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Resum
A diferència del que l’opinió general creia a final del segle XX, amb esdeveniments com, per
exemple, l’enderrocament del mur de Berlín, les fronteres són ara més vigents que mai. Tant
és així que, en les darreres dècades, s’experimenta un renovat interès per l’estudi de les
fronteres. 
A ningú no se li escapa, per poc que conegui la Seu d’Urgell, la important influència que rep la
ciutat, i el seu territori circumdant, de la presència de la frontera amb el Principat d’Andorra a
10 km. Tot i que el municipi que frontereja directament amb el Principat és el de Valls de Valira,
el riu la Valira ha obert un camí de pas directe entre el Principat i la Seu d’Urgell, per on
transcorre paral·lela la carretera nacional N-145. La geografia hi ajuda, però la història i la
cultura són elements cabdals per entendre els forts lligams que existeixen entre ambdues
comunitats; la del Principat d’Andorra i la de la Seu d’Urgell i el seu àmbit d’influència. 
L’estudi de les fronteres es pot emprendre partint de diverses òptiques interpretatives, que es
resumeixen i exploren, després de la introducció, al segon apartat dedicat al marc teòric. En el
tercer apartat s’expliquen les eines metodològiques i les fonts emprades. En el quart apartat
es presenta la diagnosi socioeconòmica essencial per comprendre les principals
característiques del territori objecte d’estudi. El cinquè apartat, el dels resultats, se centra en
l’anàlisi dels principals fluxos que s’identifiquen en la interacció de l’economia del Principat
d’Andorra amb la ciutat de la Seu d’Urgell i àrea d’influència. Els principals fluxos són: (a) els
sous dels transfronterers; (b) les compres a una banda i altra de frontera; i (c) les inversions
andorranes en béns immobles a la Seu d’Urgell i àrea d’influència. Fruit de les esmentades
interaccions, es creen efectes multiplicadors de l’activitat econòmica i es consolida així un
territori d’economia de frontera. L’efecte multiplicador ve generat per la complementarietat de
dues economies interdependents, que combinades, en creen una tercera. Al darrer apartat,
s’exposen les conclusions adreçades a valorar les oportunitats que obra el model d’economia
de frontera que s’ha analitzat i s’adverteix que, sense acords per l’aprovisionament conjunt dels
serveis i per la preservació ambiental, el model no és sostenible en els termes que s’ha
desenvolupat en les darreres dècades.

Paraules clau
Fluxos econòmics, regió d’economia de frontera, nova governança, cooperació transfronterera.

1. Introducció
Els antecedents d’aquesta recerca són l’encàrrec d’un estudi sobre l’impacte econòmic del
Principat d’Andorra a l’espai de frontera espanyol immediat (Pallarès-Blanch et al. 2005). Els
resultats permeteren identificar una regió d’economia de frontera, escassament estudiada com
a tal. El desenvolupament d’aquella recerca inicial s’ha nodrit de la participació en diversos
simposis acadèmics (Tulla et al. 2007; Tulla et al. 2008; Pallarès-Blanch et al. 2009). Menció
especial té la participació al congrés internacional Observar les fronteres, veure el món,
celebrat a la Baixa Cerdanya el març del 2010 per ser el fòrum científic més proper al territori
objecte d’estudi on s’ha pogut divulgar la recerca (Pallarès-Blanch et al. 2010). El caràcter
transdisciplinar i eclèctic d’aquella trobada fou particularment inspirador perquè hi coincidírem
investigadors de l’àmbit universitari i estudiosos d’àmbits més específicament locals, de
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diverses nacionalitats properes i més llunyanes, impregnats de l’esperit del Grup Mirmanda de
ser pràctics i teòrics, alhora que altaveu des de l’interior cap a l’exterior. Gràcies a aquella
iniciativa una versió prèvia de la recerca que aquí es presenta es troba publicada en un dels
dos llibres2 que recullen les principals aportacions del congrés (Pallarès-Blanch et al. 2011).
També s’ha pogut presentar a la Biblioteca Nacional d’Andorra la Vella, en el marc del XXVIIIè
Cicle de Conferències de la Societat Andorrana de Ciències (17 de maig de 2012) i a l’Arxiu
Comarcal de l’Alt Urgell per iniciativa de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (17 de juny
de 2012).
La finalitat del present treball és exposar les conclusions obtingudes en les recerques prèvies,
revisades i emmarcades en les aportacions acadèmiques més concomitants per la comprensió
de la dinàmica transfronterera del cas d’estudi que aquí s’analitza. L’anhel és ampliar el
coneixement de les especificitats d’aquest territori de frontera, entre el Principat d’Andorra i la
Seu d’Urgell i àmbit d’influència, i oferir elements d’anàlisi que puguin ser útils per a la presa
de decisions en la planificació territorial i econòmica d’aquest territori.
Els objectius científics consisteixen a valorar la intensitat i el tipus d’impacte socioeconòmic
que produeix la interrelació transfronterera entre el Principat d’Andorra i el territori espanyol
contigu. L’àrea d’estudi seleccionada abraça sis municipis del nord de la comarca de l’Alt
Urgell. Els resultats de l’estudi informen sobre les tendències evolutives dels factors que
componen els fluxos transfronterers. La previsió d’aquestes tendències pot ser oportuna per
no perdre oportunitats i afrontar els reptes i les amenaces.

2. Marc teòric
Fa un parell de dècades que s’ha recuperat l’interès per l’estudi de les fronteres. Això és, en
gran part, conseqüència que les fronteres, en realitat, han demostrat ser molt més potents i
resistents del que es podia creure a final del segle XX (Van Houtum i Van Naerssen, 2002). Així,
a principi del segle XXI, hi ha més fronteres noves que fronteres enretirades (Newman, 2006).
Certament, els efectes de la globalització en els mercats, i en la societat en general, es
tradueixen en l’augment de les interaccions de tota mena entre països, regions i estats. Encara
que les fronteres es mostrin més poroses com a resultat de l’augment dels fluxos, tant de
persones com de mercaderies, han augmentat les diferències entre determinats territoris
(Anderson i O’Wood 1999). Aquestes diferències, al mateix temps, són les que creen les
oportunitats de negoci i fan lucratives determinades interaccions entre fronteres
politicoadministratives. Observem aleshores, la complexitat que comporta l’estudi de les
fronteres, ja que, a través d’elles es posen en evidència les contradiccions, incoherències i
altres contrasentits de les societats contemporànies. Per això es diu que les fronteres
produeixen identitats ambivalents, ja que entorn d’elles s’hi poden trobar, a la vegada, la
inseguretat i la seguretat, la cooperació i la competència. Des d’aquest prisma s’adverteix la
faceta multidimensional de les fronteres i el seu rol dual, perquè tant miren cap endins com cap
enfora, al mateix temps que uneixen i divideixen i inclouen i exclouen (Anderson i O’Wood,
1999, Kessler i Helming, 2007). 
Les fronteres són un principi organitzador de la vida política, social i econòmica (Anderson i
O’Wood, 1999). Efectivament, els límits dels estats són encara considerats elements centrals
en l’organització de les activitats econòmiques i en la protecció dels interessos econòmics
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(Scott, 2012). En aquest sentit, el procés de globalització du a noves geografies globals i
incrementa els lligams (culturals, polítics, econòmics i informacionals) a través de les fronteres.
Aquest fet al seu torn afavoreix l’expansió de diverses formes de cooperació transfronterera
(Perkmann 2003).3 Es produeix així, de forma general, i entre fronteres de manera particular,
una desterritorialització d’una banda i una reterritorialització de l‘altra (Paasi, 1999). Per
exemple, les fronteres entre els diferents estats de la Unió Europea (UE) són ara molt més
permeables. És en aquest sentit que Paasi parla d’una desterritorialització, ja que, a alguns
efectes tots els europeus4 seguim una normativa comú. D’altra banda, aquesta unitat entre els
estats de la UE també n’emfatitza els límits amb els països i estats que no en formen part. A
això es refereix el concepte de reterritorialització. 
Houtum (2002) distingeix tres grans enfocaments per a l’estudi de les fronteres, desenvolupats
pràcticament de forma diacrònica. En primer lloc, destaca l’enfocament dels fluxos de béns,
serveis i persones, analitzats des de la perspectiva de la divisió internacional del treball, els
avantatges comparatius, les diferències de costos i la intensitat de les interaccions
transfrontereres. En segon lloc, assenyala l’enfocament de la cooperació entre regions, amb
una clara orientació institucionalista, ja que és a través de les institucions que es poden establir
plans de desenvolupament comú i arribar a una més gran integració. En tercer lloc, reconeix
l’enfocament humà, en el qual els factors psicosocials i de conducta són decisius per
comprendre les identitats que es produeixen i reprodueixen en les regions transfrontereres.
Dels tres enfocaments, el de la cooperació transfronterera és, en aquests moments, el més
prolífic per la intensificació i augment del nombre de regions transfrontereres en convenis de
cooperació. Cal dir que la UE, amb l’objectiu d’enfortir la cohesió territorial, ha potenciat la
cooperació transfronterera creant programes de suport específics, en concret els Interreg.5

