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Pròleg
L’estudi que es presenta a continuació ha estat realitzat durant els mesos
de maig a octubre de 2008, en tot allò que afecta les comunicacions postals i
telefòniques de l’àmbit territorial de les comarques de la demarcació de Girona i
del departament dels Pirineus Orientals.
L’encàrrec de la Generalitat de Catalunya, a través de la Casa de la
Generalitat a Perpinyà, i del Conseil Général des Pyrénées-Orientales, va ferse a l’empresa consultora atcsig, que a més dels seus propis consultors, ha
comptat amb la col·laboració d’en Jean-Pierre Gensane, per tot allò que afecta
al vessant septentrional de la frontera.
Per aquesta raó, la redacció original de l’estudi és bilingüe (català-francès),
tot i que l’entrega final de l’informe es realitza en català per la Generalitat de
Catalunya i en francès pel Conseil Général des Pyrénées-Orientales.
La metodologia de l’estudi s’ha centrat principalment en la realització
d’entrevistes amb els agents involucrats, especialment operadors dels sectors
implicats i agents del territori que viu l’experiència transfronterera en primera
persona.
Pretenem agrair especialment la col·laboració dels serveis postals francesos
i espanyols en els mostreigs realitzats especialment per aquest estudi, així com
els agents del territori que han mostrat el seu interès, com a afectats per la
problemàtica, en aquest estudi.
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Memòria
El Consell General dels Pirineus Orientals i la Generalitat de Catalunya van
firmar a Perpinyà el 29 de juny del 2006, un acord-marc de cooperació
transfronterera. Els convenis d’aplicació que en deriven enumeren un cert
nombre d’accions a desenvolupar durant el període 2006-2009.
Un dels punts consisteix en accentuar la col·laboració entre les dues
institucions per a construir un veritable espai de vida transfronterer a l’escala de
la Catalunya Nord (departament dels Pirineus Orientals) i de les comarques de
la demarcació de Girona.
Un dels projectes principals contemplat per aquest acord és el de
l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer, que té per fita bàsica
l’harmonització territorial de la zona transfronterera i la superació de les seves
disparitats.
L’Espai Català Transfronterer que agrupa més d’un milió d’habitants,
constitueix un conjunt històric i geogràfic que viu una forta mutació però que
pateix també un efecte fronterer.
En particular les condicions actuals de funcionament dels mitjans de
telecomunicacions i de distribució del correu transfronterer constitueixen uns
obstacles a les comunicacions i a la mobilitat.
Un “efecte frontera” derivat de sistemes públics que coneixen disparitats
notables actua de manera negativa sobre el funcionament i la millora de les
relacions.
Amb conseqüències directes i concretes, tant pels ciutadans com per les
empreses, les administracions i totes les entitats, que es tradueixen amb tarifes
elevades per trucades transfrontereres i terminis notables de tramitació del
correu transfronterer, pel sol fet que aquests dos serveis bàsics de proximitat
esdevenen “internacionals” en els procediments respectius vigents.
L’objectiu d’aquest estudi-acció és l’anàlisi d’aquestes diferencies i proposar
solucions fiables per arreglar els elements que obstaculitzen el
desenvolupament de relacions transfrontereres.
L’anàlisi realitzada à partir d’un mostreig de correu perfila uns fluxos que
tradueixen realment les relacions existents, així com les situacions
socioeconòmiques diferenciades a ambdós vessants de la frontera.
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El marc geogràfic de l’estudi-acció és l’Espai Català Transfronterer tal com
s’indica sobre el mapa i abraça la demarcació de Girona i el departament des
Pirineus Orientals.
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Mapa 1. Principals nuclis urbans i vies de comunicació de l’Eurodistricte de l’Espai
Català Transfronterer.

En particular, s’han analitzat de manera més precisa, les relacions a nivell
de la Cerdanya (Puigcerdà i La Guingueta d’Ix/Bourg-Madame), el Rosselló i
l’Alt Empordà amb el funcionament dels serveis postals dins les ciutats més
properes a la frontera.
Val a dir que aquests punts de contacte són amb diferència els més
importants a nivell d’intercanvi transfronterer, atès que per una banda, la
configuració orogràfica de la Cerdanya crea una regió natural dividida de forma
artificial; mentre que el coll del Pertús s’erigeix com el pas natural de més
importància, molt per davant del coll d’Ares (Prats de Molló-Molló) o del coll
dels Belitres (Cerbère-Portbou). Els Pirineus dificulten més les relacions a la
resta de la línia divisòria administrativa, malgrat les similituds en les formes de
vida d’ambdós vessants.
Un dels fenòmens que avui dia es donen és el fet que moltes famílies de
Puigcerdà van a viure a l’altre costat de la frontera. L’objectiu és veure quin
sobrecost suposa la frontera per les comunicacions.
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1. Marc jurídic
El marc jurídic de les comunicacions postals i telefòniques tenen dos
aspectes en comú a ambdós costats de la frontera.
D’una banda, es veuen afectats per la legislació pròpia de l’estat
corresponent, alhora que per les directives europees que regulen ambdós
sectors.
Per altra banda, aquestes mateixes directives incideixen sobre situacions
monopolístiques prèvies que aboquen ambdós sectors al procés actual de
liberalització dels mercats postals i telefònics, tant a França com a Espanya.
1.1. El sector postal
El marc jurídic que afecta el sector postal a ambdós vessants de la frontera
és comú en allò que afecta les directives europees del sector, però particular a
cada estat en funció de les lleis i organismes propis que regulen el sector.
El marc jurídic europeu.
Un procés d’elaboració europeu (del 1992 al 2002). La publicació del llibre
verd sobre el desenvolupament del mercat únic dels serveis postals al juny de
1992, per part de la Comissió Europea marca l’inici de la política postal
comunitària.
La pervivència i la millora del servei postal universal era el principal objectiu
de l’esmentat llibre verd. A aquest objectiu s’afegiren l’ampliació de la
competència i la millora de l’enrutament del correu postal transfronterer (entès
com aquell correu entre els diferents estats de la Unió Europea).
L’any 1994, el Consell de ministres de la Unió Europea fixà en una resolució
els objectius que han d’orientar l’elaboració de la regulació postal comunitària:
-

Garantir l’oferta a escala comunitària, d’un servei universal de qualitat, al
millor preu i accessible per a tothom.
Assegurar la viabilitat econòmica i financera del servei universal, definint
pel prestador del servei un sector “reservat”, de dimensions adients.
Conciliar la promoció de la liberalització gradual i controlada del mercat
postal, alhora que la durada del servei universal.

El Consell insta la Comissió a elaborar una directiva precisant la definició
del servei universal i la llista dels serveis susceptibles de ser reservats.
Ambdues directives europees són vigents en el moment de l’obertura a la
competència del sector postal.
Les directives europees vigents són les següents:
- Directiva 97/67/CE del Parlament Europeu i del Consell de 15 de
desembre de 1997relatiu a les normes comunes pel desenvolupament
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-

del marc interior dels serveis postals de la Comunitat i la millora de la
qualitat dels serveis
Directiva 2002/39/CE del Parlament Europeu i del Consell de 10 de juny
del 2002 per la que es modifica la directiva 97/67/CE amb la finalitat de
continuar l’obertura de la competència dels serveis postals de la
Comunitat

La 97/67/CE és una directiva d’harmonització. Institueix el principi d’un
servei universal postal definit per unes normes comunes: garantia de
prestacions mínimes, deures del prestador del servei universal postal sobre les
seves modalitats d’organització, definició d’objectius de qualitat dels serveis.
Defineix les principals responsabilitats dels estats membres a través de la
creació d’autoritats reguladores estatals independents, per complir les tasques
derivades de la directiva.
La directiva 2002/39/CE precisa les etapes de la liberalització del sector
postal amb diverses dates importants. L’1 de gener del 2003, el sector
reservable es limita als enviaments de correspondència interior i transfronterera
entrant fins a 100gr. L’any 2006 aquest llindar es rebaixa a 50gr.
Finalment, l’obertura total a la competència en el sector postal, que afecta
directament al correu transfronterer i prevista inicialment per l’any 2009, va ser
postposada fins el 31 de desembre de 2010, per a tots els països de la Unió
Europea, excepte Luxemburg, Grècia i els nou països més recentment
incorporats a la Unió.
1.1.1. Vessant sudcatalà
A l’estat espanyol, la legislació vigent en la regulació del servei postal és la
següent:
- Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei postal universal i de liberalització
dels serveis postals (B.O.E. 14/07/1998)
- Reial Decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel que s’aprova el
reglament pel que es regula la prestació de serveis postals, en
desenvolupament d’allò que s’estableix a la llei 24/1998
- Reial Decret 1476/2004, pel que es desenvolupa l’estructura orgànica
bàsica
- Llei 23/2007, de 8 d’octubre, de creació de la Comissió Nacional del
Sector Postal
L’objectiu de la legislació vigent a Espanya en matèria postal és la de
garantir el servei postal universal i la lliure competència en el mercat.
Per assolir el primer objectiu, es consideren serveis universals:
- el servei de gir.
- la prestació ordinària dels serveis postals nacionals i transfronterers,
podent tractar-se de cartes i targetes postals de fins a 2 kg i de paquets
postals, amb o sense valor comercial, de fins a 10kg de pes.
- els enviaments nacionals i transfronterers de publicitat directa, llibres,
catàlegs de publicacions, publicacions periòdiques, i els restants la
circulació dels quals no estigui prohibida, s’admetrà en règim de servei
postal universal, sempre que es realitzi d’acord amb alguna de les
modalitats previstes.
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-

La prestació de serveis accessoris de certificat i de valor declarat.

