestió dels recursos hídrics augmenta el creixement econòmic dels països i 

contribueix enormament a l'eradicació de la pobresa (SIWI, 2005). 

 

L'anàlisi cost-benefici, en la pràctica, inclou la monetització dels costos i beneficis 

relacionats amb la salut, entre d'altres (Malloy-Good i Smith, 2008). Hi ha diferents opcions 

per fer-ho. Per exemple, es va desenvolupar l'enfocament DALY (Disability-Adjusted Life 

Year) a principis dels anys 90 per proporcionar una mesura més àmplia de salut que 

simplement "evitar morts". Els DALY van més enllà de classificar els individus com vius o 

morts i, en canvi, incorporen estàndards de salut a partir de pesos de discapacitat 

proporcionats per l'OMS. Com a resultat, "DALY mesura no només els anys de vida 

addicionals guanyats per una intervenció, sinó també la millora de la salut que la gent 

gaudeix com a conseqüència" (Jamison, 2006). 

 

 

3.2. TEOREMA DE LA FUNCIÓ IMPLÍCITA (TFI) 

 

En el càlcul multivariable, el teorema de la funció implícita permet que les derivades 

d'algunes variables es relacionin respecte a altres en un entorn d'un punt específic, donada 

una funció vectorial implícita que relaciona ambdós conjunts de variables. El teorema indica 

que si les equacions m representades per F(x1, ..., xn, y1, ..., ym) = F (x, y) = 0 satisfan 

algunes condicions lleus en les seves derivades parcials (és a dir, amb F com a funcions 

contínuament diferenciables, i la matriu Jacobiana invertible de F respecte de y,          ), 

llavors es poden expressar les variables m yi en termes de les variables n xj com a yi = fi(x), 

encara que no necessàriament amb una expressió analítica. D'altra banda, si es compleixen 

les condicions abans esmentades, i tenint en compte y = f(x), es manté la següent relació: 

 
 f

 xj
 x      , y x, f x  

 1   

 xj
(x, f x ) 

 

En particular, quan s'aborda un problema amb només dues variables x i y (m = n = 1) 

subjectes a F(x,y) igual a un valor constant, l'equació anterior es pot simplificar i expressar 

en termes de les diferències de x i y: 

 

 y

 x
 x    

  
 x
  
 y

    
dy

dx
 
   

 

 

Aquesta expressió és la base del concepte de TMS (vegeu la secció següent). 
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3.3. TAXA MARGINAL DE SUBSTITUCIÓ (TMS)  

 

Es pot trobar un ús pràctic de la funció implícita en el camp de l'economia. Concretament, 

aquest ús fa referència a la TMS, que és la taxa a la qual un consumidor està disposat a 

renunciar a un bé a canvi d'un altre bé mantenint el mateix nivell d'utilitat. Il·lustrativament, 

els dos béns diferents poden ser les variables "cost unitari" i "funcionalitat", i la utilitat podria 

estar associada al cost total del Programa. 

 

 

Figura 1 Corbes d'igual utilitat per a diferents quantitats de béns A i B. 

 

Matemàticament, la TMS correspon al pendent d'una corba diferencial que passa per la 

combinació de consum en qüestió (derivada implícita). Tal com es mostra a la Figura 1, una 

corba diferencial connecta punts en un gràfic que representen diferents quantitats de dos 

béns, punts entre els quals un consumidor és indiferent. És a dir, el consumidor no té cap 

preferència per una combinació de béns sobre una combinació diferent al llarg de la mateixa 

corba. 

 

Per tant, la TMS de x per y és la quantitat de y per a la qual un consumidor està disposat a 

intercanviar x localment, mantenint el mateix nivell d'utilitat (U). 

 

 RSxy    
dy

dx
 
U U 

   

 U
 x
 U
 y

 

 

Com a exemple: si la TMSxy = 2, s'han de sacrificar dues unitats de y per obtenir una unitat 

addicional de x. Tingueu en compte que, en general, la TMS és diferent a cada punt de la 

corba diferencial. 
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4. ACTIVITAT A L’AULA 

 

Com es descriu a dalt, el NRWSSP s'implementa a través de la construcció o la rehabilitació 

de sistemes d'aigua. Els costos de millora a l'accés a l'aigua varien principalment amb la 

infraestructura, depenent de la tecnologia adoptada i de la població coberta. Els beneficis no 

es quantifiquen explícitament. Els objectius són fixos, i els beneficis se suposen 

implícitament que són més grans que els costos. En aquesta primera activitat, l’ACB 

s'utilitza per comprovar aquesta hipòtesi habitual. 

 

En grups de tres o quatre estudiants, indiqueu els costos i els beneficis que cal tenir en 

compte per fer una anàlisi econòmica de cost-benefici. S'ha proporcionat la Taula 1 per 

ajudar a l’alumnat a crear el llistat ( alloy-Good i Smith, 2008). S'han d'incloure tants 

beneficis i costos com sigui possible. A més, cal debatre aquests aspectes. És important 

tenir en compte que la taula no inclou altres tipus de costos i beneficis (mediambientals, 

sobreproducció, etc.), que, tanmateix, s'han d'incloure per a una anàlisi completa. Després 

de la identificació de costos i beneficis, els estudiants poden buscar maneres de quantificar-

los, recollir totes les valoracions diferents i avaluar alternatives per a una intervenció 

específica. Els grups haurien de treballar en una proposta demostrativa d'utilitzar l’ACB sota 

la supervisió del docent. 

 

Taula 1 Plantilla per a la resolució de tasques. 

