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1.- OBJECTIUS 
 
En aquest treball es vol analitzar la valoració i les actituds de la població d’Andorra  
respecte el fenomen migratori. Partint de la base que hi ha una sèrie de divisions que 
segmenten la societat andorrana (jurídicopolítica, sòcioeconòmica i lingüísticocultural), 
volem conèixer quins factors són més determinants per la integració dels immigrants i pel 
tipus de relacions entre els diferents grups nacionals. 
  
És evident que la situació dels immigrants a Andorra, en relació als tres eixos de divisió 
que hem assenyalat, dependrà de molts factors: lloc d’origen, nivell de formació, ocupació, 
coneixement del català, situació familiar, intenció de quedar-se més o menys temps a 
Andorra, etc. Amb els anys de residència, el pes específic d’aquests factors poden canviar, 
atès que poden haver evolucionat, per factors com: la mobilitat ocupacional, l'aprenentatge 
del català, canvis en la situació familiar, la decisió d’establir-se definitivament a Andorra, 
possibilitats d’adquirir drets polítics, econòmics, i molts altres. Un dels objectius d’aquest 
estudi, serà valorar quins factors poden influir en les actituds respecte la immigració i quins 
factors poden condicionar més la integració dels immigrants. 
 
També es vol analitzar si la valoració i les relacions entre els diferents grups nacionals 
residents a Andorra estan condicionades per aquestes divisions (si estan jerarquitzades en 
funció d’aquesta segmentació) i quins factors influeixen en aquesta estructuració. 
 
 

2.- HIPÒTESIS 
 
Sembla evident que la immigració és un fenomen de gran importància a Andorra, degut a 
que la majoria de la població és d'origen immigrant i no té la nacionalitat andorrana. 
Aquesta peculiar situació es pot veure com un “problema” en algunes qüestions que afecten 
la identitat nacional (llengua, tradicions), si bé per una altra banda, es pot considerar la 
immigració com una necessitat pel funcionament de l’economia (per cobrir la demanda de 
mà d’obra).  
 
En aquest context, destaca l’escassa conflictivitat que es manifesta entre els diferents grups 
nacionals, fet que podria ser degut en part a la legislació que controla la immigració tant pel 
que fa al seu nombre com a la seva procedència (la majoria de les autoritzacions es 
concedeixen a immigrants de l’entorn europeu), i en part a la relativa prosperitat econòmica 
(amb una continuada oferta de llocs de treball) i a les peculiaritats del mercat laboral 
andorrà (segmentació, escassa mobilització sindical).  
 
A partir d’aquestes premisses podem formular unes hipòtesis generals:  
 
- Que les interaccions que es donen entre els diferents grups nacionals estan relacionades 

amb les divisions legals, econòmiques i lingüístiques que segmenten la societat, és a 
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dir, que es produeix una segmentació en les relacions socials entre els diferents grups al 
creuar-se els diferents eixos de divisió. 

 
- Que la percepció de la integració dins la societat andorrana, no sempre coincideix amb 

els criteris establerts per definir aquesta integració. Hi ha uns criteris oficials per provar 
la integració a Andorra dels estrangers que volen adquirir la nacionalitat andorrana (el 
coneixement del català, de la Història i les institucions d’Andorra), però a part 
d’aquests criteris establerts els residents poden destacar altres factors per considerar-se 
integrats, en relació amb la percepció de la seva situació a Andorra i respecte el seu país 
d’origen (si ha millorat la seva posició i se sent satisfet laboralment, si té intenció de 
quedar-se, si està amb la seva família...). 

 
D’aquestes hipòtesis generals es poden derivar algunes hipòtesis específiques: 
 
Entenent que la segmentació legal entre andorrans i no andorrans determina els drets 
polítics i econòmics de la població i tenint en compte les condicions restrictives per adquirir 
la nacionalitat andorrana, sembla que hi ha una acceptació d’aquesta situació per les dues 
parts. Els andorrans (que tenen tots els drets polítics i econòmics) estarien interessats a 
mantenir la seva situació de privilegi i es mostrarien reticents a facilitar l’accés dels 
immigrants a aquests drets. Per la seva part, la població no andorrana mostra poca 
implicació a l’hora de reivindicar els seus drets (laborals, econòmics...) i una escassa 
participació comunitària; en aquesta situació, molts dels que podrien accedir a la 
nacionalitat andorrana no l’adquireixen, possiblement perquè senten que no la necessiten o 
per no haver de renunciar a la seva nacionalitat d’origen.  
 