Per garantir la viabilitat del servei universal, l’operador a qui s’encomana la
seva prestació (Correos) gaudeix d’una reserva en exclusivitat en les següents
matèries:
- el servei de gir.
- la recollida, admissió, classificació, entrega, tractament, curs, transport i
distribució d’enviaments interurbans, certificats o no, de cartes i targetes
postals, sempre que el seu pes sigui igual o inferior a 50 grams (des de
1 de gener de 2006).
- el servei postal transfronterer d’entrada i sortida de cartes i targetes
postals amb les mateixes condicions anteriors.
- la recepció com a servei postal, de les sol·licituds, escrits i
comunicacions que els ciutadans dirigeixen a l’Administració Pública.
Alhora, per garantir la prestació del servei universal postal, la llei reserva en
exclusivitat per a l’operador triat, els següents drets:
- l’establiment d’apartats postals destinats a l’entrega de la
correspondència, sempre que ni incorporin serveis liberalitzats.
- la preferència en la tramitació de control duaner pels enviaments
inclosos en el servei postal universal.
- la distribució dels segells de Correos o altres mitjans de franqueig
referits al punt següent, podent realitzar-ne la venda al detall a través de
la xarxa postal pública o de tercers.
- la utilització en exclusiva de la denominació “Correos”, del terme
“Espanya”, o de qualsevol altre signe que identifiqui l’operador al que
s’encomana el servei portal universal o al caràcter dels serveis que en el
seu àmbit ofereix.
Finalment, el dret a entregar notificacions d’òrgans administratius i judicials,
fent-ne constar fefaentment la recepció, és un dret especial atribuït a l’operador
que presti el servei postal universal. La resta d’operadors podran realitzar
aquest tipus de notificacions en l’àmbit no reservat.
La llei estatal també exigeix al agents operadors la inscripció en el Registre
General d’Empreses Prestadores de Serveis Postals, en la modalitat de
General o Singular.
Les Autoritzacions Administratives Generals són obligatòries per oferir el
servei postal no inclòs en el Server postal universal. Es tracta de:
- Enviaments postals amb valor afegit
- Paquets postals entre 10 i 20 kg
- Publicitat adreçada (excepte cartes, targetes i paquet postal)
- Llibres, publicacions periòdiques i catàlegs (excepte cartes, targetes i
paquet postal)
Les Autoritzacions Administratives Singulars són obligatòries per oferir el
servei postal inclòs en el servei postal universal no reservat. Es tracta de:
- Cartes i targetes postals de fins a 2 kg
- Paquets postals de fins a 10 kg
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1.1.2. Vessant nordcatalà
La transposició de les directives europees al dret francès s’ha dut a terme
entre els anys 1999 i 2005.
La llei del 25 de juny de 1999 d’orientació per la gestió i el desenvolupament
sostenible del territori, en el seu article 19, transposa les principals obligacions
de la directiva 97. Modifica el codi de correus i telecomunicacions, definint per
una banda el servei universal amb els principis i garanties assegurades als
usuaris; i per altra banda, un sector reservat al prestador del servei universal
per compensar les càrregues resultants del servei universal.
Amb l’objectiu de realitzar una correcta transposició de les directives
(reducció dels límits de pes i separació de l’autoritat reguladora estatal respecte
a l’operadora postal), França a procedit a modernitzar el dispositiu jurídic de les
activitats postals a través d’un projecte de llei específic.
La llei relativa a la regulació de les activitats postals del 20 de maig de 2005
va ser publicada al Diari Oficial el 21 de maig de 2005.
S’organitza al voltant de tres eixos principals:
- La organització del mercat de les activitats postals.
- La instauració d’una regulació d’aquest mercat.
- La refusió del marc jurídic dels serveis financers de la Poste.
Pel que fa a la regulació, entraren immediatament en vigor:
- La transformació de l’ART en ARCEP (en francès, Autoritat de Regulació
de les Comunicacions Electròniques i de Correu).
- Els principis del servei postal universal.
- Els límits del sector reservat (monopoli) de la Poste, prestador del servei
universal.
- El paper consultiu de l’ARCEP.
- Els procediments de regulació.
El camp de la regulació s’estén a les activitats postals que inclouen:
- la recollida
- la tria
- l’enrutament
- la distribució
dels enviaments postals en el marc de rutes regulars.
Els operadors competidors de la Poste per la distribució d’enviaments de
correspondència en el marc de rutes regulars estan sotmesos a un règim
d’autoritzacions.
S’exclouen doncs aquells operadors d’enviaments urgents i dels missatgers
que intervenen expressament sobre demanda, en un àmbit competencial
liberalitzat d’antuvi.
Les autoritzacions es concedeixen per un període de deu anys.
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La llei introdueix una distinció clara entre la missió del servei universal de la
Poste i la missió de gestió territorial. Per primera vegada, la llei postal
introdueix una clara distincció entre ambdues missions. És la voluntat del
legislador francès. És en aquest sentit que preveu tenir en comtpe la distància i
la durada d’accés al servei de proximitat ofert a la xarxa de punts de contacte,
més que no pas la distància a l’estricte servei postal.
La llei inclou les disposicions següents:
Les regles d’accessibilitat a la xarxa postal pública no permeten que més
d’un 10% de la població d’un departament es trobi a més de cinq quilòmetres i
a més de vint minuts en cotxe dels punts de contacte més propers de correus.
La cartografia i els criteris d’implantació d’aquests punts de contacte “de
gestió del territori” es definiran a nivell local, en el sí de les comissions
departamentals de presència postal.

Els mètodes de finançament són doncs diferents (fons de compensació del
servei postal universal / fons postal nacional de perequació territorial).
El contingut del servei universal.
CAMP DEL SERVEI POSTAL UNIVERSAL
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FORA DEL SERVEI POSTAL UNIVERSAL
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1.2. El sector telefònic
El marc jurídic europeu actual (fruit de les directives de l’any 2002) relatiu al
sector de les comunicacions electròniques s’estableix d’acord a diferents texts:
- sis directives
- una decisió
- texts d’aplicació
1.2.1. Vessant sudcatalà
Al vessant sud de la frontera, la legislació vigent incident en el sector de les
comunicacions telefòniques és la següent:
- Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions
- Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les
comunicacions electròniques i les xarxes públiques de comunicacions
1.2.2. Vessant nordcatalà
Al vessant francès, l’Autorité de Régulation
s’encarrega de la regulació del sector telefònic.

des

Communications

Les lleis aprovades pel Parlament francès han transposat al dret francès el
nou marc reglamentari del sector de les comunicacions electròniques del que
s’ha dotat la Unió Europea a començament de l’any 2002. El procés legislatiu
de transposició de les directives de l’any 2002 ha culminat a França el dia 3 de
juny de 2004 amb l’aprovació de la llei relativa a les comunicacions
electròniques i als serveis de comunicacions audiovisuals per part del
Parlament.
Tres noves lleis organitzen d’ara endavant el sector de les
telecomunicacions a França i determinen l’abast de les responsabilitats de
l’autoritat reguladora:
-

La llei relativa a les comunicacions electròniques i als serveis de
comunicació audiovisual (anomenada de transposició del “paquet
telecom”), adoptada el 3 de juny de 2004.

Aquesta llei pretén adaptar la regulació sectorial a les diverses situacions de
competència en els diferents mercats, alhora que té en compte la convergència
de tecnologies. Confereix a aquesta segona i nova etapa de la regulació, una
dimensió més econòmica i comunitària.
-

La llei per la confiança en l’economia digital (LEN) adoptada el 13
de maig de 2004.

Aquesta llei defineix determinades modalitats d’exercici de les activitats de
telecomunicacions, com per exemple, la possibilitat, per les administracions
locals, d’exercir com a operadors, així com el mètode de càlcul de la contribució
dels operadors al servei universal.
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-

Finalment, la llei relativa a les obligacions del servei públic de les
telecomunicacions i a France Telecom aprovada el 31 desembre de
2003 (num. 2003-1365 publicat al Journal officiel d’1 de gener de 2004)

Aquesta llei integra modificacions reglamentàries vinculades a la
transposició de la directiva del servei universal i els drets dels usuaris pel que
fa a les xarxes i als serveis de comunicacions electròniques. Així, France
Telecom ja no és l’operador encarregat del servei universal designat per llei, i
aquesta designació del o els operadors a càrrec del servei universal es realitza
a partir d’aleshores per concurs públic.
Els principals objectius que pretén cobrir la legislació són :
-

-

Afavorir “l’exercici en benefici dels usuaris d’un competència
efectiva i lleial”.
Vetllar “pel subministrament i el finançament del conjunt dels
components del servei públic de telecomunicacions”, del que la llei
de 31 de desembre de 2003 ha refermat el principi en un entorn
competencial.
Vetllar “pel desenvolupament de l’ocupació, la innovació i la
competitivitat en el sector de les telecomunicacions”.
Tenir en compte “l’interès dels territoris i dels usuaris, en l’accés
als serveis i als equipaments”.

TASQUES I ATRIBUCIONS DE L’ARCEP
Sector de les telecomunicacions
El nou règim jurídic adoptat defineix procediments i ja no, com la llei de
1996, un marc relativament rígid amb llistes d’obligacions que calia aplicar. La
primera etapa, fonamental, prevista en el nou marc, és l’anàlisi dels mercats
pertinents. Permet definir o justificar el que, de bell antuvi, estava directament
inscrit a la llei. Són precisament els anàlisis de mercats els que fonamentaran
la regulació dels mercats en els anys vinents
Una altra evolució important del nou règim jurídic afecta les competències
del regulador, que es veuen eixamplades, al mateix temps que més
emmarcades.
Una de les principals atribucions de l’ARCEP és la de vigilar que la
competència sigui efectiva en els divuit segments del mercat –anomenats
mercats pertinents- identificats per la Comissió. Li pertoca l’anàlisi d’aquest
mercat i la conseqüent identificació dels operadors preeminents per imposar-los
si s’escau les obligacions justificades, proporcionades i justificades respecte a
les característiques de la problemàtica competencial observada. Aquesta tasca
s’exerceix principalment en els mercats majoristes.
Les obligacions recollides a la directiva “accés”:
-

transparència
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-

publicació d’una oferta de referència

-

no discriminació

-

accés a recursos de xarxa específics i a la seva utilització

-

control dels preus i de les obligacions referides al sistema de
comptabilització dels costos (orientació de tarifes envers els costos);

Les obligacions (recull no exhaustiu)
universal”:

derivades de la directiva “servei

-

prohibició de preus excessius o predadors

-

prohibició de pràctiques discriminatòries

Tanmateix, a la vista de les anàlisis de mercat que duu a terme, el regulador
pot imposar obligacions. Algunes destinades a obligar les operadores que
controlen l’accés als clients terminals, a garantir la connectivitat de punt a punt.
L’extensió i l’explotació de xarxes, així com el subministrament al públic de
serveis de comunicacions electròniques són lliures sota reserva d’una simple
declaració prèvia davant de l’ARCEP.
L’any 2004, l’abast del reglament referent a les comunicacions electròniques
va ser ampliat de forma que afecta a una més àmplia categoria d’agents. En
conseqüència, es troben en la obligació de declarar la seva activitat davant de
l’ARCEP noves activitat. Es tracta particularment de:
-

l’explotació de xarxes que asseguren la difusió o emprades en la
distribució

-

serveis de comunicació audiovisual (feixos hertzians, cable, satèl·lits…)

-

subministrament de serveis de comunicacions electròniques al públic a
banda del servei de telefonia. Més concretament
o
o
o
o

el servei de transmissió de dades;
l’accés a Internet;
els serveis de lloguer de capacitats ;
els serveis de lloguer d’enllaços llogats

Els agents que no es troben en la obligació de declarar la seva activitat són
els que intervenen en el procés d’emissió, de recepció o de transmissió de
senyals constituents de la comunicació electrònica.
Un operador pot ésser una persona física o jurídica que explota una xarxa
de comunicació electrònica oberta al públic o que subministra al públic un
servei de comunicacions electròniques.

atcsig

14

Les comunicacions postals i telefòniques transfrontereres a l’eurodistricte de l’espai català transfronterer