BENEFICIARI 

BENEFICIS 
ECONÒMICS 

DIRECTES D'EVITAR 
LA MALALTIA 

DIARREICA 

BENEFICIS ECONÒMICS 
INDIRECTES 

RELACIONATS AMB LA 
MILLORA DE LA SALUT 

BENEFICIS NO 
SANITARIS 

RELACIONATS AMB LA 
MILLORA DE L'AIGUA I 

LA SANITAT 

    

    

    

    

   

 

4.1. SOLUCIÓ I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

Es presenta com a model una Taula 1 completa (que s'ha de crear durant l'activitat a l’aula), 

on es presenten els beneficis econòmics derivats de millores en l'aigua i el sanejament. Les 

taules omplertes per l’alumnat haurien de ser discutides a classe per permetre incloure 

diferents nivells de beneficis i comparar-se amb els costos (inversió i manteniment) de la 

realització del programa. 
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BENEFICIARI 

BENEFICIS 
ECONÒMICS 
DIRECTES 

D'EVITAR LA 
MALALTIA 
DIARREICA 

BENEFICIS 
ECONÒMICS 
INDIRECTES 

RELACIONATS AMB 
LA MILLORA DE LA 

SALUT 

BENEFICIS NO SANITARIS 
RELACIONATS AMB LA MILLORA 

DE L'AIGUA I LA SANITAT 

Sector salut 

- Menor despesa en 

el tractament de 

malalties diarreiques 

- Valor de menys 

treballadors sanitaris que 

pateixen diarrees 

- Medi ambient i efecte en els vectors 

més controlats  

Pacients 

- Menor despesa en 

el tractament de 

malalties diarreiques 

i costos relacionats 

- Menys despesa en 

el transport per 

buscar tractament 

- Menor pèrdua de 

temps a causa de la 

recerca del 

tractament 

- Valor d'evitar els dies 

perduts a la feina o a 

l'escola 

- Valor d'evitar el temps 

perdut de tenir cura dels 

nadons malalts 

- Valor d'evitar la pèrdua 

de mort 

- Medi ambient i efecte en els vectors 

més controlats  

Consumidors 

  - Estalvi de temps relacionat amb la 

recollida d'aigua o accés a instal·lacions 

sanitàries; la facilitat d'accés al 

subministrament d'aigua allibera més 

temps per a la cura dels fills, la higiene 

domèstica, la preparació d'aliments, la 

relaxació, l'organització d'un mateix, 

l'educació i la producció. 

- Dispositius d'estalvi laboral a la llar 

- Canvi de fonts d'aigua més costoses 

- Augment del valor de la propietat 

- Activitats d'oci i valor de no utilització 

- Millora de l'assistència escolar (si els 

nens i les nenes estan a càrrec de les 

tasques de recollida d'aigua) 

Sectors agrícola 

i industrial 

- Menor despesa en 

el tractament dels 

empleats amb 

malaltia de diarrea 

- Menor impacte en la 

productivitat dels 

treballadors malalts 

- Beneficis per a l'agricultura i la 

indústria d'un subministrament d'aigua 

millorat 

- Estalvi de temps i/o ingressos 

- Generar tecnologies i canvis en l'ús del 

sòl 
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 Figura 2 Monetització de la reducció de la mortalitat infantil. 

 

 

Figura 3 Exemple d'anàlisi cost-benefici (ACB). 
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La Figura 2 mostra un exemple de monetització de la reducció de la mortalitat infantil en una 

ACB. La proposta va ser elaborada per un grup d'estudiants de primer any d'estudis 

d'Enginyeria Civil a Barcelona (UPC), curs 2017-2018, a les bases de Fink et al. (2011). Els 

passos per calcular el valor monetari són: 

 

 Avaluar la taxa de natalitat de la població rural a Tanzània; 

 

 Estimar la variabilitat de la mortalitat infantil amb millors condicions de 

subministrament i qualitat de l'aigua; 

 

 Trobar un valor monetari per estimar el benefici de reduir la mortalitat infantil. En 

aquest cas, s'utilitza la productivitat aparent mitjana (en termes de PIB / capita) 

ajustat per cada any de vida laboral. 

 

Tant les dades com els valors s'han d'adaptar a la informació disponible. En general, aquest 

enfocament subestima el valor real de la reducció, ja que només el mesura des de la 

contribució a la creació de riquesa, però permet que aquest benefici es monetitzi i s'afegeixi 

als altres beneficis i costos. 

 

A la Figura 3 es mostren alguns dels indicadors estàndard utilitzats en l’ACB. Els costos i 

beneficis dels primers 3 anys del programa es detallen explícitament. Tant els costos com 

els beneficis es resumeixen, i els fluxos monetaris s'expressen en termes constants utilitzant 

un impost de descompte del 12%, que és el valor social utilitzat en un país com Tanzània. 

 

La suma d'aquests fluxos actualitzats permet obtenir dos indicadors bàsics d'una anàlisi 

cost-benefici: el Valor Actual Net (VAN) i la Taxa de Rendibilitat Interna (TRI). Un VAN 

positiu significa que el projecte ofereix més beneficis que costos. Els valors més alts del 

VAN impliquen un major benefici net creat pel projecte. Cal destacar que els beneficis no 

són financers, sinó una quantificació de les millores en la qualitat de vida de la població. 

D'altra banda, el TRI mostra la rendibilitat mitjana anual obtinguda. El TRI superior implica 

una major rendibilitat social del projecte. 

 

Criteris d'avaluació 

 

Per proporcionar un sistema d'avaluació objectiu i transparent a l’alumnat, es proposa 

utilitzar una rúbrica (vegeu els Annexos V i VI). En resum, la rúbrica mostra: i) el 

coneixement que s'espera que l’alumnat adquireixi; i ii) els criteris utilitzats per avaluar el 

contingut de les respostes associades amb les activitats proposades. 

 

Tenint en compte que aquest cas d’estudi es pot utilitzar en economia i en assignatures de 

càlcul, proporcionem dues rúbriques diferents. Per a aquesta avaluació de l'activitat, 
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s'utilitzen criteris comuns, ja que es suggereix que es realitzi independentment de si aquest 

material serà utilitzat per el camp de l'economia o per a classes de càlcul. Només cal 

destacar una petita diferència: si s'utilitza aquest cas per a un tema de càlcul, es detallarà 

una tasca addicional per respondre dins de la rúbrica, en què s'espera que els alumnes 

treballin en la dimensió del "compromís social" (vegeu l'Annex VI). 