La segmentació econòmica i laboral fa referència a la diferent situació en que es troben els 
andorrans que ocuparien les feines més ben considerades (com és el cas de l’Administració, 
on tenen preferència pel fet de tenir la nacionalitat andorrana, i en altres llocs on les xarxes 
de relacions socials i familiars juguen un paper important a l’hora d’obtenir les millors 
feines) i els immigrants que treballarien en determinades feines per les que no hi ha mà 
d’obra autòctona (tasques amb menys prestigi i amb pitjors condicions), de manera que es 
podria dir que el mercat de treball d’Andorra està segmentat ètnicament, és a dir, que es 
podria establir una correlació entre certes ocupacions i els immigrants de determinada 
procedència, encara que els anys de residència poden condicionar la millora de la seva 
situació dins del mercat laboral, diluint aquesta segmentació. 
 
Entre els immigrants també es poden trobar diferents situacions, de manera que els més 
antics i nombrosos per la proximitat geogràfica i cultural (espanyols i sobretot catalans), 
poden sentir-se més legitimats per mantenir i millorar la seva situació enfront dels 
immigrants més recents o d’origen més llunyà, als que veuen com a competidors en el 
mercat laboral.  
 
Pel que fa a la segmentació lingüísticocultural, tot i que la majoria de la població 
immigrada és d’un entorn cultural semblant (europeu), hi ha una diversitat lingüística i de 
“prestigi cultural” entre els diferents grups que pot influir en les seves relacions i en la 
respectiva valoració.  
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Ara bé, tot i que el català és la llengua predominant en l’àmbit públic i, com a idioma 
oficial, és imprescindible per accedir a certes ocupacions o en les relacions amb 
l’Administració, el castellà és molt utilitzat com a llengua d’interacció amb els turistes i en 
altres àmbits de relació. Això fa que molts immigrants optin per aquesta llengua, amb la 
que poden desenvolupar-se amb normalitat en la majoria de les situacions.  
 
Una hipòtesi en relació a aquest tema és que l’immigrant es troba davant dues realitats: 
l’Andorra oficial, catalana, amb el poder polític però que no és majoritària, i l’Andorra 
creada pel gran creixement econòmic i migratori, que és producte de la barreja, on l’idioma 
dominant és el castellà. La nostra hipòtesi és que aquest immigrant fa l’esforç d’integrar-se 
lingüísticament (a través de l’escola i l’aprenentatge del català, castellà o francès) d’acord 
amb les expectatives de promoció ocupacional i socials, però en molts casos consideren 
més útil aprendre i utilitzar el castellà perquè és una llengua més estesa al món i perquè es 
troben que en molts àmbits el català no resulta necessari. 
 
En conjunt, aquests diferents nivells de segmentació s’interrelacionen i configuren 
l’estructuració de la població d’Andorra que s’ordena jeràrquicament, condicionant les 
relacions entre els diferents grups nacionals i la integració dels immigrants. 
 
 
3.- METODOLOGIA 
 
Aquest treball combina la recerca teòrica i el treball de camp. En una primera fase es va 
recopilar informació sobre el tema de la immigració per configurar el marc teòric, i les 
dades demogràfiques disponibles de la població d’Andorra –així com altres dades 
econòmiques i jurídiques– que serveixen per perfilar l’evolució i la situació actual del país.  
 
Amb aquesta base, es va dissenyar un qüestionari de 69 preguntes per aplicar a una mostra 
estratificada en funció de l’edat, el sexe i la nacionalitat de la població d’Andorra. Per tal 
d’aconseguir adequar la representativitat estadística, es van sobrerepresentar els col·lectius 
minoritaris (incloent més casos dels que correspondrien si es realitzés una mostra 
proporcional), i posteriorment es va ponderar (aplicant un coeficient de correcció) per tal 
que els percentatges es corresponguessin als de la població real d’Andorra. (Veure dades 
sociodemogràfiques a l’annex 8.1)  
 
Aquest qüestionari es va dur a terme durant l’any 2002 de manera presencial sobre una 
mostra de 1.072 persones majors de 18 anys, amb un marge d’error del 3 % i un nivell de 
confiança del 95,5 %. 
 