Actualment, hi ha més de setanta regions transfrontereres en el marc de la UE, anomenades
euroregions o comunitats de treball (Perkmann, 2003, Oliveras et al., 2010).6 Això ha dut també
a l’emergència de les institucions transfrontereres com a òrgans responsables de coordinar les
iniciatives de cooperació entre els agents del territori transfronterer.
Des de fa uns anys es parla de la necessitat d’incorporar eines per a una nova governança
institucional. El terme nova governança es refereix a una presa de decisions més participativa
del que permeten les estructures de govern tradicionals, generalment amb una presa de
decisions poc consensuada. La nova governança inclou metodologies de treball ascendent
que, a priori, permeten construir projectes de desenvolupament comptant amb la implicació
dels actors locals (Romero 2009). És per aquesta voluntat de cooperació en el pla més
horitzontal i entre diversos agents que s’explica el creixent nombre d’autoritats locals i
regionals implicades en la cooperació internacional (Oliveras et al., 2010). Determinats estudis
de cas demostren, però, que tant la natura com la durada dels projectes de cooperació duts a
terme fins ara, així com l’absència d’una governança transfronterera real, han entrebancat la
construcció de veritables projectes de territori integrat (Emsellem et al. 2010). Segons aquests
estudis, hi hauria més voluntat de cooperar sobre el paper que en la pràctica. Dit d’una altra
manera, arribar a obtenir resultats tangibles, a partir d’un pla de cooperació, demana, més
enllà de signar uns acords, que existeixi una praxi de col·laboració habitual, oberta i
transparent. I això és possible entre territoris ja avesats a la cooperació, ja sigui
transfronterera, com entre institucions o entre territoris dins d’un mateix estat (Romero, 2009).
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En la identificació de regions transfrontereres hi ha implícita l’existència d‘“unitats intermèdies
de desenvolupament econòmic” que travessen els límits estatals (Ohmae, 1995 a Perkmann
2003). Aquestes regions es caracteritzen per tenir una elevada densitat d’interaccions internes
comparada amb el nivell d’interaccions cap enfora de la regió (Perkmann, 2003). Merritt
n’anomena “fronteres empíriques”, perquè es poden identificar amb indicadors quantitatius,
com ara el volum de transport o bé el nombre de trucades telefòniques (Merritt, 1974 a
Perkmann 2003). La intensitat dels fluxos i les formes concretes de cooperació poden variar
molt en funció de les peculiaritats de cada regió; amb tot, però, hi ha un seguit d’elements
comuns. Aquests elements comuns consisteixen, fonamentalment, en relacions de
complementarietat que, generalment, són el resultat de les diferències en els costos de
producció i en els preus entre una banda i l’altra de frontera (Beaujeu-Garnier, 1963). Les
relacions de complementarietat generen unes oportunitats específiques, que són
conseqüència de l’existència de la frontera. Per això, els territoris situats entorn a una frontera
política i legal poden arribar a ser altament condicionats per aquesta, fins a tal punt que el fet
transfronterer pot ser un dels trets més definidors d’aquest territori. Segons siguin les
característiques dels territoris fronterers en el pla geogràfic, històric i cultural, polític i econòmic
es podran donar un tipus o un altre i una intensitat o una altra d’interacció. Així, hi ha fronteres
més permeables que d’altres en funció de múltiples factors, entre els quals, l’accessibilitat
física, tant per qüestions geogràfiques com legals, les diferències en el tipus d’organització
política i econòmica, l’existència d’elements culturals i històrics comuns, etc. La intensitat de la
interdependència entre fronteres dependrà d’aquests factors de base, però també dels
interessos creats i del tipus d’oportunitats que la interacció transfronterera generi. Així, es
poden arribar a establir unes fortes aliances, formals o informals, legals o il·legals, planificades
o de lliure mercat. Algunes regions transfrontereres aconsegueixen desenvolupar un sistema
d’organització, poc o molt planificat, tan interdependent que assoleix el nivell de
complementarietat. L’elevada complementarietat entre dos territoris separats per una frontera
origina un àrea que s’anomena regió d’economia de frontera. Les regions d’economia de
frontera poden haver-se format a partir de transaccions que provenen de la juxtaposició de les
asimetries de dos sistemes polítics, econòmics o ideològics. La unitat regional, així, pot derivar-
se de l’ús de la frontera per explotar, legalment o il·legal, oportunitats de negoci o diferències
de salaris, de preus i de normes institucionals entre una banda i l’altra (Anderson i O’Wood,
1999). La frontera de Mèxic amb els EUA n’és un dels casos més paradigmàtics (Heyman, 1999
a Anderson i O’Wood, 1999), com ho era la frontera del mur de Berlín a l’Europa d’abans de
1989 (Paasi, 1999 a Anderson i O’Wood, 1999). El cas de la frontera hispanoandorrana té,
entre les seves especificitats, la peculiaritat que delimita el veïnatge entre a) el Principat
d’Andorra, que és país sobirà amb estat propi però que no és membre de la UE, amb b) les
comarques de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Pallars Sobirà. Les comarques són part de la divisió
territorial de Catalunya i només existeixen, com a part de l’administració local, en aquesta
comunitat autònoma. Al seu torn Catalunya és un territori considerat per un ampli sector de la
població catalana un país sense estat propi, dins de l’Estat espanyol, que sí que és estat
membre de la UE-27. Veiem així com la asimetria entre les institucions governamentals dels dos
territoris a banda i banda de la frontera és molt gran (Pallarès-Blanch i Tulla, 2011). D’altra
banda, tot i la sobirania de l’Estat andorrà, manté una relació particularment vinculant amb els
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dos Estats veïns a partir del règim de coprincipat parlamentari.7 Els dos representants del
coprincipat són, d’un costat, el bisbe d’Urgell, amb seu a la ciutat veïna de la Seu d’Urgell (Alt
Urgell) situat en territori catalanoespanyol, i d’un altre costat, el president de la República
Francesa. 
El model de ciutats bessones és un tipus específic de regió d’economia de frontera que, en
aquest cas, vincula molt especialment dues ciutats. El model identifica unes relacions més
intenses entre dues ciutats situades a una banda i l’altra de la frontera que entre altres ciutats
més properes i a la mateixa banda de la frontera. El model de ciutats bessones es va
reconèixer per primera vegada a les ciutats de Saint Paul i Minneapolis, a l’estat federal de
Minnesota (EUA), i la ciutat de Saint Louis, a cavall entre l’estat federal de Missouri i el d’Illinois
(EUA) i es va interpretar com el resultat de la combinació de dues economies aparentment
independents però al darrere de les quals es trobava una realitat geogràfica i cultural comú
(Hartshorne, 1932; Campbell 1994; Anderson i O’Wood, 1999; Tulla et al., 2008; Tulla et al.,
2007). Clout (1975) i Burtenshaw (1976) presenten situacions similars a les fronteres
francobelga i a la Saar-Lorraine francoalemanya, o Eskelinen i Kotilainen (2005) a les ciutats
d‘Imatra (Finlàndia) i Svetogorsk (Rússia), i Emsellem et al. (2010) a l’espai transfronterer
francoitalomonegasc. 
Vista la multiplicitat de factors que intervenen en les relacions transfrontereres, cal entendre
que, a la pràctica, no es dóna un model exclusiu d’interdependència transfronterera. El més
freqüent es trobar-hi diversos factors en joc: els culturals, els dels llaços familiars, els d’acords
institucionals per la cooperació en determinats assumptes, els de noves oportunitats de
mercat, els de diferències de costos de producció  –de mà d’obra i de preus–, els de diferents
nivells de desenvolupament econòmic, els de la col·laboració entre determinats sectors
econòmics –com per exemple el turisme–, els relacionats amb temes de seguretat o els inferits
pel contrast de legislacions dispars, etc. Així, la frontera pot ser entesa com la producció i la
reproducció d’uns límits que responen als canvis en les relacions entre nacions, estats,
territoris i identitats (Scott i Van Houtum, 2009). 
La frontera és, per naturalesa, un procés de múltiples nivells que es porta a terme, per
exemple, en l’àmbit de l’alta política, que es manifesta en les fronteres físiques, amb els règims
de visat, així com també en els debats als mitjans de comunicació sobre la identitat nacional,
la immigració legal i il·legal i els drets humans (Van Houtum i Van Naerssen 2002; Newman
2006; Linde-Laursen, 2011 a Scott, 2012). En realitat, les fronteres no només posen terme a
una jurisdicció politicoadministrativa i, sovint, a unes identitats culturals concretes, sinó que
també marquen els límits entre una ciutadania nacional i una ciutadania universal. Les
fronteres tenen la potestat d’autoritzar l‘accés als sistemes nacionals de protecció social, per
la qual cosa sovint és molt difícil per a molts dels treballadors immigrants i per a les persones
sancionades per la mobilitat no autoritzada rebre les proteccions legals adequades.
Efectivament, la producció i reproducció de les fronteres afecta, entre d’altres, els processos
d’interacció social transfronterera i les relacions culturals, els drets de les minories ètniques i
la mateixa vida quotidiana a les regions frontereres (Scott, 2012).
Aquesta és, doncs, només una breu panoràmica sobre el gran poder que conserven les
fronteres i que, com veiem, es manté en plena actualitat. En els següents apartats s’enfocarà,
en el marc interpretatiu acabat d’exposar, el cas de la relació transfronterera entre el Principat
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d’Andorra i el seu territori contigu immediat cap al sud, dins la jurisdicció de l’Estat espanyol,
entorn a la ciutat de la Seu d’Urgell.