 

La rúbrica s'ha de proporcionar primerament a l’alumnat, per tal d'informar-lo de quina forma 

serà avaluat. Donar a l’alumnat una mica d'orientació pot ser necessari per permetre'l 

centrar-se en els objectius específics (en termes de respostes). 

 

Per facilitar l'avaluació, cada grup ha de presentar (o donar en paper) les respostes al 

docent al final de la classe. Aquestes respostes s'avaluaran segons els criteris de la rúbrica. 

Tanmateix, el professor pot triar un mètode d'avaluació alternatiu que es pugui considerar 

més apropiat. 

 

 

5. ACTIVITAT AUTÒNOMA FORA DE L’AULA 

 

L'activitat autònoma fora de l’aula ha estat dissenyada per a grups reduïts (3 o 4 estudiants) 

i té una durada entre 6 i 8 hores. 

 

Per a la resolució de l’exercici, es presenten les dades necessàries. A continuació es 

descriuen dues alternatives d'inversió: i) el procediment estàndard centrat en la construcció 

d'una nova infraestructura (Opció A); i ii) un enfocament alternatiu (Opció B), que considera 

que hi ha una disminució de la taxa de funcionalitat de l'infraestructura amb el temps, i que, 

per tant, cal considerar la rehabilitació de noves inversions dins del disseny del projecte. 

 

Després d'aquesta presentació, es proposen les preguntes principals de l'activitat autónoma 

fora de l’aula. 

 

 

5.1. DADES 

 

La Combinació Tecnològica 

 

Sobre la base de les poblacions que se’ls hi ha de facilitar un nou accés als serveis, la 

cobertura de subministrament d'aigua està desglossada per tipus de tecnologia durant tot el 

període del projecte (2005-2025). La combinació de tecnologies projectades per a l'any 

2025 s'assembla molt a la combinació estimada de tecnologies que s'estan utilitzant 

actualment a tot el país. Per a aquesta activitat, aquestes tecnologies de punts d'aigua es 

simplifiquen amb només dos tipus: 
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 "Bomba manual & pou poc profund". El pou és un forat profund que ha estat clavat, 

trepat o perforat, amb la finalitat d'aconseguir subministraments d'aigües 

subterrànies. Està construït amb entubaments o canonades que impedeixen que 

l'orifici de petit diàmetre s'enfonsi i protegeix la font d'aigua de la infiltració per l'aigua 

d'escorriment. L'aigua es subministra des d'un pou entubat o bé a través d'una 

bomba, que pot ser alimentada per mitjans humans, animals, eòlics, elèctrics, diésel 

o solar. 

 

 "Sistema de bombament & canalització". Es defineix com una canonada de servei 

d'aigua connectat amb la instalación de fontaneria interna d’una casa a una o més 

aixetes (p. Ex., a la cuina i al bany). 

 

Necessitats de subministrament d'aigua 

 

Les futures necessitats a cumplir pel Programa van ser determinades intentant satisfer (o 

superar) tres criteris al nivell del Programa i del districte. Basant-se en les dades del cens de 

2002, els nivells de cobertura actuals i la satisfacció d'aquests objectius, es va determinar la 

quantitat de sistemes necessaris per a cada districte, que es van distribuir durant el temps 

de vida del projecte. La pestanya "Sistemes" de l'Annex 1 mostra els sistemes necessaris 

per construir cada any per a completar la cobertura de cada districte. A la Taula 2, es 

resumeix la quantitat total de sistemes que s'han de construir durant tot el període del 

projecte. En aquest cas d’estudi, es consideren només 10 districtes. 

 

Taula 2 Nivells de cobertura en nombre de sistemes a construir 

 2005 - 2025 

NOM DE LA 

REGIÓ 

BOMBA MANUAL &  

POU POC PROFUND 

(Num. Sistemes) 

SISTEMA DE BOMBAMENT & 

CANALITZACIÓ  

(Num. Sistemes) 

Dodoma 1,518 1,021 

Iringa 2,111 106 

Tabora  5,429 1,092 

Mara 8,762 2,667 

Kilimanjaro 2,942 0 

Shinyanga  9,882 923 

Mbeya 14,865 2,597 
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Morogoro  7,100 1,523 

Kagera 14,719 967 

Mwanza  3,294 1,230 

TOTAL 70,622 12,126 

 

Costos unitaris 

 

Els proveïdors del projecte han determinat costos unitaris per a totes les tecnologies, tant 

per a la construcció com per a la rehabilitació. Les xifres es presenten a la pestanya "Costos 

unitaris" de l'Annex 1. La inversió de capital en la major rehabilitació del sistema se suposa 

que representa el 60% del cost dels nous serveis d'abastament d'aigua. 

 

Finançament  

 

S'han estimat els fons disponibles per a la durada dels anys del projecte. Els fons es 

proporcionen tal com es mostra a la Taula 3 pel govern de Tanzània, ONGs i donants 

internacionals. 

Taula 3 Fonts de finançament 

FONT 2005 - 2025 (US$) 

Govern de Tanzània 412,512,800 

Donants 551,816,367 

Organitzacions No Governamentals 112,100,000 

TOTAL 1,076,429,167 

 

Taula 4 Costos totals relatius a l'Opció A 

NOM DE LA 

REGIÓ 2005 - 2025 (US$) 

Dodoma 71,795,500 

Iringa 15,755,750 

Tabora  92,961,250 

Mara 207,926,500 

Kilimanjaro 12,503,500 
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Shinyanga  101,070,500 

Mbeya 229,384,250 

Morogoro  127,647,000 

Kagera 124,443,750 

Mwanza  92,719,500 

TOTAL 1,076,207,500 

 

 

5.2. ALTERNATIVES D’ASSIGNACIÓ: OPCIÓ A 

 

A partir de les dades presentades, és possible definir què tant el cost dependrà de com es 

du a terme el projecte. Tenint les estimacions de costos, és interessant analitzar diferents 

opcions sobre com invertir i distribuir els fons. 