Nous agents en el mercat de les telecomunicacions : l’administració local
L’article L.1425-1 del codi general de les administracions públiques ha
eixamplat de forma significativa les competències de les administracions locals
en temes de la gestió digital del territori (llei per la confiança en l’economia
digital del 13 de març de 2004), autoritzant-les a esdevenir operadores de les
xarxes de telecomunicacions, o fins i tot operadores de serveis en cas de
mancances en la iniciativa privada.
Les colectivitats territorials (regions, departaments, ajuntaments) poden
escollir entre la gestió directa de la seva xarxa o la delegació d’aquesta gestió.
També poden decidir sobre la construcció de les infraestructures de
telecomunicacions i la seva explotació sota diferents modalitats juridiques
(gerència, mercats públics, concessió, etc.). Tanmateix, han de garantir la
transparència i no discriminació en el procés de cessió d’aquestes
infraestructures als operadors de telecomunicacions.
Val a dir que si a hores d’ara és reconeguda la legitimitat d’una acció del
sector públic per reduir les disparitats territorials per a l’accés a la banda ampla,
la concessió de subvencions públiques en el sector privat de les comunicacions
electròniques ha de ser amb respecte a la lliure competència. Això requereix un
accés igualitari a totes les xarxes. És un element clau per l’èxit dels projectes i
per a l’interès de les colectivitats territorials.
Com qualsevol operador, les colectivitats territorials (o els seus delegats)
són sotmeses a la regulació sectorial exercida pel regulador, d’accord amb la
legislació postal i de les telecomunicacions. Si bé l’organisme regulador no ha
de donar el seu vistiplau a cada projecte de les colectivitats locals, si que
treballa en canvi, en la creació de determinats principis generals que permeten
a les colectivitats locals de conciliar l’acció pública i la competència.
El servei universal
Segons la llei del 31 de desembre de 2003 que transposa la directiva
europea del “servei universal” del 7 de març de 2002, l’ARCEP té l’encàrrec de:
-

determinar els principis i els mètodes del servei universal

-

determinar les quantitats de les contribucions al finançament de les
obligacions de servei universal, calculades a rel d’aquesta llei, en funció
del volum de negoci atribuïble als serveis (excloent la interconnexió)

-

vigilar els mecanismes de finançament

-

sancionar tota manca d’inversió per part d’un operador

D’altra banda, l’ARCEP ha de vigilar que el subministrament d’un conjunt
mínim de línies llogades previstes per la directiva “servei universal” s’executi en
condicions no discriminatòries, a preus orientats als costos i amb tota
transparència.
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2. Els agents implicats
2.1. El sector postal
2.1.1 Vessant sudcatalà
Del costat espanyol, el mercat postal és regulat per la Subdirecció General
de Regulació dels Serveis Postals, del Ministeri de Foment.
Per la seva banda, Correos, societat anònima propietat de l’estat al 100%,
és l’agent principal en el mercat postal. La seva quota de mercat en el sector
postal tradicional era del 89%1 l’any 2006.
El principal agent competidor de Correos és l’empresa Unipost que l’any
2006 va abastar el 8% del mercat postal tradicional.
El 3% restant correspon a diverses empreses d’implantació local (veure
llistat annex).
2.1.2. Vessant nordcatalà
Al vessant francès, com ja s’ha exposat anteriorment, és l’ARCEP (Autorité
de Régulation des Communications Electroniques et des Postes) l’agent
encarregat de la regulació del sector postal.
Al departament dels Pirineus Orientals, tan sols existeix un operador postal:
la Poste.
Convé indicar que l’operador alternatiu que treballava a la regió de Perpinyà
(Société JS Activ) va tancar.
2.2. El sector telefònic
2.2.1. Vessant sudcatalà
Pel que fa al mercat de les telecomunicacions, l’autoritat reguladora és la
Comissió del Mercat de Telecomunicacions, un organisme públic adscrit al
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç a través de la Secretaria d’Estat de
Comunicacions i per la Societat de la Informació.
Pel que fa a la telefonia fixa, Telefònica gaudeix d’una posició predominant
en el mercat, amb el 79,8% dels clients d’accés directe l’any 20072. Per la seva
banda, en aquest mateix segment, Ono ofereix els seus serveis al 12% dels
usuaris. El 8,2% restant correspon a nombrosos operadors de menor
importància, entre els que destaquen Euskaltel, Tele2, Jazztel i RCable.
quota de mercat de telefonia fixa d’accés indirecte és dominat per Orange,
amb un 35,4%. En segon lloc es troba Ya.com amb el 18,2% i Tele 2, amb el
14, 3%. Jazztel, Movistar i Ono sumen un 19,7% entre totes elles, però sense
assolir en cap cas el 10% de quota de mercat individualment. Finalment, un
12,2% d’aquest mercat correspon a altres operadores menors.
1
2

Memoria del sector postal espanyol 2006, Ministerio de fomento
Informe anual 2007, Comisión del Mercado de Telecomunicaciones
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Pel que fa a la telefonia mòbil, el mercat es reparteix entre les tres grans
operadores Movistar, Vodafone i Orange que es reparteixen el 45%, el 30,5% i
el 22,5% de les línies mòbils espanyoles respectivament.
Darrerament, Yoigo ha aparegut en el mercat com una nova operadora de
telefonia mòbil, però la seva taxa de penetració és encara baixa.
2.2.2. Vessant nordcatalà
A data d’avui, s’han declarat 814 operadors davant l’Autorité de Régulation
des Communications que han obtingut les autoritzacions corresponents a les
activitats que desenvolupen. Però de fet menys d’una desena actuen a nivell
global.
Pel que fa a la telefonia fixa, a banda de l’operador tradicional France
Télécom (ORANGE) moltes altres companyies ofereixen serveis.
En canvi, per la telefonia mòbil tan sols operen tres companyies que es
reparteixen el mercat: ORANGE, SFR i BOUYGES. Una quarta llicència 3G es
troba en procés d’assignació.
A banda d’aquestes operadores, diverses administracions locals han invertit
en infraestructures passives de telecomunicacions. A partir dels estudis de
l’ARCEP, ha entrat en vigor una taxa de lloguer d’infraestructures en zones
sense cobertura.
La llista del operadors pot ser consultada al web de l’ARCEP: www.arcep.fr.
Definicions de la naturalesa de les activitats
Xarxa oberta al públic. S’entén per xarxa oberta al públic tota aquella xarxa de
comunicacions electròniques establerta o emprada pel subministrament al
públic de serveis de comunicacions electròniques o de serveis de comunicació
al públic per via electrònica.
Serveis diferents al servei telefònic. Serveis de comunicacions electròniques.
S’entén per serveis de comunicacions electròniques les prestacions que
consisteixen totalment o principal en el subministrament de comunicacions
electròniques. No es consideren en aquesta categoria els serveis destinats a
editar o distribuir serveis de comunicació al públic per via electrònica.
Servei telefònic al públic. S’entén per servei telefònic al públic, l’explotació
comercial per al públic de la transferència directa de veu en temps real, entre
usuaris fixes o mòbils.
El mercat dels serveis de telecomunicacions és supervisat per l’Autoritat. Es
troben en curs d’execució importants modificacions en el repartiment dels usos
i dels mitjans. La implantació de les noves tecnologies (internet) modifica la
distribució de les diferents xarxes. Les dades sobre aquesta evolució s’extreuen
dels estudis de l’ARCEP.
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El mercat de les comunicacions electròniques
El volum dels serveis “veu” (sobre xarxa fixa i mòbil) ascendeix a 53,1 milers
de milions de minuts al segon trimestre de 2008 i s’estima a l’alça del 4,0% al
darrer any. El volum de comunicacions emeses a través de telèfons fixes (27,1
milers de milions al segon trimestre de 2008) ha crescut en un 4,5% el darrer
any, gràcies a la ràpida penetració de la telefonia sobre IP, que ja representa el
42% del volum de minuts registrat sobre telefonia fixa, a diferència del 30% de
l’any anterior.
El trànsit de la telefonia mòbil s’acosta als 26 milers de milions de minuts al
segon trimestre de 2008. El creixement del trànsit de la telefonia mòbil es
manté, a la vora del 4% anual, des del darrer trimestre de l’any 2007. Els
volums d’Internet de banda estreta disminueix des de fa anys. La baixada
assoleix el 39,5% en un any, el segon trimestre de 2008.

El desenvolupament del telèfon sobre Internet
El número d’abonats al servei telefònic és de 40 milions al final del segon
trimestre de 2008. El creixement anual d’aquest número d’abonats (2,9% al
segon trimestre de 2008) depèn exclusivament del desenvolupament dels
serveis de veu sobre banda ampla.
El número d’abonats a un servei de telefonia sobre banda ampla
(abonaments IP DSL o sobre cable) creix un 43,9% en un any i assoleix 12,5
milions al final del segon trimestre de 2008, equivalent a un terç del abonats
telefònics.
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Si una majoria (64% al final del segon trimestre de 2008) de les línies
telefòniques, tan sols hostatge un abonat a la telefonia clàssica sobre l’RTC,
una part creixent de les línies suporta des d’ara un servei telefònic sobre IP.
Aquestes ofertes de veu sobre IP poden ser elaborades pels operadors:
- sobre línies totalment desagrupades o sobre “ADSL nu”. El disposa només
aleshores d’un abonament a un servei de veu sobre IP i ja no disposa
d’abonament telefònic clàssic sobre RTC. La proporció d’aquestes línies
està en constant augment, i representa el 21% del total de les línies fixes al
darrer trimestre de 2008, en contrast amb el 12% de l’any anterior.
- Sobre línies parcialment desagrupades o a partir d’ofertes de gruix de banda
(excepte “ADSL nu”). En aquest cas, l’abonament a un servei de veu sobre IP
és un complement a l’abonament telefònic RTC (línia analògica), que l’usuari
en aquest cas conserva. La proporció d’aquestes línies augmenta
lleugerament, especialment gràcies a l’aparició d’ofertes de venda a l’engròs
d’abonaments. Al final del segon trimestre de 2008, el 16% de les línies en
servei suporten dos abonaments al servei telefònic, enfront del 14% de l’ant
anterior.

