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1.Introducció.	
Les	conques	hidrogràfiques	són	sistemes	on	conflueixen	diversos	processos	naturals	que	
tradicionalment	 són	 estudiats	 separadament	 per	 a	 facilitar	 el	 seu	 estudi	 i	 comprensió.	
Tanmateix,	 si	 també	 es	 vol	 tenir	 en	 compte	 les	 interaccions	 entre	 aquests	 processos	
naturals	i	l’activitat	humana	aleshores	resulta	més	convenient	realitzar	íntegrament	el	seu	
estudi	sota	un	enfocament	sistèmic.	
En	el	cas	d’una	conca	hidrogràfica	aquestes	interaccions	poden	ser	per	la	pròpia	alteració	
o	modificació	del	medi	per	 la	mà	de	 l’home,	 fet	que	afecta	directament	al	comportament	
natural	 dels	 processos;	 com	 també	 poden	 esdevenir	 de	 la	 mateixa	 relació	 i	 les	
retroalimentacions	 que	 es	 generen	 entre	 el	 recurs,	 la	 seva	 explotació	 i	 gestió,	 i	 les	
variables	socioeconòmiques	vinculades	a	la	sostenibilitat.	Aquesta	alternativa	ofereix	nous	
instruments	de	recolzament	a	la	presa	de	decisions	(Jin	et	al.	2009).	

 

2.	Treball.	
La	recerca	s’ha	centrat	en	la	realització	d’una	proposta	metodològica	per	 la	modelització	
d’una	 conca	 hidrogràfica	 com	 un	 sistema	 complex,	 que	 té	 en	 compte	 no	 solament	 els	
aspectes	físics,	químics	i	ambientals	sinó	també	els	aspectes	socials	i	econòmics.	En	aquest	
sentit	s’ha	desenvolupat	un	marc	conceptual	de	la	modelització	de	problemes	ambientals	
complexos	sota	un	enfocament	sistèmic,	s’ha	establert	 les	premisses	necessàries	per	a	 la	
formulació	 d’un	 model	 mitjançant	 la	 dinàmica	 de	 sistemes	 per	 tal	 d’aprofundir	 en	 el	
coneixement	 d’una	 determinada	 conca	 i	 en	 el	 seu	 comportament	 i	 finalment	 s’ha	
desenvolupat	l’estudi	d’un	cas	concret	en	una	àrea	geogràfica	definida	per	tal	de	calibrar	i	
validar	el	model	proposat.	

L’àrea	geogràfica	escollida	per	a	la	definició	del	treball	ha	estat	la	conca	hidrogràfica	que	
coincideix	 amb	 el	 territori	 administratiu	 del	 Principat	 d’Andorra,	 en	 la	 vessant	
mediterrània	 dels	 Pirineus	 Orientals.	 El	 territori	 estudiat	 està	 format	 per	 tres	 valls	 que	
formen	 una	 Y,	 travessades	 pels	 rius	 Valira	 del	Nord	 i	 Valira	 d’Orient,	 que	 en	 ajuntar‐se	
formen	 el	 riu	 Gran	 Valira.	 L’orografia	 és	 força	 muntanyosa	 amb	 una	 altitud	 mitjana	
respecte	 el	 nivell	 del	 mar	 de	 1.996	 m.	 Les	 condicions	 orogràfiques	 juntament	 amb	 les	
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singulars	 característiques	 econòmico‐socials	 d’aquest	 territori	 fan	 que	 sigui	 un	 cas	
singular.	

El	 procés	 d’edificació	 es	 va	 produir	 primer	 seguint	 les	 carreteres	 al	 fons	 de	 les	 valls,	
després	es	va	estendre	per	expansió	a	partir	de	les	construccions	ja	existents	per	ocupar	
finalment	 el	 territori	 de	 forma	 més	 dispersa.	 Aquest	 model	 de	 creixement	 fa	 que	
actualment	 tots	 els	 cursos	 fluvials	 travessin	 zones	 urbanes	 sovint	 amb	 construccions	 ja	
establertes	en	zones	inundables. 	