 

La primera opció, Opció A, representa com el NRWSSP planificava i duia a terme el 

projecte, bàsicament construint els sistemes necessaris durant el període del projecte. En 

aquesta opció, els fons considerats són només els necessaris per construir nous sistemes. 

Això no inclou la rehabilitació dels nous sistemes que no funcionin. 

 

Costos de l’opció A 

 

És possible determinar el cost de cada any del projecte, així com el cost total de la 

implementació. Per això, es multipliquen els sistemes necessaris per als costos unitaris de 

construcció. La pàgina "Cost (Opció A)" de l'Annex 1 presenta com es distribueixen els 

costos durant el projecte. A la Taula 4 es resumeixen els costos totals. Es veu clarament 

que els fons són suficients per cobrir totes les inversions detallades a la Taula 3 (p. Ex., US$ 

1,076,429,167). 

 

 

5.3. ALTERNATIVES D’ASSIGNACIÓ: OPCIÓ B 

 

Tal com s'indica en estudis anteriors, una proporció de tots els sistemes (és a dir, aquells 

que ja estan en funcionament al principi del programa i els que estan instal·lats recentment) 

requereixen re-inversions substancials per continuar proporcionant un servei adequat en 

algun moment, tinguent en compte el calendari del programa. Aquesta opció introdueix el 

concepte de rehabilitació dels sistemes "morts" durant el període del projecte i opta per 
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considerar aquestes rehabilitacions com a part del propi programa. Els valors de les taxes 

de funcionalitat per tecnologia es calculen a partir de la monitorització de dades disponibles. 

 

El Mapeig de Punts d’aigua de WaterAid 

 

L'enfocament del mapeig de punts d'aigua (WPM de les sigles en anglès) es va dissenyar 

com un procediment per mesurar l'accés a l'aigua a les zones rurals. WPM es pot definir 

com "un exercici pel qual es recullen les posicions geogràfiques de tots els punts d'aigua 

millorats (WP de les sigles en anglès) d'una àrea, a més de la informació de gestió, la 

informació tècnica i demogràfica. Aquesta informació es recopila a través de GPS i es 

realitza un qüestionari per a cada WP. Les dades s'introdueixen en un sistema d'informació 

geogràfica i es correlacionen amb dades demogràfiques, administratives i físiques 

disponibles. La informació es mostra a partir de mapes digitals "(Welle, 2005). WPM ha 

estat utilitzat àmpliament per WaterAid i altres ONGs en diversos països africans durant 

diversos anys, sent utilitzat per primera vegada a Tanzània el 2005. Fins ara, s'han mapejat 

51 dels 132 districtes de Tanzània i el govern de Tanzània planeja ampliar-ho a tot el país. 

WPM calcula la cobertura a través de la densitat, que és igual al nombre de WP millorats 

per cada 1,000 habitants (Stoupy i Sudgen, 2003; Jiménez i Pérez-Foguet, 2008). 

 

Entre 2005 i 2006, WaterAid va recopilar dades de 5921 WP millorats a 15 districtes. Com a 

resultat, es va estimar el percentatge de WP funcionals al llarg dels anys per a diferents 

tecnologies. La Taula 5 presenta les taxes de funcionalitat per a dues d'elles. La 

funcionalitat de les bombes manuals – funcionant amb el temps – va disminuir del 61% en 

els primers cinc anys al 13% en el període de 25 anys. De la mateixa manera, els sistemes 

de bombament i els sistemes de canonades van començar amb el 66% de funcionalitat, 

però va disminuir fins al 22% en el període de 25 anys. 

 

Taula 5 Percentatge de punts d'aigua funcionals per tecnologia. Adaptació de: Jimenez i Pérez-

Foguet 2011a 

Tecnologia 

Punts d'aigua funcionals  (%) 

+25 

anys 

25 – 20 

anys 

20 – 15 

anys 

15 – 10 

anys 

10 – 5 

anys 

5-0 

anys 

Pou poc profund i 

bomba manual 
13 29 41 51 61 100 

Sistema de bombament o canonada, 

amb alimentació eléctrica o diesel 
22 45 48 62 66 100 
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Rehabilitació dels sistemes no funcionals 

 

Un cop coneguda la mortalitat dels sistemes, es pot determinar la quantitat de sistemes per 

a rehabilitar durant el projecte. Aquesta opció contempla només la rehabilitació dels 

sistemes construïts durant el projecte; després de la rehabilitació, el sistema rehabilitat 

esdevé nou en el futur. La Taula 6 mostra que no hi ha cap sistema en condició de ser 

rehabilitat durant el primer període. En el segon període, cal considerar els sistemes no 

funcionals del primer període. Així, el total dels nous sistemes del segon període són la 

suma dels sistemes construïts en el primer període que es rehabiliten, a més dels de nova 

construcció. En el tercer període es realitza el mateix càlcul excepte que els sistemes no 

funcionals dels dos períodes anteriors es consideren en diferents percentatges i, de manera 

conseqüent, per al quart període. La pestanya "Rehabilitació" de l'Annex 1 mostra les dades 

completes de tots els districtes durant el projecte. 

 
Taula 6 Nombre de sistemes per a rehabilitar. 

2005 - 2010 2011 - 2015 2016 - 2020 2021 - 2025 
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(sistemes) (sistemes) (sistemes) (sistemes) (sistemes) (sistemes) (sistemes) (sistemes) 

0 0 6,615 765 11,861 1,217 11,599 2,142 

 

Costos de l’opció B 

 

En aquest cas, i per obtenir el cost estimat, els sistemes de nova construcció s'han de 

multiplicar per la unitat de construcció. A més, és també necessària la multiplicació de les 

han estat rehabilitades per la unitat de rehabilitació de cada tecnologia. Com era d'esperar, 

el cost total és superior a l'opció anterior. Per tant, els fons no són suficients per cobrir tots 

els costos del projecte. 