3. Metodologia
Hem vist en l’anterior apartat com les interaccions entre dos territoris que fronteregen es poden
explicar a partir de la dinàmica de fluxos que s’hi genera. 
Les principals interaccions de tipus socioeconòmic entre el Principat d’Andorra i la Seu d’Urgell
i àmbit d’influència són: A) Transferències corrents basades en la creació de llocs de treball,
on la variable important són els sous dels treballadors transfronterers a Andorra
(desplaçaments per motius de treball). B) Les transferències corrents en despeses de béns
immediats, com el comerç i els serveis (despeses per compres i serveis), i C) Les
transferències de capital en inversió immobiliària, representades en l’adquisició de béns
immobiliaris a les àrees de veïnatge, per motius d’inversió i de lleure (adquisició de béns
immobles; urbans i rústics).
Els efectes d’aquests fluxos, tot i concentrar-se al municipi de la Seu d’Urgell, són plausibles
a tota la zona nord de la comarca de l’Alt Urgell. Per tant, es va delimitar un àmbit d’influència
del municipi de la Seu d’Urgell que comprèn els municipis propers: d’Alàs i Cerc, Estamariu,
Montferrer-Castellbò, Ribera d’Urgellet i Valls de Valira.
La següent fase fou la selecció de les variables que componen els principals fluxos econòmics.
Les consultes documentals i l’exploració a les fonts directes dels registres recaptadors dels
ajuntaments de l’àrea d’estudi van permetre dissenyar, l’any 2003, la base de dades i el
sistema de ponderació dels fluxos entre el Principat d’Andorra i la Seu d’Urgell. 
Els models de gravetat8 són una de les tècniques més emprades en les ciències socials per
predir i descriure certs comportaments que imiten la interacció gravitatòria. El model vincula
dues àrees que mantenen relacions biunívoques i que, en termes econòmics, compleixen tres
condicions mínimes: 1) la de l’oportunitat intermèdia, 2) la de la complementarietat de les dues
àrees, i 3) que el cost de la transacció no anul·li el benefici que se’n pot obtenir (Haggett, 2001).
Les dimensions que es consideren bàsiques per a l’estimació del volum dels fluxos que
s’originen en la variable origen a Andorra, són les següents: en primer lloc, els fluxos de capital
generats a partir de la creació dels llocs de treball al Principat d’Andorra, on la variable
important són els salaris dels treballadors transfronterers que viuen a la Seu d’Urgell i àmbit
d’influència. En segon lloc, es valoraren els fluxos de capital procedents de població andorrana
per adquirir béns de mercat a la Seu d’Urgell i la seva àrea d’influència, on la variable són les
transferències corrents domiciliades a la Seu d’Urgell. En tercer lloc, s’estimaren els fluxos en
adquisició de béns immobles per la població andorrana a l’àrea d’impacte estudiada, on les
transferències de capital per adquisició de béns immobles en són la variable.
També s’utilitzen les fonts estadístiques del censos i padrons del Principat d’Andorra, de
l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), de l’Instituto Nacional de Estadística de España
(INE) i de l’Institut National de las Statistique et des Études Économiques de França (INSEE).
Aquesta informació quantitativa s’explota per obtenir els principals indicadors de creixement i
distribució demogràfica i d’especialització econòmica. 
La informació qualitativa s’obtingué mitjançant la realització de 25 entrevistes
semiestructurades a agents socials de la Seu d’Urgell i àmbit d’influència. Finalment, es
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realitzà una enquesta a 35 establiments
comercials de la Seu d’Urgell orientada
al consumidor procedent del Principat
d’Andorra (Pallarès Blanch et al. 2005).