Cal pensar que el desenvolupament de la telefonia sobre Internet està
directament vinculada a la possibilitat d’obtenir una connexió a Internet. Una
part molt important des les zones frontereres (sobretot) a les valls no disposa
encara d’accés a Internet.
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3. Anàlisi del funcionament teòric
3.1. El sector postal
Segons les principals operadores a banda i banda de la frontera, una de les
principals problemàtiques que sorgeix de l’intercanvi postal internacional és la
repercussió dels costos a la operadora corresponent. Es tracta de compensar
el cost de la distribució final (la més costosa del procés) que sistemàticament
cobra l’operadora que s’encarrega de l’admissió (en francès són anomenats
frais terminaux).
Per facilitar la tasca de facturació a l’operador d’origen, l’operador de
destinació centralitza en un únic punt (París o Madrid) la recepció del correu
internacional de l’operador emissor. Centralitzada la recepció, l’operador
receptor del correu postal factura a l’operador emissor, que ha cobrat l’import
de la operació en origen, en funció del volum operat.
El control de la facturació del correu internacional és el principal argument
esgrimit per les operadores (la Poste i Correos) per la vehiculació a través de
París i Madrid del correu transfronterer.
3.1.1 Vessant sudcatalà
Correos no contempla un tractament especial del correu transfronterer.
Aquest és tractat com la resta de correu internacional. No obstant això, el
correu postal procedent de la demarcació de Girona i destinació al departament
dels Pirineus orientals (o qualsevol punt de França), passa per l’aeroport de
Barcelona, que és un aeroport amb projecció suficient, i no el de Madrid com és
el cas de determinades destinacions.
Els esquemes següents mostren els sistemes de recollida i distribució del
correu postal entre la demarcació de Girona i el departament dels Pirineus
orientals.
L’esquema de funcionament de Correos per la recollida del correu postal a
Girona i el seu adreçament a França mostra el doble tractament que rep el
correu en funció de l’hora de recollida del correu.
Així, tot el correu, no local, recollit a qualsevol punt (bústia o oficina) de la
demarcació de Girona abans de les 13.00 (les 15.00 per a l’oficina central de
Girona) és adreçat al Centre de Tractament Automatitzat de Sant Cugat per la
seva classificació automàtica i posterior tractament. D’aquesta manera es
pretén fer arribar a l’aeroport de Barcelona el correu destinat a França abans
de les 23.00 del mateix dia.
Els objectes postals admesos a partir de les 13.00 (les 15.00 per a l’oficina
central de Girona) s’encaminen a Girona on són classificats i adreçats on
correspongui. En el cas del correu internacional dirigit a França, directament a
l’aeroport de Barcelona.
D’aquesta manera, tot objecte postal recollit a les comarques gironines ha
d’arribar a França el dia següent. A partir d’aquí, és responsabilitat de la Poste
de fer arribar a la destinació final l’objecte postal.
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Esquema 1. Sistema de Correos per la recollida i tramesa a França del correu postal de Girona
a França

En el cas de la distribució, Correos rep tots els objectes postals procedents
de França a l’aeroport de Madrid-Barajas. Això facilita el recompte i posterior
facturació a la Poste del correu que aquesta ha cobrat a l’emissor.
A partir de l’aeroport de Madrid, s’encamina el correu al Centre de
Tractament Postal de Girona (on arriben preclassificats els objectes adreçats a
les 8 principals destinacions) que les distribueix a totes les oficines de la xarxa
postal de la demarcació de Girona. Des d’aquestes oficines, els carters són els
encarregats de l’entrega al domicili del receptor.

Esquema 2. Sistema de Correos per la distribució del correu postal a Girona procedent de
França
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3.1.2. Vessant nordcatalà
L’esquema de funcionament al departament dels Pirineus Orientals.
Existeixen dues direccions que cobreixen dos territoris diferents. La primera
direcció s’encarrega de l’aglomeració de Perpinyà i la segona de la resta del
territori departamental. En el context de la modernització de l’eina postal, s’ha
habilitat un nou entramat en xarxa del territori per vèncer la batalla de la qualitat
de servei.
Inclou tres nivells de plataformes per tractar el correu:
-

La Plataforma Industrial Postal (anomenada “PIC”, Plate-forme
Industrielle Courrier):

Les PIC tracten el conjunt del correu industrial, del correu de gestió, dels
mailings, dels correus de particulars i del correu internacional. Amb el temps,
n’existiran diverses desenes a tot el territori francès.
A Perpinyà es tracta del centre de tria postal.

-

Plataforma de preparació i de distribució de correu (PPDC)

Seran un quants centenars a tot el territori francès. Preparen el correu
abans de la tria del PIC i el distribueixen. Avui en dia, existeixen 266 PPDC a
tot l’estat francès.
Als Pirineus Orientals i la zona fronterera, n’existeixen diverses en
funcionament:
- un a la Cerdanya, a Sallagosa
- un a Sant Genís de Fontanes
- un a Ceret

-

La Plataforma de Distribució de Correu (PDC)

Seran uns quants milers en tot el territori francès d’aquí al 2010. La seva
funció és la de recollir i repartir el correu postal.
Més propers al clients als que ha de donar servei, les PPDC i les PDC
adquireixen un paper essencial i de màxima rellevància per guanyar la batalla
de la qualitat i superar tots els desafiaments del correu postal.
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3.2. El sector telefònic
El funcionament del sector telefònic, amb els operadors i reguladors propis
de cada estat, és essencialment el mateix a banda i banda de la frontera.
Existeixen dos grans sistemes de comunicació telefònica:
la telefonia fixa
la telefonia mòbil,
que a banda de les característiques tècniques evidents, es diferencien entre
ells pels orígens dels seus respectius mercats.
Així, a ambdós vessants de la frontera, el mercat de la telefonia fixa prové
d’un antic monopoli estatal, en procés de privatització i liberalització en la
darrera dècada.
Per la seva banda, el mercat de la telefonia fixa és molt més recent i
liberalitzat des dels seus orígens.
El canvi que s’està produint i que té un impacte molt fort sobre el cost de les
comunicacions transfrontereres és el desenvolupament de la telefonia per
Internet.
Els bons vinculats a la telefonia sobre internet permeten telefonar per temps
il·limitat amb tots els països d’Europa.
Aquest canvi però, es produeix de forma assimètrica a un costat i l’altre de
la frontera i s’observa un fort creixement de les comunicacions de veu sobre IP
del costat nordcartalà, mentre que aquesta tecnologia s’implanta amb més
dificultats del costat sudcatalà.
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4. Anàlisi quantitativa
4.1. El sector postal
4.1.1 Vessant sudcatalà
Les dades de les que disposa Correos, segons auditoria externa de la
International Post Corporation, és que el 89,9% dels correus provinents de
França arriben al seu destinatari en tres dies i, seguint la progressió, el 98,4%
ho fa en cinc dies. La mitjana de dies necessaris per fer arribar una carta a
França és de 2,2 dies.
En sentit contrari, el 92,% dels objectes procedents de Correos arriben als
seus destinataris francesos en tres dies i el 98,4% en cinc dies. La mitjana de
dies necessaris per distribuir una carta provinent de França és de 2,4 dies.
Aquests són resultats globals i mitjanes sobre la totalitat del trànsit entre
França i Espanya. És difícil concretar si aquests terminis prevalen a l’extrem de
la xarxa de distribució (la Jonquera, Puigcerdà, el Pertús, la Guingueta d’Ix,
etc). Els diversos agents entrevistats transmeten una opinió ben diferent al
respecte.
Amb aquestes dades, Correos compleix en escreix els estàndards de
rapidesa i fiabilitat que fixa la Unió Europea.
Els tests realitzats per a aquest estudi confirmen les dades obtingudes per
l’auditoria de la IPC. Concretament, les cartes enviades de Girona a Perpinyà i
a l’inversa, han necessitat dos dies exactes per assolir les seves respectives
destinacions.
Cal tenir present de la mateixa manera que els terminis s’allarguen
considerablement quan la distància als nodes principals de distribució creix,
com s’exposa a l’apartat 5.1. d’aquest estudi, afectant especialment els sectors
més estrictament fronterers.
Degut al tractament que rep el correu internacional, no existeixen
estadístiques concretes sobre l’intercanvi postal entre les comarques gironines i
el departament dels Pirineus orientals.
No obstant això, gràcies a la col·laboració de Correos, un mostreig realitzat
durant 15 dies al mes d’octubre (considerat un mes d’activitat normal, fora de
les campanyes de Nadal i estiu, amb un gran increment de volum), mostra que
el correu postal originat a les comarques gironines en destinació a Perpinyà no
és molt quantiós, però superior al correu destinat a altres municipis del seu
departament.
Destinació
Número d’objectes postals
Perpinyà
88
Altres destinacions a
76
Pirineus Orientals
Altres destinacions a França
2186
Total
2350
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Correu originat a les comarques de Girona
destinat a França (mostreig)

4%

3%

93%

Perpinyà

Altres destinacions a D66

Altres destinacions a França

Malgrat les dades existents, cal tenir en compte que existeix un volum
relativament important i difícilment quantificable de trànsit postal transfronterer
en direcció sud-nord, ocult pels sistemes alternatius de comunicació postal
aplicats en el territori i descrits més endavant.
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4.1.2. Vessant nordcatalà
En el marc d’aquest estudi, s’ha considerat necessari efectuar sondeigs per
poder quantificar els fluxos transfronterers.
Aquesta tasca ha estat possible gràcies a la col·laboració dels diferents
responsables de correus al departament dels Pirineus Orientals.
Els recomptes van ser duts a terme durant el mes d’octubre de 2008.
Cal senyalar que cada director de centre de la Poste ha utilitzat els seus
mètodes particulars per obtenir la informació, degut a l’inexistència de protocols
unificats. També cal anar en compte amb la utilització del concepte de
transfronterer. Es va decidir comptabilitzar únicament els intercanvis entre els
dos territoris (Girona i Pirineus orientals)., però en algun cas, han estat inclosos
els enviaments a Barcelona.
A nivell de Sallagosa i de la Guingueta d’Ix (Bourg Madame):
La plataforma de Sallagosa té també sota la seva responsabilitat la Poste
de Bourg Madame i Font Romeu. Per raons d’eficàcia es va decidir de fer
l’enquesta solament a Sallagosa i a la Guingueta d’Ix.
Puyvalador
Fontrabiouse

Formiguères

Les Angles
Matemale

Olette

Porté Puymorens

La Llagonne
Font-Romeu

Porta

Bolquère

Targasonne
Angoustrine
Dorres
Latour
de Carol Enveitg

Ger

Prullans

Saillagouse
Llívia
Bourg
Madame
Osséja

Bolvir Puigcerdà

Isòvol

St Pierre
dels Forcats

Estavar
Ur

Guils de
Cerdanya

Meranges

Egat

Eyne
Llo

Ste Err
Léocadie
Nahuja

Palau de
Cerdagne
Fontanals
de Cerdanya

Valcébollère

Bellver
Prats i Sansor
Alp
Das
de Cerdanya
Urús
Montellà i Martinet

0

5

10

Kilomètres

Mapa 2. Distribució dels nuclis urbans a la cerdanya.

