PROPIETAT INDUSTRIAL EN L’AIGUA
El fet d’inventar una nova tècnica, disseny, marca, producte, etc. és una iniciativa de
millora i progrés per a tots els ciutadans que requerim del seu servei.
Si es decideix patentar alguna d’aquestes invencions s’entra en un conflicte d’avantatges i desavantatges sobre el desenvolupament intel·lectual, l’ètica i la moral que repercuteixen a la humanitat.
Per sol·licitar i poder obtenir la patent d’un invent o una marca s’obliga a l’inventor a
publicar detalladament la seva creació, fent-la accessible a la resta de la societat i com
a conseqüència, ajuda a tenir accés al coneixement de noves eines de millora i també
fomenta el progrés. Per altra banda, gràcies a les patents s’aconsegueix garantir la protecció legal d’aquests invents o innovacions per evitar un lliure comerç i especulació de
terceres persones. Així evitar que s’aprofitin econòmicament de l’esforç del creador. A
més, patentar pot incitar a les empreses a invertir en innovació, recerca i desenvolupament; ja que pot suposar uns anys en els que s’evita la competència d’un producte al
mercat.
En addició, patentar, no només afavoreix al coneixement de noves tècniques, tecnologies i productes per les empreses i investigadors. També assegura al consumidor l’accés a informació bàsica, generant confiança i ajudant a evitar les falsificacions.
En contraposició, un sistema on els límits del que és o no és patentable està basat en
criteris subjectius, ja que depèn de l’enfocament que se li doni en la redacció d’una
sol·licitud de la patent, per la qual cosa pràcticament tot pot ser patentable. Aleshores
es pateix una desacceleració inventiva.
La possibilitat de generar monopolis arrel del sistema de patents a causa que una empresa pugui tenir la totalitat de les patents d’un producte, impossibilita l’oportunitat d’altres empreses d’entrar en aquest mercat durant els anys de vigència de la patent (màxim
20 anys). Per tant l’oferta al consumidor es pot veure reduïda, tot i que a mig termini
podran sortir alternatives que afavoreixin aquesta oferta.
Referent a l’aigua, el fet que sigui un recurs natural i dret fonamental comú per tothom,
hauria d’haver-hi uns límits i uns criteris ben establerts per seleccionar el que pot ser
patentable.
Per tant es pot concloure, que és necessari que es patentin els nous progressos en
aquest sector, ja que com s’ha explicat, ajuda a la divulgació i a la millora en tot el relacionat, ja sigui sobre noves tècniques d’extracció d’aigua, noves infraestructures per
tractar l’aigua, etc. Però alhora, no seria ètic ni moral arribar al punt que l’aigua es monopolitzes, on per exemple una empresa es guardés l’exclusivitat sobre com millorar
una nova forma d’abastament d’aigua. Per això, seria molt útil crear mecanismes de
control de les patents sobre el recurs hidrològic.