4. Descripció de l’àrea d’estudi
El Principat d’Andorra esdevé avui en dia
una de les poques illes del continent
europeu que queden fora del mapa de la
UE dels 27. Tot i això té signats amb la UE

diversos convenis de col·laboració (Pou
2002). El Principat d’Andorra, encaixat
entre la frontera espanyola i francesa, al
bell mig de la serralada dels Pirineus, és
un microestat de 464 km2, aproxi ma -
dament el terç de la superfície de la
comarca catalana de l’Alt Urgell de
1.447,5 km2, amb la qual limita pel sud
del país (vegeu mapa 1).
Tot el territori de l’Estat espanyol que
limita amb el Principat d’Andorra es troba
dins la regió de l’Alt Pirineu i Aran, un dels
vuit9 àmbits funcionals de la divisió
territorial de la comunitat autònoma de
Catalunya. Són tres les comarques
catalanes amb què fa frontera, però l’Alt
Urgell és amb la que hi té una sortida
natural perquè hi transcorre el riu la Valira,
que neix a Andorra. Així, mentre que amb
la comarca del Pallars Sobirà i amb la de
la Cerdanya les comunicacions són per
les carenes, amb la comarca de l’Alt
Urgell passen per la vall de la Valira i,
per tant, és amb aquesta comarca amb
la que hi ha hagut una relació més
estreta. La ciutat de la Seu d’Urgell,
capital de l’Alt Urgell, és la població més
gran de l’Alt Pirineu i Aran, amb 12.529
habitants l’any 2012.
La combinació dels factors històrics i
geogràfics determina els elements que
configuren la singularitat del país
andorrà (vegeu gràfic 1).

Font: Elaboració pròpia (Tulla et al. 2008)
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1 Població de fet, 2 Índex de variació: població 2012x100/població1950
Font: Andorra: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/web/index.asp Catalunya: www.idescat.cat Espanya: www.ine.es França:www.insee.fr

Aquesta singularitat es pot sintetitzar en tres components concrets (Pallarès-Blanch i Tulla,
2011). En primer lloc, la condició de petit estat ha facilitat que el Principat d’Andorra mantingui
peculiaritats tant en la seva sobirania com en la seva legislació fiscal. En segon lloc, la mateixa
condició de petit estat determina una marcada influència fronterera a la totalitat del seu territori.
En tercer lloc, les característiques de muntanya del país andorrà, emplaçat al bell mig de la
serralada pirinenca, tot i haver limitat l’agricultura competitiva i la localització industrial són, a
la vegada, el seu atractiu turístic, que li permet posicionar-se com a destinació de primer ordre.
Aquests tres elements constitutius del país andorrà comporten altres aspectes que defineixen
el tipus d’organització política i econòmica, com ara mantenir-se al marge de la integració
europea. D’una banda, això priva el Principat dels beneficis que comporta la inclusió en territori
de la Unió (per exemple en matèria de fons de cooperació –tot i que és part de la Comunitat
de Treball dels Pirineus). També li ha facilitat mantenir situacions excepcionals, com la funció
de paradís fiscal, de la qual recentment es troba en fase de revisió,10 o bé aplicar una menor
càrrega impositiva respecte dels països veïns, amb la qual cosa pot així vendre alguns articles
a preus més baixos. La conservació d’un estat representat per un coprincipat, amb el president
de la República Francesa per un costat i el bisbe d’Urgell, dins l’Estat espanyol, per l’altre, li
proporcionen la protecció en defensa militar de la mà d’aquests estats. La vinculació és
particularment forta amb el territori catalanoespanyol, el veí del sud, amb el qual hi ha forts
lligams culturals, familiars, comercials i institucionals. Així, un nombre important de persones
de la Seu d’Urgell i àmbit d’influència tenen parentela vivint al Principat d’Andorra, ja siguin
originaris d’allà o bé per haver-hi emigrat. Aquestes relacions de parentiu són un dels aspectes
que incideixen en els hàbits de compres tant en una banda com en l’altra de frontera. En el pla
institucional, el vincle més destacat entre ambdós territoris l’intermedia el Bisbat d’Urgell, la
diòcesi de la qual íntegra el Principat per complet, que té la seu a la ciutat de la Seu d’Urgell,
just a 10 km de la frontera. Cal recordar que en termes etnològics els andorrans són catalans,
en tant que la llengua, la tradició i el folklore són compartits.
La combinació de diferents factors històrics, geopolítics i socioeconòmics ha dut que aquest
petit estat mantingui la seva sobirania fins al segle XXI. Aquest fet li ha permès desenvolupar
una economia terciària que combina els atractius turístics propis d’una àrea d’alta muntanya
amb els avantatges fiscals i tarifaris (Bricall 2001; Pou 1994 i 2002, Pallarès-Blanch i Tulla,
2011). Actualment, el Principat d’Andorra representa el centre financer, comercial, urbà i turístic
més important dels Pirineus (Lluelles, 2007, Pallarès-Blanch et al. a premsa). 
Ha estat per totes aquestes particularitats que el Principat d’Andorra ha experimentat un
creixement demogràfic molt superior al de les poblacions veïnes (vegeu taula 1). 
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La població al Principat d’Andorra l’any 2012 és de 76.246 habitants, però el 1950 en tenia
6.176 i el 1900, 5.000. De manera que fins a la primera meitat del segle XX va tenir un
creixement ben escàs, mentre que en la segona meitat de segle els índexs de creixement és
multipliquen per 10, res comparable amb la resta d’àmbits propers. L’any 2010 és quan la
població andorrana arriba al màxim històric.
A partir d’aleshores, la població ha començat a reduir-se lleugerament.
El creixement demogràfic del Principat d’Andorra s’aprecia amb tota la seva magnitud al gràfic
2, on es troba representada la variació de la seva població per als anys 1970, 1980, 2000 i
2012 respecte a la de 1950. 
En el gràfic 2 es poden identificar tres grups de poblacions. En primer lloc i molt per sobre de
la resta, destaca la variació positiva espectacular de la població andorrana. En segon lloc,
trobem el grup de poblacions de Catalunya, la Seu d’Urgell, Espanya i França, amb una
variació positiva prou important tractant-se de creixements demogràfics en països occidentals.
En tercer lloc, es poden veure les línies inferiors, corresponents a les poblacions de l’Alt Urgell
i de l’Alt Pirineu i Aran, que indiquen variacions negatives fins a l’any 2000. Entre l’any 2000 i
el 2012 la variació de l’Alt Urgell s’acosta a 100 (que valdria igual a creixement 0) però no hi
arriba. La de l’Alt Pirineu i
Aran supera de poc el 100,
que equival a creixements
positius molt moderats. És
evident, per tant, que el
creixement demogràfic del
Principat d’Andorra ha
estat excepcional i gens
habitual, no ja només
respecte dels seus Estats
veïns, sinó que és
totalment dispar respecte
de les comarques de
muntanya de l’Alt Pirineu i
Aran.
Efectivament, les pèrdues
demogràfiques a l’àrea de
l’Alt Pirineu i Aran han
estat una constant durant
la major part del segle XX