 

Per fer front a aquest problema, es considera una reducció de les inversions. El percentatge 

de reducció s'obté dividint el cost total de l'opció pels fons disponibles. El resultat mostra 

que és possible cobrir els districtes en el 82% del servei, de manera que es consideri que 

l'opció possible ha de ser només de construir el 82% de la previsió inicial de sistemes, per 

tenir fons suficients. Aquestes relacions es mostren a la pestanya "Cost (Opció B)" de 

l'Annex 1 i aquí a la Taula 7. 
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Taula 7 Cost total en relació a l'opció B. 

NOM DE LA 

REGIÓ 
2005 - 2025 (US$) 

2005 - 2025 (US$) 

- 82% construcció - 

Dodoma 83,055,269 68,183,009 

Iringa 20,787,336 17,065,059 

Tabora  107,313,848 88,097,736 

Mara 240,021,582 197,042,210 

Kilimanjaro 14,317,593 11,753,819 

Shinyanga  132,056,873 108,410,160 

Mbeya 296,865,306 243,707,234 

Morogoro  164,773,727 135,268,583 

Kagera 143,706,670 117,973,890 

Mwanza  108,324,563 88,927,466 

TOTAL 1,311,222,766 1,076,429,167 

 

 

5.4. EXERCICI 1 

 

Per a aquest exercici, els estudiants treballaran en grups reduïts, que poden ser els 

mateixos o diferents grups que per a l'activitat realitzada a l’aula. La proposta requereix 

realitzar una anàlisi dels resultats presentats prèviament, aprofitant l'automatització del 

càlcul gràcies a l'ús sistemàtic d'un full de càlcul. Es proposen les següents preguntes per 

apropar-se al problema real de triar entre les estratègies d'implementació i els criteris de 

distribució del pressupost, tenint en compte la influència de diferents tecnologies: 

 

 A l'Annex 1, a la pestanya "Anàlisi", es proporciona una comparació dels dos 

enfocaments d'implementació del projecte. En concret, es presenta la variació de la 

quantitat de sistemes en servei al llarg del temps. Descriu breument els gràfics 

resultants i les implicacions d'executar cada opció. Feu una llista detallada i discutiu 

els pros i els contres de cada opció. Quina opció implementarieu? 

 

 Tingueu en compte els nous percentatges de funcionalitat i costos unitaris. Per fer-

ho, canvieu les dades de les pestanyes "Costos unitaris" i "% funcionals" que es 
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proporcionen a l'Annex 1 tal com s'especifica a continuació. Podrien ser prou 

importants com per canviar la decisió d'una opció? 

 

a) Escenari 1: Cost unitari i disminució de la taxa de funcionalitat ("més barat però menys 

robust") 

 
Taula 8 Ajustament de dades per a l'escenari 1 

Tecnologia 

Cost unitari / sistema 
(US$) 

Construcció Rehabilitació 

Pou poc profund i 

bomba manual 
3,500 2,100 

Sistema de bombament o canonada, 

amb alimentació eléctrica o diesel 
52,706 31,624 

 

Tecnologia 

Punts d'aigua funcionals (%) 

+25 

anys 

25 – 20 

anys 

20 – 15 

anys 

15 – 10 

anys 

10 – 5 

anys 

5-0 

anys 

Pou poc profund i 

bomba manual 
9 19 27 33 40 100 

Sistema de bombament o canonada, 

amb alimentació eléctrica o diesel 
14 23 33 41 43 100 

 

 
b) Escenari 2: Cost unitari i augment de la taxa de funcionalitat ("més car però més 
durador"). 
 

Taula 9 Ajustament de dades per a l'escenari 2 

Tecnologia 

Cost unitari / sistema 
(US$) 

Construcció Rehabilitació 

Pou poc profund i 

bomba manual 
5,000 3,000 

Sistema de bombament o canonada, 

amb alimentació eléctrica o diesel 
75,294 45,176 
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Tecnologia 

Punts d'aigua funcionals (%) 

+25 

anys 

25 – 20 

anys 

20 – 15 

anys 

15 – 10 

anys 

10 – 5 

anys 

5-0 

anys 

Pou poc profund i 

bomba manual 
17 38 54 67 80 100 

Sistema de bombament o canonada, 

amb alimentació eléctrica o diesel 
29 46 66 81 87 100 

 

  inalment, s'inclouen noves dades per a prioritzar l’"Opció B": la població total al 

2025 i la precipitació mitjana anual per regió (vegeu la Taula 10). Tenint en compte 

que els fons totals no es canvien, i tenint en compte tota la informació disponible, 

reflexiona sobre les possibles estratègies i proposa alternatives a la reducció del 

tipus fix del 82%. Si els fons del projecte fossin variables, ¿podries proposar 

maneres d'augmentar-los? 

 

Taula 10 Població estimada a Tanzània el 2025 i precipitacions anuals mitjanes de 1982-2012, per 

regió 

NOM DE LA 

REGIÓ 

POBLACIÓ TOTAL 2025  

(milers de persones) 

PRECIPITACIÓ ANUAL 

MITJANA 

 (1982 - 2012) (mm) 

Dodoma 3,306 500 - 750 

Iringa 209 750 - 1,000 

Tabora  2,720 750 - 1,000 

Mara 4,226 750 - 1,000 

Kilimanjaro 1,673 500 - 750 

Shinyanga  4,891 1,000 - 1,250 

Mbeya 7,292 750 - 1,000 

Morogoro  4,967 750 - 1,000 

Kagera 7,108 1,500 - 1,750 

Mwanza  4,642 1,000 - 1,250 
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5.5. EXERCICI 2 

 

En aquest segon exercici, la referència utilitzada és l'Opció B, tal com s'ha definit 

prèviament, però amb un finançament suficient per cobrir tots els districtes al 100%. A més, 

per a la simplificació, només s'inclouen dos paràmetres inicialment a l'anàlisi: i) els costos 

unitaris d’un pou poc profunt & d'una bomba manual (Cc); i ii) la seva funcionalitat en el 

període dels primers 5 anys (F5). Aquestes variables s'identifiquen a l'Annex 2 amb color de 

fons. Quan es modifiquen els seus valors, tots els resultats del full de càlcul s'actualitzen. 