El sector de la Cerdanya és segurament el territori on hi ha més població
transfronterera. Una situació que resulta de la morfologia que a la pràctica,
gairebé esborra la frontera. Actualment molts habitants de Puigcerdà van a
viure a La Guingueta d’Ix o a altres pobles del costat francès (els preus dels
pisos arriba a ser un 30% inferior).
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Els resultats del sondeig a la Cerdanya :

RECOMPTE DEL CORREU TRANSFRONTERER
sortida arribada
setmana 1
25
25
POSTE LA GUINGUETA
setmana 2
20
30

POSTE SALLAGOSA

setmana 1
Setmana 2

12
15

14
19

Durant el període de recompte, el volum d’intercanvis es pot considerar
escàs. Segons la directora de la plataforma de distribució de correu a Sallagosa
són tractades entre 10 i 15 cartes setmanalment.
Puntualment, el volum s’incrementa considerablement. Es tracta per
exemple d’enviaments relacionats amb les assemblees generals de
copropietaris (reunions de propietaris), atès que són nombrosos els catalans
del sud propietaris de residències secundàries.
Uns fluxos que tampoc són realment transfronterers perquè molts
enviaments van dirigits a Barcelona.
El flux és el resultat directe d’aquestes activitats.
També, una part del correu està vinculat al fet que molts habitants viuen ara
de l’altre costat de la frontera. La seva presència es tradueix també en fluxos
de correu. Fluxos que van d’un costat a l’altra.
Els resultats dels cens de població del costat francès seran publicats a partir
de l’any 2009. Serà interessant de veure quantes famílies de Puigcerdà viuen
ara als municipis de l’Alta Cerdanya .
Per verificar els fluxos transfronterers es va decidir comptabilitzar les
oficines postals properes a la frontera del Pertús. És a dir, al centre de Ceret i
el de St. Genís que coneixen un cert volum d’intercanvis segons els seus
responsables.
També es va decidir no comptabilitzar el sector de Cervera perquè el volum
d’intercanvi postal transfronterer és molt escàs.
Pel sector de Prats de Molló el volum d’intercanvi postal transfronterer
tampoc és significatiu.
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Els resultats del sondeig a Ceret:
CORREU SORTINT DE CATALUNYA SUD
Setmana 1
Dl.
Ceret
7
Els Banys 4
Semaine 2
Dl.
Céret
4
Els Banys 3

Dt.
13
8

Dc.
6
2

Dj.
4
2

Dv.
7
4

Ds.
0
0

37
20

Dt.
6
5

Dc.
2
1

Dj.
6
4

Dv.
8
4

Ds.
1
0
TOTAL

27
17
101

Per Ceret i els Banys d’Arles (Amélie-les-Bains), els fluxos durant les dues
setmanes foren molts baixos. S’observa com el sector de Ceret, més
directament en contacte amb la frontera és lleugerament més actiu.
Els resultats del sondeig a Sant Genís de Fontanes:
Espanya-França
entrants
recomptes
Cartes
Paquets
dates
08/10/2008
09/10/2008
10/10/2008
11/10/2008
13/10/2008
14/10/2008
15/10/2008
16/10/2008
17/10/2008
18/10/2008
20/10/2008
21/10/2008
22/10/2008
23/10/2008
24/10/2008
25/10/2008
TOTAL

atcsig

0
1
0
0
2
1
0
2
2
0
0
0
335
0
335
0
678

30
29
22
64
39
80
14
10
23
8
12
20
41
29
21
3
445

França-Espanya:
sortints
recomptes
Cartes
Paquets
ordinaries certificades
5
8
2
2
5
1
4
3
3
0
2
0
8
6
3
1
0
3
4
5
1
12
2
4
5
6
2
1
1
0
6
10
2
11
5
1
9
4
1
10
7
2
5
0
3
4
1
0
87
65
28
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El cas particular del Pertús
La situació geogràfica, especialment de la oficina del Pertús, té un impacte
directe sobre els volums. S’observa principalment una afluència de paquets
expedits a les ciutats en un radi de 40km. De Figueres, de Roses, o de més
enllà, nombroses empreses utilitzen la oficina de La Poste al Pertús per enviar
a França les seves mercaderies.
Puntualment s’hi afegeixen enviaments de correu quantitativament més
significatius (mailing).
Sondeig al nivell del centre de tria postal de Perpinyà:
Metodologia
-

Recompte de tot el correu urgent ixent del departament dels Pirineus
Orientals en direcció a Girona o Barcelona.
Cens dels principals clients emissors dels Pirineus Orientals.

Resultats
-

-

El recompte del 08/10/2008 realitzat al CTC de Perpinyà ha permès
identificar 1.500 objectes postal destinats a la Catalunya del sud
(majoritàriament a Girona). Aquesta xifra sembla representativa de la
mitjana actual d’intercanvi de correu entre els Pirineus Orientals i la
Catalunya del sud.
D’aquests 1.500 objectes:
 50% són de la Banque Populaire (extractes bancaris)
 40% correspon:
→ Empreses instal·lades à Saint Charles 30%
→ Agències immobiliàries (10%) implantades a la
Cerdanya (Font Romeu), el litoral (Canet, Argelers) i
els centres termals (Amélie les Bains)
 El 10% restant correspon a enviaments realitzats per
entitats territorials (Ajuntament, Conseil Général) + alguns
agents econòmics (notaris, vivers).

D’altra banda, s’ha identificat un client anomenat HAOPI (instal·lat a
Barcelona) que diposita diàriament al CTC de Perpinyà un centenar de paquets
i expedeix trimestralment 60.000 enviaments amb destinació a tota França.
Conclusió
El correu emès pels principals agents econòmics del departament dels
Pirineus Orientals en destinació a Catalunya és relativament escàs.
Els fluxos estan relacionats amb les activitats econòmiques i la situació
geogràfica.
A la Cerdanya es produeixen enviament vinculats a la presència de
propietaris immobiliaris. Bé sigui per les residències secundaries o bé per la
presència de nous habitants fixes que aprofiten els preus de compra més
interessants.
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Al Pertús s’observen enviaments de paquets en relació a l’estructura
econòmica i a la proximitat de les comarques frontereres. Convé senyalar que a
Cervera i a Prats de Molló, els volums són pràcticament inexistents.
La xarxa postal francesa és altament operacional i respon de forma directa
a la demanda de nombroses empreses del sud. Bé sigui per les activitats
relacionades amb el sector turístic lligat al litoral (Costa Brava), o a les
necessitats d’enviaments del sector industrial ubicat en proximitat a la frontera,
la xarxa de La Poste permet fer enviaments en destinació al conjunt de França.
Les diferències apareixen en la repartició de l’estructura econòmica sobre el
territori transfronterer. El teixit industrial de les ciutats gironines té importants
necessitats per poder respondre a la demanda dels clients residents a França.

La creixent quantitat de residències secundàries pertanyents a habitants de
la Catalunya del sud genera trànsit postal en direcció a les seves respectives
residències principals. Les oficines de correus de la baixa Cerdanya en són
testimoni directes.
També convé tenir en compte els nombrosos francesos que viuen a la
Costa Brava o diferents ciutats gironines. En aquests casos, també es generen
fluxos de correu derivats d’aquesta situació (comptes bancaris, etc).
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5. Vivències al territori transfronterer
5.1. El sector postal
5.1.1 Vessants sud i norcatalans
Les entrevistes realitzades a diferents agents del territori implicat revela que
les dades de rapidesa que ofereix l’auditoria de l’international Post Corporation
no són percebudes com a reals pels usuaris del servei.
Tant al sector de la Cerdanya com del coll del Pertús, es posa de manifest
que el correu adreçat a l’altra banda de la frontera pot trigar fins a 8 dies per
arribar a la seva destinació. Aquests terminis gairebé tripliquen els marges que
poden de manifest els controls de qualitat existents, provocant una percepció
molt negativa del servei per part dels usuaris del servei postal.
Per aquesta raó, en aquestes àrees els usuaris recorren a diversos
sistemes alternatius que d’una o altra manera tenen com a objectiu final evitar
que el correu que reben o emeten hagi de traspassar la frontera, amb el
conseqüent cost i molèsties per aquests usuaris.
Desplaçament a serveis postals transfronterers
Són norma general els desplaçaments des dels municipis del sud
(Puigcerdà, la Jonquera, etc) a les bústies i oficines de la Poste
francesa, per guanyar temps en la tramesa d’objectes postals. Adopten
aquest sistema tant els Ajuntaments (Ajuntament de Puigcerdà,
Ajuntament de la Jonquera, etc), com altres ens (Hospital Comarcal de la
Cerdanya, Consell Comarcal de la Cerdanya), empreses i particulars.
En el sentit contrari, la representació de la Generalitat de Catalunya a
Perpinyà utilitza el mateix sistema, així com alguns municipis
nordcatalans molt propers a la frontera.
L’ús d’apartats de correus
L’adquisició d’un apartat de correus a la banda oposada de la frontera
respecte a la situació de l’adreça postal de l’usuari és un fet habitual
entre els usuaris del servei postal que mantenen la seva activitat a un
costat de la frontera, però amb una relació important amb l’altre costat de
la frontera. És el cas per exemple d’institucions ubicades a Perpinyà,
com el Consolat Espanyol, però també d’empreses i particulars.
L’ús dels missatgers privats
A ambdues bandes de la frontera, l’ús de missatgers privats per escurçar
els terminis del servei postal és freqüent, tant des de l’àmbit de
l’empresa privada com de les institucions públiques.
Qualsevol d’aquestes alternatives genera un cost suplemetari pels
usuaris del servei, bé sigui a nivell econòmic, de recursos humans, o
ambdós.
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5.2. El sector telefònic
5.2.1. Vessant sudcatalà
Les experiències en el sector de la telefonia mòbil són principalment
positives, però topen amb els problemes propis dels sectors de muntanya pel
que fa a la cobertura, especialment a la Cerdanya sud i determinats espais del
vessant sud de les Alberes.
Els problemes lligats a la situació fronterera responen a dificultats tècniques
relacionades també amb la cobertura telefònica, però també a la tarificació
considerada excessiva.
A banda de la problemàtica de la cobertura insuficient a les zones de
muntanya de la Catalunya del sud, la zona de Puigcerdà presenta una
problemàtica específica de dimensions relativament importants.
Atès que la cobertura telefònica depèn d’una antena de telecomunicacions
d’una potència determinada; que aquesta potència pot donar servei a una
distància i número de comunicacions simultànies concretes; la confluència de
comunicacions en un moment donat provoca que la potència de l’antena es
reparteixi entre excessives comunicacions, perdent capacitat de cobertura. En
aquestes circumstàncies, la potència d’antenes properes pot arribar a suplir la
feblesa de l’antena que teòricament hauria de donar el servei a l’usuari que
intenta establir la comunicació telefònica.
En el cas de Puigcerdà, això significa que l’antena que dona servei a les
operadores franceses pot prevaldre sobre l’antena que dona servei a les
operadores espanyoles, convertint una trucada local en una trucada
internacional. Aquesta situació es dona freqüentment en períodes d’alta
ocupació turística, als mesos d’estiu, la temporada d’esquí i els caps de
setmana de pràcticament tot l’any.
Les tarifes aplicades per les principals operadores de telefonia mòbil
espanyoles són clarament superiors a les tarifes locals i depenen habitualment
de la contractació de bons de consum suplementaris.
La taula següent indica les tarifes genèriques de les companyes de telefonia
mòbil per realitzar trucades des d’Espanya a França, amb contracte i per
particulars.
Movistar

Vodafone

Orange
(de 8 a 22h)