(taula 2). 
És només fins a l’any 2012
que es recupera, i supera
lleugerament, la població
que hi havia hagut l’any
1900. La dinàmica de
decreixement ha estat

variació).
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general a totes les comarques, amb petites variacions. La seqüència històrica mostra, en primer
lloc, les grans pèrdues demogràfiques de les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i
fins fa poc l’Alta Ribagorça, i assenyala el creixement de les comarques més turístiques; la
Cerdanya i la Vall d’Aran. L’excepció és l’Alt Urgell, que sense tenir un turisme important ha anat
mantenint la població en el territori, sobretot gràcies al creixement de la ciutat de la Seu d’Urgell,
i es va situar així l’any 2012 com la comarca més poblada de l’Alt Pirineu i Aran. Aquest factor,
doncs, cal atribuir-lo a les oportunitats laborals que hi ha hagut durant les darreres dècades al
Principat. En segon lloc, seguint amb les dades de la taula 2, s’adverteix que a partir de 1950
la Seu d’Urgell experimenta un creixement demogràfic més accelerat que la resta de capitals
comarcals, que perden, mantenen o creixen molt lleugerament en població. L’impuls al
creixement de la població de la Seu d’Urgell cal relacionar-lo, més encara que el conjunt de l’Alt
Urgell, amb la influència del Principat d’Andorra com a proveïdor de llocs de treball i de serveis
de mercat, cosa que atorga a la ciutat un rang de funcional itat superior al que probablement
tindria sense la influència andorrana. Aquesta podria ser una possible explicació al fet que l’Alt
Urgell és la comarca de l’Alt Pirineu i
Aran que més concentra la població a la
capital, després de l’Alta Ribagorça
(vegeu gràfic 3). 
En l’anàlisi de l’evolució de la població
dels municipis de la comarca de l’Alt
Urgell durant les darreres dècades es
troben encara més indicis de la
influència del Principat d’Andorra (vegeu
gràfic 4). 
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Els nuclis de població més importants11

de l’Alt Urgell són la capital, la Seu
d’Urgell, Oliana, Organyà i Coll de
Nargó, tots comunicats directament
per la carretera C-14 (i la continuació
d’aquesta, N-260, a partir del poble
d’Adrall en direcció a Puigcerdà), que
segueix paral·lela al curs del riu Segre.
La resta de municipis de la comarca
tenen molt poca població. De fet, dels
19 municipis de l’Alt Urgell, 16 tenen
menys de 1.000 habitants (7 dels
quals menys de 200, 5 de 200 a 500 i
4 de 500 a 1.000), 2 tenen de 1.000 a
10.000 habitants i només 1 supera els
10.000 habitants. 
El gràfic 4 mostra com, en el darrer període 2001-2011, els municipis que presenten una taxa
de creixement total (TCT) més alta són els situats a la zona nord de l’Alt Urgell: Montferrer i
Castellbò, Ribera d’Urgellet, la Seu d’Urgell i Valls de Valira. Són els quatre municipis més
propers a la frontera andorrana i se situen entorn a la C-14 i N-260 en el cas de part del
municipi de Ribera d’Urgellet, el municipi de Montferrer i Castellbò i el de la Seu d’Urgell, o, ja
directament, entorn a la N-145 de la Seu d’Urgell al Principat d’Andorra, en el cas de les
poblacions més orientals del municipi de Valls de Valira. Un altre municipi que creix i que es
troba vora l’eix de la N-260 és el de Pont de Bar, que ja ens queda fora de l’àmbit que s’ha
seleccionat per l’estudi. 
Creixen també els municipis de Cava i la Vansa i Fórnols, els únics d’alta muntanya amb
creixements positius, fet atribuïble a l’arribada de població forana a la comarca.
Les taxes de creixement demogràfic són doncs clarament positives en el cas dels quatre
municipis mencionats: Montferrer i Castellbò, Ribera d’Urgellet, la Seu d’Urgell i Valls de Valira;
tres municipis mostren petites
recuperacions de la població, com són els
casos de Cava, la Vansa i Fórnols, i el
Pont de Bar; quatre mantenen una
situació d’estancament: Fígols i Alinyà,
Oliana, Coll de Nargó i Josa i Tuixent, i els
vuit restants van perdent lentament el
volum de població. 
La distribució de la població de l’Alt Urgell
per municipis remarca la importància que
han adquirit els municipis de Montferrer i
Castellbò, Ribera d’Urgellet i Valls de
Valira (vegeu gràfic 5). En els tres casos
es tracta de municipis que, tot i superar els
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1.000 habitants l’any 1950, van perdre
molta població durant el període 1950-
1991. A partir d’aleshores Montferrer i
Castellbò i Valls de Valira recuperen
població. Ribera d’Urgellet ho fa a partir
del període 2001-2011, pot ser com a
indicador de l’expansió cap al sud de la
influència del Principat en la localització
d’habitatge permanent o secundari.
Amb un 20% del territori de Catalunya i un
2% de la població es pot considerar que
l’Alt Pirineu i Aran és un territori que
presenta una situació extrema respecte
del conjunt del país català. Les característiques de clima i relleu de muntanya no van permetre
desenvolupar-hi una agricultura competitiva i no hi arribà un autèntic procés d’industrialització per
ser-hi excessiva la distància amb els principals centre de decisió de Catalunya, situats a l’àrea
metropolitana de Barcelona, a la costa mediterrània. Després d’anys de recessió demogràfica, és
a partir del desenvolupament turístic (bàsicament esquí i habitatge de segona residència) que
l’Alt Pirineu i Aran recupera població a través de la immigració a partir del període 1991-1996
(vegeu gràfic 6).
La població ocupada12 a l’Alt Pirineu i Aran (taula 3) es concentra al sector serveis (74,39%) i
a la construcció (11,96%), que actualment perd ocupats. La indústria (6,85%) ocupa una
proporció molt inferior a la del conjunt de Catalunya (18,63%), mentre que l’agricultura (6,80%),
una proporció superior a la de Catalunya (1,88%). La transformació agroalimentària està sent
la via de diversificació econòmica del sector primari de la regió, que hi incorpora valor afegit i
que en el cas de la fabricació artesanal constitueix un atractiu turístic i comercial de la zona.
La comarca de l’Alt Urgell és una mica més especialitzada en l’agricultura (8,04%) i en la
indústria (14,68%) que el conjunt de l’Alt Pirineu i Aran. En canvi, la capital, la ciutat de la Seu
d’Urgell, està més especialitzada en els serveis (77,87%) que tots els àmbits recollits, però
sense comparació amb el grau d’especialització en els serveis del Principat d’Andorra
(87,89%) (vegeu taula 3).