 

El punt de partida de l'exercici s’ajusta amb els valors inicials que es detallen a l'Annex 2. Es 

considera que els nous constructors de punts d'aigua ofereixen diferents costos unitaris per 

a un pou poc profunt & una bomba manual, juntament amb les noves taxes de funcionalitat 

del sistema d'aigua. L'objectiu principal d'aquest exercici és avaluar fins a quin punt val la 

pena acceptar aquests canvis. Per fer-ho, es proposen els següents passos: 

 

 Els valors existents de Cc i F5 a l'Annex 2 (pestanyes "Unitat de costos" i “% 

funcionals") s'han de modificar d'acord amb els valors que es proporcionen a la taula 

següent. Després, el cost total estimat (T) s'hauria d'omplir on correspongui. 

 

 F5 = 41 F5 = 51 F5 = 61 F5 = 71 F5 = 81 

Cc = 4,050 1,311,222,766 1,311,222,766  1,311,222,766 1,311,222,766 

Cc = 4,150      

Cc = 4,250   1,311,222,766   

Cc = 4,350      

Cc = 4,450      

 

 El cost total (T) varia linealment amb aquestes dues variables? El cost total és lineal 

en Cc? I en F5? Justificar i explicar els resultats obtinguts. 

 

 La TMS entre tots dos paràmetres (Cc, F5) a (4.250, 61) s'hauria d'aproximar amb 

diferències incrementals de primer ordre. Quina és la seva unitat de mesura de la 

        ? Expliqueu breument el seu significat. Quins valors de ratios incrementals 

proposeu per a les derivades aproximades? Justifica'ls. 

 

T S        
dCc

d 5
    

dT
d 5
dT
dCc

               amb                
dT

d 5
 
 T
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 S'estableix un nou escenari. Els nous proveïdors garanteixen una funcionalitat del 

85% (F5 = 85) durant els primers 5 anys, tant per a pous poc profunds com per a 

bombes manuals. Quant estarieu disposats a pagar per aquests nous sistemes? 

Utilitzeu el concepte TMS per calcular el valor límit. Un cop calculat, comproveu si el 

mateix cost total (T), pel que fa a la situació inicial, s'obté substituint els nous valors 

de les variables. 

 

T  Cc4. 5 ,  561   T  Cc ,  5 5  

 

 En general, els costos unitaris varien segons la tecnologia, tal com es presenta a 

l'Exercici 1. D’aquesta manera, hi haurà més de dues variables d'interès des d'un 

punt de vista segons la TMS, p. Ex. dos costos unitaris i dos tipus de funcionalitat 

durant els primers cinc anys (un parell de paràmetres per tecnologia, com a mínim). 

Expliqueu com utilitzar el Teorema de la Funció Implícita per calcular les derivades 

de qualsevol d'aquestes variables respecte a les altres, tot considerant costos fixos. 

Quins són els punts clau a tenir en compte per resoldre el problema en aquests 

casos generals? 

 
 

5.6. SOLUCIÓ I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

Solució per a l’Exercici 1 

 

Les xifres que figuren a l'Annex 1 (pestanya "Anàlisi") mostren l'impacte de considerar la 

rehabilitació del sistema durant l'execució del Programa. Durant el primer període 

d'implementació del projecte (p. Ex., els primers 5 anys), l'Opció A proporciona més servei 

que l'Opció B. No obstant això, a mesura que passa el temps, l'Opció B garanteix una major 

quantitat de sistemes en servei. Per tant, es pot concloure que la millor opció és considerar i 

assegurar la rehabilitació dels sistemes, tot i que només cobreix un percentatge parcial de la 

població. Aquest enfocament aborda tant els aspectes de sostenibilitat dels sistemes com 

de tot el Programa a llarg termini. A la Taula 11, es presenten els pros i els contres més 

destacats. 

Table 11 Pros i contres de l'Opció A i Opció B (al 82% de la inversió) 

OPCIÓ A OPCIÓ B (82%) 

Pros Contres Pros Contres 

- Més servei a curt termini 

- No hi ha necessitat de tenir 

en compte diversos 

problemes tècnics 

- Mortalitat de molts 

sistemes i pèrdua de 

material 

- Costos unitaris cars 

- Més servei a llarg 

termini 

- Explotació més 

efectiva dels 

recursos 

- Menor cobertura de 

població 

- Necessitat de monitoritzar 

sistemes d'aigua al llarg del 

temps 
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Per als diferents escenaris proposats, el primer estableix una disminució dels costos unitaris 

i la funcionalitat. En aquest cas, es fa palès una notable diferència quan la rehabilitació del 

sistema s'integra en la implementació del projecte (Opció B). Les Figures 4a i 4b mostren 

que incloure la rehabilitació resulta obtenir un major nombre de sistemes funcionals al llarg 

del temps. Com a exemple, al 2020, els sistemes en servei gairebé es dupliquen. 

Paral·lelament, cal destacar que el percentatge de població servida arriba al 89%. Per tant, 

en el primer escenari, l'opció d'integració de la rehabilitació és preferible a l'opció de 

construir només nous sistemes d'aigua (per exemple, l'Opció B és preferible a l'Opció A). 