Yoigo

Establiment de
0,46
0,42
0,45
0,15
trucada
Tarifa per minut
0,46*
0,50*
0,48
0,30
SMS
0,32
0,60
N/A
0,30Roaming
(establiment de
0,46 + 0,47
0,44 + 0,46
0,46 + 0,46
0,12 + 0,34
trucada + preu
per minut)
Tarifes per trucar d’Espanya a França de les principals operadores de telefonia mòbil
* primer minut gratuït
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En el cas del roaming, les tarifes indicades són les d’una trucada des de
França amb destinació a Espanya. Aquesta és la tarifa que s’aplica a les
trucades quan es canvia de territori, però també en el mateix territori, quan la
senyal de l’antena espanyola esdevé excessivament fluixa en relació a la
senyal de l’antena de francesa, com s’ha exposat anteriorment.
Tècnicament, la possibilitat d’oferir una tarifa transfronterera de telefonia
mòbil no comporta excessives dificultats, atès que són les antenes les que
determinen l’origen i la destinació de la trucada, podent aplicar una tarifa o altra
a partir d’aquestes dades.
Pel que fa a la telefonia fixa, els problemes tècnics rauen en la incomoditat
de la numeració telefònica internacional que comporta la marcació de fins a
tretze números. La eliminació del 0 que precedeix els números telefònics
francesos, quan es truca des de l’estat espanyol, és una complicació afegida
per aquells usuaris que no estan avesats a trucar a França.
El principal inconvenient en les comunicacions telefòniques tradicionals rau
en el cost de les trucades, que malgrat la proximitat i la relació propera dels
abonats, es comptabilitza com a trucada internacional.
Veu sobre IP
Les comunicacions telefòniques sobre IP són encara una opció minoritària
en territori sudcatalà. Són poques les operadores que ofereixen aquesta opció,
molt econòmica, però amb una feble penetració tecnològica, amb tota
seguretat, lligada a la menor qualitat i major preu de la xarxa d’ADSL respecte
a les dades de penetració a l’estat francès.
5.2.2. Vessant nordcatalà
Per les comunicacions telefòniques:
Telefonia fixa
El cost de les comunicacions transfrontereres oscil·la en funció de les
fórmules tarifàries triades. Ja no existeix la zona local que permetia, anys ençà,
realitzar trucades a una tarifa semi local.
Ofertes per a particulars
Per la majoria de la població es tracta de sobrecostos elevats i acaba
resultant més interessant segons el volum d’intercanvi la tria d’una o altra
fórmula quan es telefona a l’altra banda de la frontera.
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Exemple de tarifes de France télécom (ORANGE).
Atout
2 € / mes
Es tracta d’una oferta basada en preus7minut molt interessants per a
qualsevol destinació telefònica, tant a França com a Europa, vàlida 24h al dia, 7
dies a la setmana.

Establiment
Preu/minut

França fix
0,11 €
0,014 €

mòbil
0,19 €
0,079 €

Europa fix
0,11 €
0,069 €

mòbil
0,11 €
0,291 €

Optimale 2 heures 19 €/mes
Aquesta oferta permet gaudir de dues hores de comunicació gratuïta amb
números de França cada mes. Les comunicacions transfrontereres no estan
incloses en aquest abonament.
Més enllà d’aquesta oferta, el preus resultants són:
França fix
mòbil
Europa fix
Establiment
0,11 €
0,19 €
0,11 €
Preu/minut
0,014 €
0,079 €
0,069 €

mòbil
0,11 €
0,291 €

Optimale 3 heures 29 €/mes
Aquesta oferta permet gaudir de tres hores de comunicacions amb números
de França i Europa cada mes. És interessant per aquells que es comuniquen
puntualment amb l’altra banda de la frontera.
Més enllà d’aquesta oferta, el preus resultants són:
França fix
mòbil
Europa fix
Establiment
0,11 €
0,19 €
0,11 €
Preu/minut
0,014 €
0,079 €
0,069 €

mòbil
0,11 €
0,291 €

I finalment:
Optimale illimitée 39 €/mes (29 € durant 3 mesos)
Aquest abonament permet gaudir de trucades il·limitades en destinació a
França i a Europa.
Ofertes per empreses
Per empreses, el contracte Contrat Professionnel Services permet gaudir de
diversos serveis i permet disposar de tarifes més econòmiques en les trucades
transfrontereres.
Múltiples abonaments s’adapten a les necessitats de comunicacions
transfrontereres en funció de la seva intensitat.
L’abonament pro (1h, 3h o 5h) permet trucar a telèfons fixes i mòbils de
França o d’Europa, a un preu únic de 0,10 €/minut.

atcsig

34

Les comunicacions postals i telefòniques transfrontereres a l’eurodistricte de l’espai català transfronterer

Fora d’aquesta limitació horària, s’aplica la tarificació professional: 0,08€ per
l’establiment de la trucada, més 0.09€/minut pels telèfons fixes i 0,15 € per
l’establiemnt de la trucada més 0,074€/minut pels mòbils.
Per a les comunicacions transfrontereres sobre telèfon fix, els preus varien
entre 0,069 i 0,09 €/minut.

Telefonia per Internet
Aquestes ofertes permeten agrupar en el mateix abonament la telefonia fixa
i Internet.
Els diferents abonaments proposats permeten accedir a les comunicacions
internacionals gràcies a preus competitius. Pel tema que ens ocupa en aquest
estudi, actualment es pot gaudir de l’abonament Optimale Internet i Téléphone
pro.
Permet telefonar de forma il·limitada a fixes de França metropolitana i a
fixes i mòbils d’Europa i Amèrica del nord segons un temps definit en el mateix
abonament.
Per les comunicacions amb destinació a Europa i Nord Amèrica, els preus
són els següents:
Per una hora al mes
Per tres hores al mes
Per cinc hores al mes

65 € *
81 € *
97 € *

Per les empreses que mantenen comunicacions amb interlocutors de l’altre
vessant de la frontera, aquestes tarifes permeten un estalvi que evita un fort
augment dels costos.
La telefonia per Internet també és una possibilitat oberta pels particulars. A
hores d’ara, la demanda de paquets que permeten realitzar trucades
telefòniques, navegar per Internet i rebre senyal de televisió es troben en un
fort creixement. Aquests paquets també ofereixen la possibilitat de realitzar
trucades a Europa de forma gratuïta. Tots els operadors telefònics francesos
ofereixen aquesta possibilitat.
Exemple free : per un abonament de 29,9€/mes es pot trucar a tota Europa
gratuïtament. Així doncs les comunicacions transfrontereres son gratuïtes.
Els intercanvis associats al desenvolupament de la telefonia sobre IP
apareixen clarament sobre les dues gràfiques següents, que revelen un fort
creixement a França de l’activitat sobre IP.
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Gràfica. Evolució de les trucades originades en veu sobre IP, segons la destinació.

Gràfica. Evolució de les trucades originades en telèfon fix.

Telefonia mòbil
L’ús del telèfon mòbil per a les comunicacions transfrontereres es revela com
un mitjà molt car.
El ROAMING
L’avantatge del telèfon mòbil és la possibilitat que té de seguir el seu
propietari quan aquest traspassa la línia fronterera. No obstant, en el moment
que canvia d’estat, també canvia de xarxa i es veu sotmès a una sobretaxa
lligada a la utilització d’un telèfon mòbil a l’estranger.
Es tracta del ROAMING (itinerància en català). El telèfon es connecta a una
altra xarxa.
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Aquesta problemàtica afecta les persones que traspassen la frontera, però
també aquelles que s’hi acosten.
La presència de diferents xarxes superposades provoca freqüentment una
oscil·lació d’operadors d’un o altre estat. Aquesta circumstància es produeix
especialment a la baixa Cerdanya, en sectors propers als punts de pas.
Amb aquestes condicions, els habitants tendeixen a oscil·lar d’un operador
a un altre, amb el conseqüent augment de la factura.
En efecte, la factura comptabilitza les comunicacions en ambdós sentits.
Pagament quan es telefona, però també quan es contesta una trucada
telefònica.

Al setembre de 2008, tarifa de la itinerància en ambdós sentits, per un
mòbil domiciliat a França, per una trucada de veu, quan una trucada interna a
França és de 0,90 € per quatre minuts (Orange).

Setembre 2008: trucades - cost per 4 minuts

Setembre 2008: recepció de trucades - cost per 4 minuts

Roaming a Espanya
Operador
propi
Movistar Orange Vodafone
Bouygues
2.2 €
2.2 €
2.2 €
Orange
2.2 €
2.2 €
2.2 €
SFR
2.2 €
2.2 €
2.2 €
Transatel
1.84 €
1.84 €
1.84 €
Fonts : Comissió Europea

Roaming a Espanya
Yoigo
2.2 €
2.2 €
2.2 €
1.84 €

Movistar Orange
1.04 €
1.04 €
1.04 €
1.04 €
1.04 €
1.04 €
0.88 €
0.88 €

Vodafone
1.04 €
1.04 €
1.04 €
0.88 €

Yoigo
1.04 €
1.04 €
1.04 €
0.88 €

Al setembre de 2008, tarifa de la itinerància en ambdós sentits, per un mòbil
domiciliat a Espanya, per una trucada de veu.

Setembre 2008: trucades - cost per 4 minuts

Setembre 2008: recepció de trucades - cost per 4 minuts

Roaming a França

Operador
propi
Bouygues Orange
Movistar
2.12 €
2.12 €
Orange
1.84 €
1.84 €
Vodafone
2.12 €
2.12 €
Yoigo
1.72 €
1.72 €
Fonts : Comissió Europea
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SFR
2.12 €
1.84 €
2.12 €
1.72 €

Roaming a França
Transatel
2.12 €
1.84 €
2.12 €
1.72 €

Bouygues
1€
0.88 €
1.04 €
1.16 €

Orange
1€
0.88 €
1.04 €
1.16 €

SFR
1€
0.88 €
1.04 €
1.16 €

Transatel
1€
0.88 €
1.04 €
1.16 €
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Al setembre de 2008, tarifa per un SMS rebut a l’hora d’un desplaçament a
Espanya.

Setembre 2008

Roaming a Espanya
Operador propi
Movistar
Bouygues
0.3 €
Orange
0.28 €
SFR
0.3 €
Transatel
0.25 €
Fonts : Comissió Europea

Orange
0.3 €
0.28 €
0.3 €
0.25 €

Vodafone
0.3 €
0.28 €
0.3 €
0.25 €

Yoigo
0.3 €
0.28 €
0.3 €
0.25 €

Al setembre de 2008, tarifa per un SMS rebut a l’hora d’un desplaçament a
França.
Setembre 2008

Roaming a França
Operador propi
Movistar

Bouygues

Orange

SFR

Transatel

0.37 €

0.37 €

0.37 €

0.37 €

Orange

0.32 €

0.32 €

0.32 €

0.32 €

Vodafone

0.41 €

0.41 €

0.41 €

0.41 €

0.35 €

0.35 €

0.35 €

0.35 €

Yoigo
Fonts : Comissió Europea

Al setembre de 2008, la tarifa d’intercanvi de dades per un mòbil domiciliat a
França quan es desplaça a un altre país europeu.