La	 planificació	 del	 territori	 al	 Principat	 d’Andorra	 sempre	ha	 estat	 sotmesa	 a	 tensions	 i	
conflictes	 amb	 un	 ball	 de	 lleis	 i	 disposicions	 jurídiques	 per	 intentar	 ordenar‐ho.	 Les	
demarcacions	 territorials	 organitzades	 administrativament	 en	 parròquies	 ha	 estat	
d’antuvi	 un	 contrapoder	 a	 un	 Govern	 Andorrà	 que	 no	 ha	 trobat	 la	 forma	 de	 redactar	 i	
tramitar	 una	 planificació	 urbanística	 general	 del	 territori,	 donant	 com	 a	 resultat	 un	
creixement	desordenat	(Barba	et	al.	2009).	Amb	la	Llei	general	d’ordenació	del	territori	i	
urbanisme	 29/12/2000	 es	 van	mantenir	 els	 drets	 d’edificabilitat	 compromesos	 amb	 les	
antigues	regulacions	parroquials,	fet	que	ha	donat	lloc	a	que	el	conjunt	de	sòl	classificat	al	
país	 sigui	 de	 44,8	 milions	 de	 m2	 de	 sòl,	 que	 representa	 7	 vegades	 l’actual	 sòl	 urbà	
consolidat	(6,	45	milions	de	m2).	El	potencial	de	creixement	és	de	397.080	nous	habitatges	
que	 suposaria	 un	 escenari	 poblacional	 de	 	 1.070.000	 persones,	 que	 posat	 en	 relació	 als	
84.082	habitants	actuals,	suposaria	multiplicar	per	més	de	10	la	població.	

La	 producció	 hidroelèctrica	 i	 la	 producció	 de	 neu	 artificial	 constitueixen	 els	 principals	
usos	 no	 consumptius	 del	 recurs	 hídric,	 sumant	 uns	 58,6	Hm3/any,	mentre	 que	 els	 usos	
consumptius	suposen	13,9	Hm3/any	(Ponsa	et	al.	2009).	Estacionalment	s’observa	com	a	
problema	que	 a	 l’hivern	 les	 unitats	 hidrològiques	 situades	 en	 cotes	 altes	 presenten	 una	
sobreexplotació	del	recurs	disponible	degut	principalment	a	la	producció	de	neu	i	a	que	en	
aquest	període	la	precipitació	és	en	estat	sòlid	 i	no	s’infiltra	en	els	aqüífers.	Els	balanços	
hídrics	 als	mesos	 d’estiu	manifesten	 també	 una	 sobreexplotació	 a	 totes	 les	 subconques	
degut	a	l’augment	dels	regadius,	a	la	producció	d’energia	elèctrica	i	a	la	intensificació	del	
consum	de	boca	per	part	del	turisme.	

 

3.	Conclusions.	
La	 dinàmica	 de	 sistemes	 esdevé	 una	 bona	 metodologia	 per	 a	 la	 conceptualització	 i	
simulació	de	sistemes	complexos	en	els	que	interaccionen	variables	econòmiques,	socials	i	
mediambientals.		 

En	el	 cas	 estudiat	 es	desprèn	que	 l’expansió	urbanística	que	 s’ha	 verificat	d’aigües	 avall	
cap	aigües	amunt	de	les	valls,	consolidant	molts	assentaments	i	infraestructures	en	zones	
inundables,	 esdevé	 un	 dels	 principals	 riscos	 naturals	 del	 Principat	 d’Andorra.	 Quan	 a	 la	
sostenibilitat	del	recurs,	l’estudi	dels	balanços	hídrics	posa	de	manifest	la	sobreexplotació	
estacional	 de	 determinades	 subconques	 vinculat	 a	 l’activitat	 humana,	 principalment	 el	
turisme	i	la	producció	hidroelèctrica.	

El	model	posa	de	relleu	que	en	els	escenaris	previstos	d’acord	amb	l’evolució	poblacional	
estimada	 s’intensifiquen	 tant	 la	 vulnerabilitat	 associada	 a	 les	 inundacions	 en	 zones	
urbanes	com	la	sobreexplotació	del	recurs.	
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