 

El segon escenari es defineix per majors costos de construcció i rehabilitació unitària, però 

també per la taxa de funcionalitat associada. Els resultats d'aquest escenari es presenten a 

les Figures 4c i 4d. En aquest cas, quan s'aplica un enfocament de l’Opció B, només el 77% 

de la població està coberta. Tenint en compte que la rehabilitació de serveis no presenta 

una diferència notable, l'Opció A sembla més adequada per a aquest segon escenari. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 4 Evolució del temps dels sistemes hidràulics funcionals. Escenari 1 (a, b) i Escenari 2 (c, d). 
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Comparant ambdós escenaris, i tenint en compte que el cost total de la implementació del 

projecte és constant, es podria concloure que, amb baixes taxes de funcionalitat, la 

integració de la rehabilitació en l'enfocament de planificació comporta una solució més 

adequada a llarg termini. Tanmateix, si la taxa de funcionalitat és alta, fins i tot els costos 

unitaris i de rehabilitació augmenten, de manera que considerar la rehabilitació no modifica 

els resultats generals del projecte. Per tant, aquests factors (cost unitari i funcionalitat) són 

rellevants per decidir entre ambdues opcions. L'Opció A, que s'implementa dins del 

NRWSSP, correspon a la hipòtesi d'altes taxes de funcionalitat. 

 

D'altra banda, tal com s'indica, el veritable procés de presa de decisions pot afegir noves 

variables o aspectes al problema. Tenint en compte la selecció de l'enfocament de l'Opció B 

com a punt de partida, un pas següent podria dependre de com implementar el programa i 

els costos totals associats. Per a això, es consideren les dades relatives a la població 

estimada per al 2025, es calcula el cost per persona coberta i s'afegeix la precipitació 

mitjana anual per regió (vegeu Taula 12). 

 

Taula 12 Cost total per persona coberta i precipitació mitjana anual per regió 

NOM DE 

LA REGIÓ 

Total pob.  

2025 

Cost total Cost per persona 

coberta 

Precipitació mitjana 

anual (1982 - 2012) 

(milers de 

persones) 
US$ (US$/persona) (mm) 

Dodoma 3,306 83,055,269 25.12 500 - 750 

Iringa 209 20,787,336 99.39 750 - 1,000 

Tabora  2,720 107,313,848 39.45 750 - 1,000 

Mara 4,226 240,021,582 56.80 750 - 1,000 

Kilimanjaro 1,673 14,317,593 8.56 500 - 750 

Shinyanga  4,891 132,056,873 27.00 1,000 - 1,250 

Mbeya 7,292 296,865,306 40.71 750 - 1,000 

Morogoro  4,967 164,773,727 33.17 750 - 1,000 

Kagera 7,108 143,706,670 20.22 1,500 - 1,750 

Mwanza  4,642 108,324,563 23.34 1,000 - 1,250 

 

Tenint en compte tota la informació disponible, es podrien desenvolupar diferents 

alternatives per a la implementació del projecte. 
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 Una primera alternativa podria ser donar prioritat a aquelles regions on la quantitat 

de precipitació associada sigui inferior a un llindar establert (per exemple, inferior a 

750 mm). D'aquesta manera, augmentarà la cobertura de regions més vulnerables, 

pel que fa als aspectes climàtics. 

 

 Una segona alternativa podria cobrir, en primer lloc, aquelles regions on els costos 

per persona són més baixos. En aquest cas, seria possible assolir el 100% de 

cobertura en algunes regions i aconseguir menys del 82% presentat en altres 

regions. 

 

 En canvi, una tercera alternativa podria ser donar prioritat a aquelles regions on el 

cost per persona és més elevat. Això implicaria que la població amb menys cost per 

persona pagués aquests costos. 

 

 Si es pot augmentar el finançament total, una quarta opció podria implicar la població 

i la societat civil en la millora de la cobertura nacional. Es podrien estimar els fons 

necessaris per cobrir tota la població, així com els costos associats per persona per 

cada regió o municipi. Com a resultat, es crearien específics i probablement diferents 

mecanismes de cofinançament per assolir els objectius d'equitat geogràfica desitjats, 

però tots ells es basarien en un interès comú per l’enteniment de les normes de 

cofinançament. 

 

No es proporcionen càlculs específics per a cada alternativa, ja que l'objectiu d'aquesta part 

de l'activitat és mostrar diferents punts de vista quan es tracten els processos de presa de 

decisions. Tanmateix, cada alternativa ha d'estar relacionada amb una anàlisi quantitativa 

per tal d'analitzar la idoneïtat, els beneficis i els inconvenients de cadascuna d'elles. 

 

Solució per a l’Exercici 2 

 

En aquest exercici, el problema es simplifica a dues variables (Cc i F5); variant-les, s'obtenen 

diferents valors de T. Els resultats es detallen a la taula següent: 

 

 F5 = 41 F5 = 51 F5 = 61 F5 = 71 F5 = 81 

Cc = 4,050   1,249,518,165   

Cc = 4,150   1,280,370,466   

Cc = 4,250 1,467,302,250 1,384,446,369 1,311,222,766 1,246,715,606 1,190,009,053 

Cc = 4,350   1,342,075,067   

Cc = 4,450   1,372,927,367   
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La linealitat d'ambdues variables es pot verificar de forma gràfica, representant el cost total 

contra el cost unitari i la taxa de funcionalitat. Els costos unitaris són clarament lineals amb 

el cost total. Això és coherent ja que, tenint en compte la mateixa quantitat de sistemes que 

s'han de construir i rehabilitar, el cost total augmenta o disminueix proporcionalment amb els 

costos unitaris. D'altra banda, el cost total no és lineal amb la funcionalitat. La mateixa 

reducció o increment de la taxa funcional no representa la mateixa variació del cost total. 

Això es deu al fet que la quantitat de sistemes de rehabilitació en cada període depèn no 

només del pas anterior sinó de tots els anteriors. 