5. Resultats de l’estudi
Hem vist com, en
correspondència amb les
teories exposades al segon
apartat, els territoris
separats per una frontera
estatal poden presentar
elements identitaris comuns i
compartits (Anderson i
O’Wood, 1999; Houtum,
2002; Scott, 2012; Pallarès-
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Blanch et al., a premsa). De la mateixa manera, els territoris fronterers poden mantenir un alt
nivell d’intercanvis econòmics i de fluxos de capital que creen economies mútues i externes
que deriven cap a una relació de complementarietat (Hartshorne, 1932; Clout, 1975;
Burtenshaw, 1976; Campbell, 1994; Ohmae, 1995 a Perkmann 2003; Anderson i O’Wood,
1999; Perkmann 2003; Eskelinen, 2005; Tulla et al., 2007; Tulla et al., 2008; Emsellem et al.,
2010). Si la interacció transfronterera és molt intensa es pot arribar a crear una regió en què
els principals processos socioeconòmics i elements idiosincràtics puguin ser explicats en clau
de frontera. En aquests casos es pot identificar el model de regió d’economia de frontera. En
determinades ocasions, la consolidació o evolució del model pot esdevenir en conurbacions
(Hartshorne, 1932; Beaujeu-Garnier, 1963). Si el model es potencia des del sector públic, el
sistema d’infraestructures de comunicació tendirà a consolidar el model i proporcionarà
millores en el transport públic per evitar els col·lapses circulatoris en ambdues bandes. Però
perquè les inversions públiques tinguin eficàcia es requereix un projecte de planejament
territorial comú orientat a organitzar la mobilitat rodada i acords transfronterers en els sistemes
d’aprovisionament de serveis i equipaments per evitar les diseconomies d’escala (Oliveras et
al., 2010). Altrament, el model pot esgotar-se o presentar desproporcions i desigualtats entre
els dos territoris.
El cas de la frontera hispanoandorrana és un dels que presenta un grau d’interaccions molt
elevat. Això és indiscutible en el pla perceptiu. Per mesurar aquestes interaccions i, més
concretament, per valorar l’impacte econòmic que exerceix el Principat d’Andorra a la Seu
d’Urgell i àmbit d’influència es delimità un territori determinat en període temporal concret.
S’escolliren tres fluxos principals de capital: el flux monetari procedent dels sous percebuts
pels transfrontereres, el més important; el flux de capital per adquisició de bens mobles; i les
transferències de capital per l’adquisició de béns immobles (Pallarès-Blanch et al., 2005; Tulla
et al., 2007; Tulla et al., 2008, Pallarès-Blanch et al., 2011).
El primer dels fluxos estimat és doncs el de transferències dels salaris obtinguts pels llocs de
treball que ofereix el Principat a un col·lectiu d’entre 2.500-3.000 treballadors residents espanyols
transfronterers.13 Aquest primer flux (model A), pretén establir l’estructura de relacions entre el
nombre de transfronterers que treballen a Andorra (variable en origen) i els salaris que reben i
que són transferències corrents domiciliades a cada municipi de l’àrea de veïnatge (variable en
destinació). La distància és en temps. Els 1.52714 treballadors transfronterers generen
transferències corrents per salaris15 als municipis de Ribera d’Urgellet (1.573.505 euros), Alàs-
Cerc (856.686 euros), Montferrer-Castellbò (1.486.088 euros), la Seu d’Urgell (20.945.101
euros), Estamariu (297.218 euros) i Valls de Valira (1.538.538 euros). El total d’euros percebuts
en sous pels transfronterers a l’àrea de veïnatge és de: 26.697.136 euros. Es poden incloure
també 689 treballadors, amb sous mitjans de 12.046.355,87 euros, que són residents al Principat
d’Andorra però originaris de l’Alt Urgell i àmbit d’influència, els quals aporten alguns beneficis
econòmics de retorn. El total de transferències corrents dels salaris obtinguts al Principat
d’Andorra a la Seu d’Urgell i àmbit d’influència és de 38.743.483,18 euros. Una xifra que equival
al triple del pressupost de l’any 2013 de l’ajuntament de la Seu d’Urgell: 12.279.052,81 euros.16

Una millora del transport públic entre el Principat d’Andorra i la Seu d’Urgell i Montferrer podria
fer augmentar el nombre de transfronterers. Un augment dels salaris al Principat per sobre de
l’augment a l’àrea de veïnatge també podria fer augmentar el nombre de transfronterers per
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millors expectatives. Un augment del PIB nominal al Principat podria significar un augment de
riquesa que impliqués demanar més treballadors de l’àrea de veïnatge o d’altres àrees. L’actual
context de crisi, però, no fa preveure aquestes possibilitats.
L’important per interpretar les dades anteriors és valorar que aquest volum de treballadors
representava un 6% de la força de treball andorrana de l’any 200617 (Pallarès Blanch et al.,
2005). La majoria d’aquests transfronterers són originaris de la Seu d’Urgell i àrea d’influència.
Un 20% són nouvinguts procedents d’altres regions de Catalunya, d’Espanya o de Portugal.
Un 10% són andorrans que resideixen a la Seu d’Urgell, principalment per l‘assequibilitat a
l’habitatge i per la millor qualitat de vida urbana que s’hi ofereix, en comparació de les ciutats
andorranes, molt més densificades (Pallarès-Blanch et al., 2005). 
El segon flux de transferències prové de l’adquisició de serveis del Principat d’Andorra a la Seu
d’Urgell i àmbit d’influència. L’enquesta realitzada als establiments comercials de la Seu
d’Urgell informava que un 10% dels clients provenien del Principat d’Andorra. Això
representava el 27% del total de les vendes (productes frescos d’alimentació, alguns
d’elaboració local i també comerç especialitzat). L’enquesta revelava la importància de la
lleialtat del client andorrà, que era compartida per la seva xarxa personal (Pallarès-Blanch et
al., 2005).
El segon flux (model B) relaciona el nombre d’andorrans que van a comprar a la Seu d’Urgell,
expressat en nombre de viatges (variable en origen) i les despeses que realitzen en comerç i
serveis, és a dir, transferències corrents domiciliades a la Seu d’Urgell com a centre de l’àrea
de veïnatge (variable en destinació). La distància és en cost monetari. En un any, els andorrans
realitzen 78.000 viatges a la Seu d’Urgell, bàsicament (variable en origen). Les transferències
corrents rebudes pels comerços i serveis de la Seu d’Urgell dels andorrans, són de 34.772.079
euros l’any 2003 (variable en destinació). Pot simular-se una reducció del cost de transport per
millora de les comunicacions, augmentant els viatges i també les despeses realitzades. Així
mateix, una millora del PIB nominal andorrà implicaria més disponibilitat per a despeses
comercials. Finalment, si la diferència de preus dels productes es fa més gran (que pugin més
al Principat d’Andorra que a la Seu d’Urgell i àrea d’influència) aleshores hi hauria més atractiu
per anar del Principat a la Seu d’Urgell a comprar. Cal tenir en compte, a més, les exportacions
que es realitzen des d’Alt Urgell al Principat d’Andorra. Les exportacions de mercaderies es
valoraren (valor econòmic de l’any 2002) en 16.000.000 euros (1.094.688.447 euros per a tot
l’Estat espanyol).18 Els principals productes exportats des de l’Alt Urgell al Principat eren del
sector de l’alimentació, materials de la construcció i fusta (Pallarès-Blanch et al., 2005).
El tercer flux són les transferències deduïdes de les inversions de capital andorrà a la Seu
d’Urgell i àrea d’influència. Es tracta d’inversions immobiliàries d’empreses o particulars que
troben preus del sòl més baixos a la Seu d’Urgell i àmbit d’influència. També són importants
els factors de disponibilitat de sòl que té la Seu d’Urgell i àmbit d’influència i la necessitat de
disposar de petits centres logístics per a algun tipus de negocis que operen tant al Principat
d’Andorra com a l’Estat espanyol. Un altre factor important és que la Seu d’Urgell i àmbit
d’influència ofereix un entorn més preservat i menys congestionat que el de la part urbanitzada
del Principat d’Andorra, cosa que el fa un lloc atractiu per tenir-hi un habitatge de caps de
setmana per als residents al Principat. En alguns casos, es tracta de residents andorrans que
han escollit el seu lloc de residència habitual a la Seu d’Urgell i àrea d’influència. Dins d’aquest
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col·lectiu també hi cal comptar els casos de residents andorrans que són originaris de la Seu
d’Urgell i àmbit d’influència que han reformat les cases familiars també per a ús de segona
residència (Pallarès-Blanch et al., 2005).
El tercer flux (model C) presenta la relació dels andorrans amb l’adquisició de béns immobles
a la Seu d’Urgell i àrea d’influència (urbans, industrials i rústics). El nombre de propietats
adquirides per andorrans des de l’any 1993 al 2002 és de 1.373 (variable en origen)19 i la
transferència de capital per adquirir béns immobles ha sigut de 7.342.440 euros en el municipi
de Ribera d’Urgellet, 3.555.643 euros en el d’Alàs-Cerc, 23.829 534 euros en el de Montferrer-
Castellbò, 108.551.236 euros en el de la Seu d’Urgell, 117.298 euros en el d’Estamariu i
2.364.907 euros en el de Valls de Valira (variable en destinació). La distància és en
quilòmetres. El total d’euros invertits en propietats urbanes i rústiques procedents de capital
andorrà en tota l’àrea de veïnatge és de 121.955.353 euros (Pallarès-Blanch et al., 2005).
Pel que fa a les inversions de capital andorrà al polígon industrial de Montferrer, es pogueren
identificar, el 2003, cinc parcel·les que ocupaven una superfície de 5.928 m2 que representaven
1.425.150 euros (a 1.202 euros/m2). La superfície construïda, aproximadament el 50%,
s’estimà en 3.562.728 euros. 
Pot simular-se que l’augment de la renda per càpita al Principat implicaria un augment
d’inversió en l’àrea d’estudi de l’impacte. També l’augment relatiu del m2 al Principat sobre
l’àrea de veïnatge donaria els mateixos resultats. Finalment, la manca d’espai del Principat
promouria la inversió a la banda catalanoespanyola, si els plans d’ordenació municipal ho
permeten. 
Més enllà dels tres fluxos econòmics estimats, els efectes que rep la Seu d’Urgell pel veïnatge
amb el Principat d’Andorra, a l’altra banda de frontera, són múltiples i diversos. Se’n poden
distingir uns altres tres. En primer lloc, els que s’originen pel factor multiplicador d’algunes
activitats econòmiques, com ara l’augment de l’ocupació hotelera (turisme i negocis). Un segon
factor és la ubicació d’activitats econòmiques derivades directament de l’activitat fronterera
(agències duaneres, funcionaris de l’Estat; policia, guàrdia civil etc.). El tercer factor és
l’increment de la demanda en determinats serveis que s’ofereixen a la Seu d’Urgell i àrea
d’influència i no al Principat d’Andorra, i que poden ser especialment interessants per a la
població espanyola que treballa al Principat i resideix o bé al Principat o bé a la Seu d’Urgell i
àrea d’influència. Pràcticament en tots els casos, les qüestions com la confiança i els hàbits
són elements que sempre hi són presents (Pallarès-Blanch et al., 2005; Tulla et al., 2007; Tulla
et al., 2008, Pallarès-Blanch et al., 2011).