Operador

Preu per MB descarregat des de l’1
de juny

Bons especials des de l’1 de juny

€9.56 per a professionals i €10 per a
particulars

Per a professional €14.35 per 3MB amb
PDA o Blackberry i €60 per 60MB per PC

Orange

€5.97 professionals, €9.20 per a
particulars o €5.92 per a particular amb
PC card

Bons de €15 per 50MB al dia, €45 per
100MB al mes i 7 dies, bo de €5 per 3MB,
€20 per 20MB i €75 per 100MB

SFR

€0.35 (preu per MB per a tots els usos)

€17.90 per 50MB al dia o €83.65 per
150MB al mes. Pels dispositius Blackberry
es cobren diariament €4.78 per 3MB

France
Bouygues

Fonts : Comissió Europea
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Al setembre de 2008, tarifa d’intercanvi de dades per un mòbil domiciliat a
Espanya, a l’hora d’un desplaçament en un altre país europeu.
Operador

Preu per MB descarregat des de l’1
de juny

Bons especials des de l’1 de juny

€5.80

€13.92 per 50MB al dia o €69.60 per
100MB al mes
de €5.80 o €11.60 al mes subscrit

Espanya
Orange
Telefonica
Moviles
Vodafone

€1.16 (preu per MB per a tots els usos
fins a 10MB per paquets €11.60)
€0.28 (preu per MB per a tots els usos)

Xfera Moviles
(Yoigo)
Fonts : Comissió Europea
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€9.21

€13.92 per 50MB al dia o €69.60 per
200MB al mes
dades no disponibles
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6. Altres experiències transfrontereres
6.1. El sector postal
Durant anys, un vehicle garantia l’enllaç entre Perpinyà i Barcelona. Segons
les persones que participaren en aquella experiència, l’escàs volum d’intercanvi
provoca la cancel·lació d’aquell servei. Durant alguns anys un vehicle realitzava
la connexió entre Perpinyà i Barcelona. Segons les persones que participaren
d’aquella experiència, l’escàs volum d’intercanvi provocà la suspensió d’aquell
servei. Tanmateix, cal tenir en compte que el servei es limitava als enviaments
d’entre 0 i 2 kg, reduint doncs la rentabilitat i l’ús d’aquest servei.
A la frontera alsaciana, entre França i Alemanya, s’ha portat a terme una
experiència semblant. De la mateixa manera, l’escassesa del volum d’intercanvi
provocà la cancel·lació del servei.
Actualment, degut a la centralització dels intercanvis transfronterers a les
plataformes d’intercanvi de París, Barcelona i Madrid, no existeixen circuits de
comunicació postal transfronterera a nivell local.
Segons els responsables de l’ARCEP i de la Poste, és el sistema del
pagament terminal que regeix l’organització centralitzada del correu
transfronterer a Europa. Malgrat tot, la facturació electrònica donaria la
possibilitat d’organitzar mini circuits transfronterers.
Exemple: Podria establir-se un servei Sallagosa i Puigcerdà que permetés
distribuir les poques cartes l’endemà mateix de la seva emissió.
Un sistema semblant podria unir Perpinyà i Girona, reduint així el temps a
d+1. Amb una parada intermitja (Figueres), aquest sistema permetria reduir els
terminis de distribució del correu a l’extrem de la xarxa de distribució.
Amb els sistemes de comptabilitat informàtics que centralitzen la informació,
existeix la possibilitat de proposar un desdoblament.
6.2 El sector telefònic
A la frontera septentrional de França, on la geografia i la xarxa urbana
configuren una frontera permeable, l’assumpte del roaming ha aparegut
ràpidament i intensa entre les qüestions importants del sector.
Per donar resposta a les problemàtiques dels ciutadans fronterers, que es
tradueix en costos telefònics importants, vinculats a la utilització del mòbil en
territori estranger, ha aparegut un nou operador telefònic que practica el
roaming regional.
Val a dir que més de 150.000 persones traspassen la frontera entre França i
el Benelux diàriament.
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À aquesta dada, cal sumar-hi aquelles persones que s’apropen a la frontera
i pateixen les oscil·lacions d’una xarxa a una altra.
Per respondre a aquesta necessitat, Transatel Mobile proposa una solució
innovadora: un servei de telefonia multi-països que permet un estalvi important
a aquelles persones que fan servir la tecnologia GSM.
Tecnologia
Una única targeta SIM
Una única missatgeria vocal
Un únic telèfon
Un número per a cada país
Transatel disposa d’acords amb les operadores “hostes” i utilitza les seves
xarxes d’infraestructures. Els abonaments multi-països permeten als usuaris
realitzar trucades telefòniques amb tarifes locals en els països subscrits.
El conjunt de comunicacions (veu, SMS i dades) es factures segons les
tarifes locals. La recepció de trucades és gratuïta sobre la línia activa.
Exemple:
Els quadres que recullen les tarifes de roaming entre França i Espanya
indiquen que una comunicació de quatre minuts passa de 0,90€ a 2,2€ emitint
des d’Espanya.
Amb Transatel, el cost seria només de 0,90€, amb un estalvi resultant de 1,30€.
En sentit invers, no hi ha facturació de la recepció de trucades a l’altre costat de
la frontera. En aquest exemple, això comporta un estalvi d’1,04€.
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Diagnosi
Anàlisi DAFO de les comunicacions postals i telefònique transfrontereres
DIFICULTATS
FORTALESES
- Lentitud en les trameses postals
- Rapidesa en les trameses
allunyades
dels
centres
de
postals properes als centres
distribució
de distribució
- Salts d’operadores telefòniques
- No
existeixen
problemes
mòbils
tècnics en telefonia fixa
- Cost elevat de trucada (fixa i mòbil)
- Bona
implantació
de
la
- Cost elevat de segell (superior a
telefonia sobre Internet al
Espanya)
vessant francès
- Necessitat de sistemes alternatius
per una ràpida comunicació postal
- Manca de cobertura de telefonia
mòbil en determinats punts del sud
(Cerdanya i Alt Empordà)
- Manca de cobertura de banda
ampla al sud
- Limitacions legals perquè les
operadores donin servei de l’altre
costat de la frontera
AMENACES
OPORTUNITATS
- Escassa activitat de comunicació
- Interès
al
sector
transfronterera
segons
els
immediatament transfronterer
operadors implicats
per dinamitzar l’activitat
- Les estadístiques existents posen
- Interès dels operadors postals
de relleu la qualitat del servei postal
del nord en oferir serveis al
en un molt ampli marge, dificultant
sud
la implicació dels operadors
- Interès dels operadors de
- Existència de sistemes alternatius
telefonia mòbil del sud per
eficients de recollida i distribució
oferir serveis transfronterers
postal
- Mercat existent, ocult darrera
mètodes
alternatius
més
costosos
- La comissió europea demana
als operadors la reducció de
les tarifes de roaming
- Ampli marge de millora a la
telefonia per Internet al
vessant espanyol