 

A continuación es mostren els valors del càlcul de la TMS. El resultat expressat amb les 

unitats és l'increment de Cc per l’unitat d'increment de F5, mantenint un valor fix per a T. 

 
dT

dCc
 
 T

 Cc
  
1 34   75  67 1     37  466

4 35  4 15 
  3   5 3   Incr. T per unitat d'incr. Cc  

 

 
dT

d 5
  
 T

  5
 
1  46 715 6 6 1 3 4 446 36 

71 51
   6   6 53    Incr. T per unitat d'incr.  5 

 

T S 5,C     
dCc

d 5
     

dT
d 5
dT
dCc

    
 6   6 53 

3   5 3
    .3 1  Incr. Cc per unitat d'incr.  5 amb valor fix T 

 

Per a la funció lineal, l'aproximació de la derivada és independent del increment; en canvi, 

això no passa amb la relació no lineal. En el límit, el valor de la diferència de l’increment és 

igual al valor de la derivada. Una anàlisi específica que considera increments unilaterals de 

mida descendent il·lustra aquest fet. Es pot introduir gràficament el concepte de l'ordre 

d'aproximació. Els resultats obtinguts prèviament es poden comparar amb els d'una 

aproximació de derivades centrades de segon ordre. Recordem que les aproximacions de 

derivades amb ratios incrementals es poden justificar utilitzant el teorema de Thaylor. 

 

Finalment, l'escenari proposat estableix un valor específic per a una de les variables (F5 = 

85%). A partir de l'expressió TMS, es pot calcular l'increment de Cc, en relació amb 

l'increment F5 proposat i especificat a continuació: 

 

 Cc  T S 5,C .    5     ,3 1   5 61    535 7 US  

 

Així, el cost unitari màxim que s’està disposat a pagar per augmentar el percentatge de 

funcionalitat és: 

 

Cc   4  5    535.7   4 7 5.7 US  
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Si els nous valors del cost unitari i la funcionalitat es col·loquen a l'Annex 2 (pestanyes 

"costos unitaris" i "% funcionals"), el cost total és bàsicament igual al inicial. 

 

T  4 7 5.7;  5    1,316,6 3,  5 US  

 

Finalment, en considerar la interacció de diverses variables, s'ha d'utilitzar l'expressió 

general del teorema implícit. Per a això, el primer pas és seleccionar la quantitat correcta de 

funcions de costos que cal tenir en compte. Per exemple, si es consideren els dos costos 

unitaris (C  i C ) i les dues taxes de funcionalitat dels primers cinc anys ( 1 i   ) i la TMS 

dels costos de les taxes de funcionalitat són d'interès (T S ,C  - dC d  ), es necessiten 

dues funcions de cost constant. Sense més requisits, podrien ser les inversions dels dos 

primers períodes de cinc anys, o les inversions totals parcials de les dues tecnologies. 

 

Per lo tant, a més de relacionar adequadament el nombre de variables i funcions, la matriu 

Jacobiana de les funcions de cost pel que fa a les variables diferenciadores ha de ser 

invertible (tècnicament, almenys a un entorn del punt d'interès). Per tant, cal comprovar 

l'estructura i els valors d'aquesta matriu Jacobiana per a cada cas específic. Considerem el 

cas amb les dues funcions de cost iguals als costos parcials dels dos primers períodes de 

cinc anys, T  i T , en aquest cas la Jacobiana, 

 

 T,    ,  C      

dT1 

d 1

dT1 

d  
dT  

d 1

dT  

d  

    
  
dT  

d 1

dT  

d  

  , 

 

perquè T1, el cost parcial del primer període, no depèn de les taxes de funcionalitat (ni    ni 

  ). Per tant, aquesta selecció no és útil per al càlcul de la T S ,C.. En canvi, si les dues 

funcions de cost són iguals a les inversions totals parcials per tecnologia, és fàcil comprovar 

que la Jacobiana és diagonal. El cost total d'una tecnologia no depèn de la taxa de 

funcionalitat de l'altra. Per tant, aquesta segona opció no només és possible, sinó que és 

una opció especialment bona des del punt de vista matemàtic; la Jacobiana és invertible, i la 

inversa és diagonal. 

 

Criteris d’avaluació 

 

Per avaluar aquesta activitat, es sol·licitarà un informe de cada grup en el qual es 

presentarà tota l'activitat resolta. 

 

Per a l'avaluació específica de l'informe, es recomana utilitzar les rúbriques presentades 

prèviament (vegeu els Annexos V i VI), i específicament per als aspectes tècnics identificats 

a les rúbriques. 
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Si aquest estudi de cas és utilitzat per un professor d'economia, només cal dur a terme 

l'Exercici 1. Com a conseqüència, també s'ha d'utilitzar la rúbrica corresponent (vegeu 

l'Annex V). En canvi, per a les lliçons de càlcul, es recomana treballar només amb l'Exercici 

2 i utilitzar la rúbrica relacionada (vegeu l'Annex VI). 

 

No obstant això, proposem la col·laboració entre professors d'aquestes dues assignatures, 

compartint un context comú i treballant utilitzant diferents eines. En aquest sentit, s'ha de 

presentar una rúbrica comuna als estudiants per tal de no repetir i avaluar aspectes dues 

vegades. 

 

D'aquesta manera, aquestes rúbriques representen un possible instrument per facilitar 

l'avaluació de les activitats proposades en el seu conjunt. Com s’esmenta anteriorment, el 

professor és lliure d'escollir un mètode alternatiu. 
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ANNEXOS 

 

I. Exercici 1 versió estudiant <A.I_Exercici 1_ estudiant.xlsx> 

 

II. Exercici 1 versió professor <A.II_Exercici 1_professor.xlsx> 

 

III. Exercici 2 versió estudiant <A.III_Exercici 2_ estudiant.xlsx> 

 

IV. Exercici 1 versió professor <A.IV_Exercici 2_professor.xlsx> 

 

V. Rúbrica d’avaluació per a la part d’economia 

<A.V_Avaluacio_rubrica_economia.pdf> 

 

VI. Rúbrica d’avaluació per a la part de càlcul <A.VI_ Avaluacio _rubrica_calcul.pdf> 
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