6. Conclusions
L’estudi identifica els elements que faciliten les activitats econòmiques fruit de la interacció de
les dues economies, la del Principat d’Andorra i la de la Seu d’Urgell i àmbit d’influència,
d’acord amb els principis establerts segons la teoria de les regions d’economia de frontera. La
principal conclusió a partir de l’anàlisi dels resultats és que s’ha consolidat una regió
d’economia de frontera i que, com és habitual en aquests casos, té una estructura de fluxos.
Entre les causes que originen els fluxos, a més de les diferències de preus i d’oportunitats
laborals, s’hi identifiquen també les d’una base històrica, política i tradicional comú. La
particular situació de petit Estat del Principat d’Andorra, combinada amb les característiques
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dels Estats veïns; respecte el nord, França proporciona estabilitat política, connexió i contactes
amb Europa, visitants i consumidors. Cap al sud, Espanya proporciona la major part de
consumidors, visitants i treballadors transfronterers cap al Principat. Per tant, és la combinació
dels factors històrics i fruit d’aquests, l’evolució que han seguit les dues regions el que ha
facilitat el creixement del model, que recorda al de les ciutats bessones. Ambdues àrees tenen
un sistema socioeconòmic més complementari del que generalment es reconeix. Es produeix
aleshores, un efecte multiplicador de l’activitat que genera noves oportunitats econòmiques,
principalment, en relació a la mobilitat de la força de treball i la compra de béns i serveis, així
com en las inversions directes en l’activitat econòmica. El volum total de transferències
estimades ascendeix al 2003 a 430.067.286,36 euros. Convé ser cautelosos però amb aquesta
xifra ja que el capital invertit en béns immobles no té un efecte tan directe en l’economia de
mercat com el dels salaris dels transfronterers ni el de les transferències per compra de béns
i serveis.  Per altra banda, els fluxos són diferents en cada direcció. El capital i l’estalvi dels
andorrans invertit a la Seu d’Urgell i àmbit d’influència es concentra en adquisicions de sòl i
propietats (habitatges i empreses). En el sentit invers, les transferències de capital
consisteixen en dipòsits bancaris d’empreses i particulars. 
A més de l’impacte econòmic directe, cal considerar també la contribució a la reducció de l’atur
de la zona estudiada, que abans de la crisi de 2008 era del 2%. Des de l’any 2008, però el
Principat ofereix molt pocs permisos de treball i per primera vegada hi ha atur. La tradicional
alta ocupació del mercat laboral andorrà explicava l’elevada taxa d’activitat de l’àrea d’estudi,
superior a la dels territoris catalans propers. Els efectes indirectes de la provisió de llocs de
treball al Principat eren els de mantenir població resident a l’àrea d’estudi, especialment la
població jove i formada, que difícilment trobava les mateixes oportunitats laborals a la Seu
d’Urgell i àrea d’influència.
Aquest és un cas de regió d’economia de frontera particularment interessant perquè es
produeix en una àrea de muntanya, poc poblada per la banda catalano-espanyola, on hi és
difícil activar-hi l’economia. Per tant, tant la retenció de població activa a la Seu d’Urgell i àmbit
d’influència, especialment la qualificada, que és la que afronta més dificultats per trobar
ocupació, com també l’efecte multiplicador d’altres activitats econòmiques, són dos
mecanismes que difícilment es podrien obtenir de formes alternatives.
Entre els factors negatius del model s’hi reconeix la complexa situació dels transfronterers
espanyols, tant a nivell de cotitzacions com de prestacions (sanitat, subsidi d’ocupació),
actualment en vies de millora.20 La dinàmica transfronterera també ha contribuït a l’escassa
participació ciutadana que s’experimenta en la vida pública de la Seu d’Urgell perquè hi la
funció residencial contrasta amb l’escassa oferta de llocs de treball i d’activitat emprenedora.
A més, el Principat d’Andorra té menys regulades les qüestions mediambientals, de manera
que l’àrea d’impacte estudiada en pateix les conseqüències, molt especialment en la qualitat
de l’aigua dels rius. També són problemàtics els col·lapses circulatoris, encara que s’han reduït
considerablement gràcies a les actuacions de millora de la circulació urbana al Principat
d’Andorra, i també per la reducció del volum de visitants, especialment en els dies punta.
Actualment està en construcció la renovació de la principal via d’accés C-145 de la Seu
d’Urgell al Principat d’Andorra. 
Per altra banda, els agents polítics i socials de la Seu d’Urgell i àrea d’influència no sembla que
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mostrin especial interès en les oportunitats que presenta el model i que hem vist reflectides en
l’anàlisi de la dinàmica de fluxos. Així, la part catalana no identifica encara, de forma
generalitzada, la població andorrana com a consumidors potencials, tret d’alguns dies
assenyalats a l’any (Fira de les oportunitats) i en activitats molt concretes com el mercat
setmanal. Per altra banda, els factors que amenacen el model, com la necessitat de protocols
de cooperació en aspectes fonamentals com la mobilitat, el transport públic i la protecció
ambiental, no tenen un lloc prioritari a l’agenda política per ambdues bandes de la frontera. Cal
reconèixer la desigualtat de poder de decisió que han d’afrontar les autoritats locals de la Seu
d’Urgell i àrea d’influència estudiada, en haver de plantejar problemàtiques d’àmbit local i
regional amb un altre Estat. Per aquest motiu, la negociació política passa primer per
sensibilitzar tant el govern autonòmic de Catalunya com l’Estat espanyol, tasca que no és
senzilla en tant que el territori de l’Alt Pirineu i Aran és una àrea perifèrica per a aquests governs. 
Els principals factors que cal tenir en compte per a la sostenibilitat d’aquest model d’economia
complementària de frontera són: (a) la conservació dels factors de producció com la
disponibilitat de sòl, especialment per a les funcions logístiques; (b) el manteniment de preus
diferencials entre ambdues àrees (en el sòl, l’habitatge i en els béns de consum); (c) la
promoció d’acords de cooperació transfronterera en matèria ambiental, infraestructures i taxes
duaneres; (d) el desenvolupament d’un planejament territorial que parteixi d’una visió integral