Globalment, les diferents anàlisis permeten establir un primer resum de la
qüestió de les comunicacions transfronterers.
Sector postal
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El volum d’intercanvi transfronterer és escàs, però una part d’aquest resta
ocult darrera mètodes alternatius d’intercanvi.
És raonable pensar que la millora del servei postal transfronterer, mitjançant
un sistema adient a les necessitats regionals, generaria nous fluxos
transfronterers.
Per raons de facturació, el circuit llarg (Perpinyà-París-Madrid-Figueres o
Figueres-Barcelona-Paris-Perpinyà) és l’escollit pels operadors.
L’estructura econòmica desequilibrada tendeix a afavorir la utilització del
servei postal francès per part dels agents econòmics del sud.
El servei postal del nord es troba actualment en fase de modernització de la
seva estructura, per respondre millor a aquesta demanda.
Sector telefònic
Es troba immers en una profunda transformació a rel del desenvolupament
de la tecnologia (Internet), que permet realitzar trucades gratuïtes a l’altra
costat de la frontera. Aquesta tecnologia està més profundament implantada al
nord que la sud de la frontera.
Pels clients que no disposen d’accés a Internet, existeixen diferents
fórmules d’abonament que redueixein el cost de les comunicacions
transfronteres en la mateixa mesura que les internacionals.
La telefonia mòbil és la que a hores d’ara presenta més dificultats, tant a
nivell tècnic com econòmic, en el tema de les comunicacions telefòniques
transfrontereres.
Encara que les tarifes d’itinerància (ROAMING) puguin baixar en breu,
caldria plantejar a les operadores actuals la possibilitat d’implantar un
abonament específic transfronterer, davant la possibilitat d’aparició d’una
operadora de roaming regional semblant a l’experiència a la frontera França –
Luxemburg – Bèlgica.
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Conclusions i preconitzacions
Les comunicacions postals i telefòniques a l’espai català
transfronterer són qüestions que afecten a la vida diària dels ciutadans i a
l’activitat econòmica d’aquest territori.
La valoració quantitativa d’aquestes problemàtiques és difícilment
recogniscible per la mateixa existència de la frontera, que ha impedit fins ara la
creació de registres estadístics referits a àmbits desiguals i relativament aïllats
l’un de l’altre.
És doncs necessari organitzar, durant un període de temps, una recollida de
dades més important per veure realment l’evolució del les relacions.
De qualsevol manera, les dades obtingudes mitjançant sondeigs referides a
les comunicacions postals, reflecteixen un baix nivell de comunicació entre les
comarques gironines i el departament dels Pirineus Orientals.
Pel que fa a les comunicacions telefòniques, no es disposa de dades
quantitatives, però es fan evidents problemes tècnics en la telefonia mòbil, que
es tradueixen en un major cost de les comunicacions.
Cal tenir en compte però, que les dificultats d’aquestes comunicacions, tant
a nivell postal com telefònic resten ocultes en dos sentits.
Per una banda, s’estableixen diversos mecanismes de comunicació
alternatius que poden ser més importants que els mecanismes ortodoxes.
Degudament estructurats i racionalitzats, algunes d’aquestes alternatives
es podrien erigir com una alternativa de servei en un futur proper.
Per altra banda, aquestes mateixes dificultats redueixen la potencial
activitat transfronterera, limitant les oportunitats d’empreses i la qualitat
de vida dels ciutadans de l’àmbit transfronterer.
Tanmateix, actualment, les dificultats de comunicació, i en general, la vida
transfronterera, es limita principalment a aquelles poblacions més
immediatament establertes sobre la frontera.
D’aquesta manera, Puigcerdà i La Guingueta d’Ix (Bourg Madame), i la
Jonquera i el Pertús, viuen el fet transfronterer de forma molt més intensa que
la resta de poblacions frontereres aquesta particularitat.
En canvi, el seu entorn immediat es ressent molt menys d’aquesta
particularitat, tant pels efectes positius com negatius.
De la mateixa forma, les ciutats menys properes, però més grans, tampoc
viuen amb preocupació o visió d’oportunitat el fet transfronterer.
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En resum, es pot afirmar que actualment, les comunicacions postals i
telefòniques en l’àmbit transfronterer són aparentment escasses, sensiblement
ocultes i en qualsevol cas, limitades per les característiques dels serveis
establerts.
Aquestes limitacions suposen un fre difícilment quantificable a
l’activitat econòmica de la regió, tenint en compte que aquestes
limitacions es superposen a altres dificultats inherents al fet fronterer.
D’altra banda, les mateixes dificultats existents suposen una oportunitat de
millora del servei que amb la liberalització a nivell europeu, tant del sector
postal com telefònic, els respectius operadors poden voler millorar per assolir
nous mercats.
En aquest sentit, les operadores del nord semblen molt més
interessades en oferir serveis al sud que a l’inversa. El dinamisme
econòmic del sud representa per les operadores franceses un important
atractiu que ajudaria a rendibilitzar unes infraestructures existents, però
menys rentables que les de mateixes característiques en àrees més
dinàmiques que la Catalunya del nord.
En canvi, les empreses del sud poden veure en el territori del nord un
mercat menys dinàmic que el sud, on la penetració sigui menys beneficiosa.
Addicionalment, la oferta de les operadores franceses sembla molt difícil de
millorar, a la vista de la oferta vigent de les operadores espanyoles, tant en
qualitat com en preus. I en el sector postal, com telefònic.
En definitiva, la problemàtica existeix a tots els nivells d’anàlisi de l’estudi,
però encara pot millorar a mesura que la liberalització dels mercats entri en
funcionament, especialment perquè les operadores franceses semblen
interessades en la prestació de serveis al sud de la frontera.
Aquí és més aparent el problema de l’accés a la xarxa Internet pel conjunt
del territori i en particular les zones de muntanya.
Cal pensar també que el desenvolupament d’internet no es limita a la
qüestió de la comunicació telefònica. Pot ajudar a distribuir continguts per
aprofundir els lligams entre les dues poblacions.
D’altra banda, les experiències transfrontereres del nord de França i el
Benelux, així com les possibilitats de la tecnologia de telefonia mòbil ofereixen
alternatives per la millora del servei en aquest àmbit.
De la mateixa manera que existeix una operadora transfronterera a la
fronterera Franco-Belga-Luxemburguesa, podria tirar-se endavant un
estudi de viabilitat per una operadora de telefonia mòbil a l’àmbit
transfronterer català, que es podria estendre també a Andorra.
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Alternativament, no hi ha impediments tècnics perquè les companyies que
operen actualment a banda i banda de la frontera puguin oferir tarifes
transfrontereres pels interessats en aquest tipus de comunicació. Queda
pendent comprovar l’interès que poden tenir aquestes companyies en aquest
tipus d’ofertes.
Pel que fa a la telefonia fixa, l’absència de problemes tècnics limiten les
possibilitats de millora a la baixada de tarifes. L’evolució es produeix i es
produirà en la diversificació de bons, més encara després de l’obertura de les
fronteres. En aquest cas també, les operadores del nord semblen més ben
situades que les del sud.
A nivell de les comunicacions postals, les possibilitats de millora de la
qualitat del servei també passen, en part, per la cerca de solucions que
permetin reduir els circuits i per tant, els terminis de lliurament,
especialment als extrems de la xarxa de distribució.
Al nivell de desenvolupament tecnològic actual, no és concebible que
s’interposin obstacles tècnics per posar en marxa un sistema de
comptabilització i de facturació dels moviments transfronterers.
Val a dir que l’enrutament a través de París, Barcelona o Madrid només
representa un impediment relatiu per la qualitat del servei postal. No obstant, és
un obstacle important per la reducció de preus, atès que es considera
forçosament com a correu internacional, resultant-ne l’encariment substancial
del servei.
Els terminis de lliurament del correu esdevenent inconvenients
d’importància creixent a mida que la distància als nodes de distribució
augmenta, arribant a ser greu en el cas de les poblacions situades al terme de
la xarxa.
Novament, l’obertura de les fronteres a les operadores de banda i banda de
la frontera permetria un creixement de les xarxes de distribució regionals,
reduint previsiblement els costos de distribució i els terminis.
De la mateixa manera, la competència en un mateix àmbit territorial hauria
de corregir les dificultats que les xarxes de distribució pateixen a les parts
terminals o capil·lars, provocant una reducció considerable dels estàndards de
qualitat del servei postal.
La intervenció pública, a la vista d’aquest estudi, ha de permetre corregir
les disfuncions en l’organització de les comunicacions postals i telefòniques a
l’espai transfronterer. Gràcies a la seva visió global i la seva capacitat
d’intervenció, les administracions poden i han d’implantar mecanismes que
corregeixin les tendències del mercat.
Els canvis institucionals endegats en el marc de la liberalització del mercat
postal l’any 2011 marquen diferents vies que cal tenir en compte des del
moment present.
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Al nord de la frontera, les colectivitats territorials podrien participar en la
gestió dels fons de perequació territorial en el marc d’un ens públic. En
aquestes condicions, poden constituir-se com a actors influents per a
l’organització de les xarxes postals en els territoris que els corresponguin.
Aquesta nova situació tindrà un impacte directe sobre la gestió del correu
transfronterer. La creació d’un circuit euroregional entre Perpinyà i Girona seria
viable i permetria fer més fluida la distribució, especialment pels usuaris
destinataris situats als extrems de la xarxa de distribució. Al mateix temps,
l’existència d’aquesta nova eina afavoriria l’intercanvi i permetria extendre la
cooperació.
Pel que fa a la telefonia mòbil, es tractaria sobretot d’afavorir i accelerar
l’aparició d’un “roaming” regional. Les autoritats a ambdós costats de la frontera
poden crear un quadren de necessitats que justifiqui la implantació d’aquest
servei. En aquest context, la competència entre els diferents operadors ha de
ser utilitzada per activar la creació d’aquest nou servei.
De la mateixa manera, en el cas de la telefonia fixa es tractaria de crear una
tarifa euroregional que permetés realitzar trucades telefòniques dins l’espai
català transfronterer que fossin facturades com a trucades locals.
L’administració pública s’erigeix doncs com un nou actor que pot proposar
als operadors de cada sector una resposta específica que apareix a l’espai
transfronterer.
En definitiva, la liberalització dels mercats postal i telefònic hauria de
comportar una millora dels serveis a partir de l’any 2011, així com la reducció
de les tarifes d’aquests mateixos serveis. Tanmateix, com s’ha demostrat en el
processos de liberalització dels mercats estatals interns, l’administració pública
haurà d’estar molt pendent del procés perquè els usuaris en surtin efectivament
beneficiats. Les dificultats pròpies de l’Eurodistricte de l’Espai Català
Transfronterer justifiquen, l’adopció de polítiques públiques específiques que
d’una banda animin els operadors a pensar en clau de proximitat, i d’altra
banda incentivin l’estructuració i organització de les solucions alternatives
existents esmentades en aquest estudi. Només d’aquesta manera es pot
garantir una millora de la qualitat i el cost dels serveis postals i telefònics.
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Annexes
Empreses de serveis postals de la demarcació de Girona
44 C.M. GIR, S.L.
AUREIM, S.L.
BON REPARTIR, S.L.
BONAIRE GIRONA, S.L.
CATALANA DE MARQUETING DIRECTE S.L.
CERDANYA CURSA, S.L.
DAVID TORRESCASANA BERTRAN
DE FULLETS I FULLETONS, S.L.
DISPUBLICA, S.L.
DISTRIBUIDORA FIGUERENCA, S.L.
DISTRIBUST MAILING, S.L.
DISTRIOLOT, S.L.
DOLORES AVIVAR MARTOS
FRANCISCO BONILLA ORTEGA
GERUNDA SERVEI URGENT, S.L.
GIROASSIST, S.A.
GIROTRANS 2006, S.L.
JOEL COLOMER CASAMITJANA
JORDI PLA BATLLE
JOSEP COLOMER FERRES
LA GAVINA MISSATGERA, S.L.
MAILING COSTA BRAVA L'ESCALA, S.C.P.
MARIA DOLORS VILANOVA I TANE
MIRVAL COURIER, S.L.
MISSATGERS COSTA BRAVA, S.L.
MISSATGERS DEL FLUVIA, S.L.
MISSATGERS DEL RIPOLLES, S.L.
MISSATGERS ROSES VIATRANS, S.L.
MONTSERRAT ROTLLAN BOTO
NOEMI TORNER BEGARA
PALAMOS URGENT SCP
RAPID EMPORDA, S.L.
RAPID PALAMOS S.L.
RAPIDTER, S.L.
ROSSELLO COURCES, S.L.
SERVEIS DE PUBLICITAT I MARKETING, S.L.
SERVEIS PROFESIONALS COSTA BRAVA S.L.
SERVEIS PUBLICITARIS GANXONS S.L.
SERVIPOST LLAGOSTERA S.C.
TRAMONTANA EXPRES, S.C.
TRANSVERSAL CENTRE DE SERVEIS, S.L.
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Entrevistes i contactes realitzats
Administració pública
1. Il·lustríssim senyor Jordi Cabezas, alcalde de la Jonquera
2. Il·lustríssim senyor Jesús Figa, alcalde de Capmany
3. Il·lustríssim senyor Josep Guiolà, alcalde de Sant Climent Sescebes
4. Senyor Josep Cordomí, enginyer municipal de l’Ajuntament de
Puigcerdà
5. Senyora Àngels Robert, interventora del Consell Comarcal de la
Cerdanya
6. Senyor Ramon moliner, gerent del Consell Comarcal de la Cerdanya
7. Senyora Regina Franquès, gerent del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà
Agents reguladors
1. Monsieur Philippe Distler, directeur général de l’Autorité de Régulation
des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
2. Monsieur Nadal, ARCEP, servide de Régulation Postale
3. Monsieur Bertrand Pailhes, ARCEP, Service de la Régulation des
marchés fixes et mobiles
4. Monsieur Gibert Guillaume, ARCEP, Service régulation du Haut Débit
5. Comisión del Mercado de Telecomunicaciones
6. Minsterio de Fomento
Operadors postals
1. Monsieur Christophe Gehin, Direction Production Plateforme
internationale courrier PARIS
2. Monsieur Jean Louis Maysounave, Directeur de Groupement Direction
Courrier du Golfe du Lyon. Groupement Postal Pyrénées
RoussillonPERPIGNAN
3. Monsieur Philippe Gibelin, Directeur Centre Courrier Distribution
Perpignan ARAGO PERPIGNAN
4. Monsieur Frederic Moulins, Directeur Centre de Traitement Courrier des
P.O PERPIGNAN
5. Monsieur Eric Carles, Directeur d’Etablissement Courrier De Saint Génis
des Fontaines
6. Madamme Raynaud, Directeur d’Etablissement Courrier SAILLAGOUSE
7. Monsieur, Robert Moreno, Directeur d’Etablissement Courrier CERET
8. Monsieur Denis Fruitet, Directeur commercial Poste PERPIGNAN
9. Monsieur Jean Marie Lavail
10. Senyor Manel Rey, cap de Correos (Catalunya)
11. Senyor Vicenç Ibáñez, director de comunicació de Correos (Catalunya)
12. Senyor José Antonio Palencia, cap de trànsit postal de Correos (Girona)
13. UNIPOST
Operadors telefònics
1. Senyor Josep Ma. Figa, Responsable de la xarxa de la província de
Girona de Movistar.
Agents privats
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2. Senyor Jordi Boix, gerent de l’hospital comarcal de la Cerdanya
3. Senyor Pere Busquets, Àrea d’Estudis Econòmics de la Cambra de
Comerç de Girona
4. Registre Mercantil de Girona
5. Gest-4 assessors (la Jonquera)
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