de l’àrea d’economia de frontera, i (e) l’aplicació d’aspectes de promoció, conservació i
divulgació del patrimoni natural i cultural, entre els quals la conservació de l’ús de la llengua
catalana, com a mesures d’integració dels nouvinguts. 
Durant els darrers anys s’han endegat alguns acords i convenis de cooperació
hispanoandorrana21 que intenten resoldre els buits legals i equilibrar els problemes derivats de
les diferents normatives que regulen ambdós països en matèries com la mediambiental. Per
seguir avançant en aquesta direcció es veu necessària la construcció de nous mecanismes de
negociació, com per exemple, la creació d’una comissió transfronterera formada per taules de
treball sectorials que inclogui als actors locals. La Comunitat de Treball dels Pirineus és un bon
marc de referència. Tanmateix, les polítiques de cooperació transfronterera duen resultats més
eficaços en l’àmbit local que regional. Per tant, el foment d’acords transfronterers, per exemple
entre la parròquia de Sant Julià de Lòria i l’ajuntament de la Seu d’Urgell, podria ser un bon
punt de partida per crear les bases per a una nova governança en la cooperació transfronterera
d’aquest territoris.  
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Notes
1- Aquest treball s’emmarca en el seu programa de doctorat.
2- Jané, O. i Forcada, E. (ed.) (2011) L’afrontera. De la dominació a l’art de transgredir, 1. Catarroja: Editorial Afers i
Mirmanda. Jané, O. i Solé, Q. (ed.) (2011) Observar les fronteres, veure el món, 2. Catarroja. Editorial Afers i Mirmanda.
3- En l’expansió i intensificació de la cooperació transfronterera cal trobar en les seves bases els acords de Schengen,
que foren signats el 1985 i 1990 a Schengen, per diversos països de la Unió Europea per suprimir de forma progressiva
els controls fronterers. L’objectiu és garantir la lliure circulació de béns, serveis, capitals, treballadors i viatgers. Entrà en
vigor el 1995.
4- Tots els habitants dels països de la UE-27.
5- Els programes Interreg van ser iniciats el 1989. Són finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).
Actualment, el programa vigent és Interreg IV, que abasta el període 2007-2013.
6- La Comunitat de Treball dels Pirineus ha estat designada, a través del seu consorci, per assumir la funció d’autoritat
de gestió del programa Interreg IV a Espanya-França-Andorra. El programa operatiu (PO) 2007-2013 constitueix la quarta
generació de suport financer comunitari destinat a reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera
francoespanyola que perllonga les iniciatives anteriors realitzades sota el nom d’Interreg. El Principat d’Andorra forma part
d’aquest nou programa.
El pressupost Feder ha estat multiplicat per dos, comparat amb Interreg IIIA, és a dir 168 milions d’euros. Les operacions
presentades en el marc d’aquest programa s’han d’inscriure en el marc dels tres següents eixos prioritaris: Eix 1-
Desenvolupament econòmic, innovació, capital humà; Eix 2- Patrimoni natural i cultural, recursos mediambientals,
turisme, i Eix 3- Transports i TIC, serveis a la població (cultura, salut, igualtat d’oportunitats ...).
7- El coprincipat és resultat del sistema de govern amb què el Principat s’independitzà del comtat d’Urgell el 1278. Així
fins al 1993 –durant 715 anys– Andorra estigué governada per dos senyors feudals, el bisbe d’Urgell i els hereus del títol
del comtat de Foix, comtat que amb el temps va acabar en mans de la corona de França i després de la Revolució, en la
República Francesa
8- Per conèixer més la tècnica del model de gravetat aplicat en aquest estiu vegeu Pallarès-Blanch et al., 2005.
9-  La Llei 23/2010, de 22 de juliol, de creació de l’àmbit del Penedès, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de
planificació: 1) àmbit Metropolità, 2) Comarques Gironines, 3) Camp de Tarragona, 4) Terres de l’Ebre, 5) Ponent, 6)
Comarques Centrals, 7) Alt Pirineu i Aran i 8) Penedès. 
10- El 10 de març de 2009, el govern andorrà va firmar la Declaració de París amb França, en la cimera londinenca del
G-20, per deixar de ser considerat paradís fiscal per l’OCDE. El mateix acord està signat amb països com àustria,
Mònaco, Liechtenstein, San Marino, França, Bèlgica, Argentina, Països Baixos, Portugal i Espanya. Per a les autoritats
espanyoles Andorra va deixar de ser considerat un paradís fiscal el 10 de febrer del 2011 en entrar en vigor l’acord
d’intercanvi d’informació fiscal firmat l’any 2009 entre ambdós països.
11- La importància els ve atorgada per la grandària de la població en primer terme, però també per ser històrics centres
de mercat i fins a l’actualitat.
12- Font: Idescat. Afiliats al règim de la Seguretat Social i als autònoms, per sectors. Dades de 2012.
13- Aquesta dada sempre es presenta de forma aproximada. Durant la realització de l’estudi no va ser possible accedir a
les dades oficials, que haguessin permès una millor precisió. Una recent publicació recull també aquesta dada per
precisar el volum de transfronterers (Margarit, 2012).
14- Davant la manca de precisió sobre el nombre total de transfronterers s’optà per un valor a la baixa.
15- 17.483,83 euros de sou mitjà andorrà amb el 5% d’increment (dades de l’any 2003).
16- Font: http://www.laseu.org/ajuntament/projecte-de-govern/pressupost/pressupost-2013/ajuntament/resum-
dingressos-i-despeses-per-capitols
17- La població ocupada a Andorra l’any 2006 era de 52.000 ocupats.
18- Ponderació feta a partir de 1.000 permisos de declaració d’exportació diària de l’Estat espanyol al Principat d’Andorra
(Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per la duana espanyola a la Farga de Moles).
19- La informació es va obtenir a través els arxius dels ajuntaments de l’àrea d’estudi seleccionada, els quals amablement
facilitaren, en tots els casos, l’accés i la interpretació de les dades. 
20- Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut.
21- Acord pel qual es disposa de la remissió a les Corts Generals de l’acord entre el Regne d’Espanya i el Principat
d’Andorra sobre el trasllat i gestió de residus, Madrid, 27-I-2000. Acord del Regne d’Espanya amb el Principat d’Andorra
per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal del 26-III-2010 com a mesura per excloure el Principat d’Andorra de la llista
espanyola de paradisos fiscals.
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