Després d’un procés de control i depuració de les dades es va procedir al tractament 
estadístic mitjançant el programa SPSS, obtenint les freqüències i percentatges de les 
diferents qüestions plantejades, així com l’anàlisi bivariable en funció de les variables 
sociodemogràfiques de la població (principalment sexe, edat, nacionalitat o lloc d’origen, 
nivell d’estudis i ocupació). Com a estadístic de contrast s’ha utilitzat l'indicador de la txi-
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quadrada, que indica si les variables analitzades són independents (no hi ha relació entre 
elles) o si hi ha una relació de dependència, és a dir si la proporció de casos de cada 
categoria d’una variable depèn dels valors de l’altra variable, i per tant ambdues poden 
estar associades. En alguns casos s’ha introduït una variable de control que pot modificar 
les conclusions respecte la relació de les dues variables analitzades. 
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4.- INTRODUCCIÓ  
 
4.1.- DADES GENERALS 
 
El Principat d’Andorra és un país situat al Pirineu Central, entre Espanya i França, d’una 
extensió aproximada de 468 Km2, amb una població registrada de 67.159 habitants l’any 
2002 i una densitat de població de 143 habitants per Km2. El territori està dividit 
administrativament en set parròquies: Canillo (3.205 habitants), Encamp (10.772 habitants), 
Ordino (2.485 habitants), la Massana (6.660 habitants), Andorra la Vella, que és la capital 
(20.724 habitants), Sant Julià de Lòria (7.785 habitants) i Escaldes-Engordany (15.528 
habitants).  
 
El règim polític d’Andorra és el coprincipat parlamentari, i des de l’any 1993 la Constitució 
és la norma suprema de l’ordenament jurídic. Els coprínceps (el bisbe d’Urgell i el 
president de la República Francesa) assumeixen la representació com a cap d’estat, el 
Consell General (format per 28 consellers generals i presidit pel síndic general) exerceix la 
potestat legislativa, i el Govern (format pel cap de Govern i els ministres) exerceix la 
potestat reglamentaria. Els comuns (corporacions públiques amb personalitat jurídica i 
potestat normativa local) són els òrgans de representació i administració de les parròquies. 
La potestat jurisdiccional és exercida pels batlles, el Tribunal de Batlles, el Tribunal de 
Corts i el Tribunal Superior de Justícia. 
 
En l'estructura de la població per edat i sexe s’observa un major nombre d’homes  (51,8 % 
del total) que de dones (48,2 % del total) en gairebé tots els trams d'edat (excepte el tram 
comprés entre els 25 i els 34 anys i els majors de 75 anys) i sobretot entre els 40 i els 59 
anys, com a conseqüència de la incorporació d’una major proporció de mà d’obra 
masculina procedent de l’estranger.1  
 
Gràfic 1: Piràmide de la població d’Andorra. Any 2002 
 

                                                 
1 Ministeri de Justícia i Interior del Govern d’Andorra. Estadístiques de població any 2002.  
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Font: Departament de Treball del Ministeri de Justícia i Interior. Estadístiques de població any 2002. 
Elaboració pròpia. 
 
Un dels trets més significatius de l’estructura de la població d’Andorra és la gran diversitat 
de procedències dels residents, fins al punt que el percentatge de residents estrangers és 
molt superior al de residents de nacionalitat andorrana (gràfic 2). Del total de residents de 
l’any 2002, el 37,9 % (25.467) són de nacionalitat andorrana, el 38,8 % (26.071) de 
nacionalitat espanyola, el 6,5 % (4.336) de nacionalitat francesa, el 10 % (6.729) de 
nacionalitat portuguesa i el 6,8 % (4.556) d’altres nacionalitats. 
 
Gràfic 2: Població per nacionalitats. Any 2002 
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Font: Departament de Treball del Ministeri de Justícia i Interior: Estadístiques de població any 2002. 
Elaboració pròpia. 
 
L’economia andorrana presenta una forta terciarització, basada en els sectors turístic i 
comercial. Les dues activitats estan molt lligades ja que una part del turisme que arriba a 
Andorra ve atret per l’oferta comercial (turisme de compra) i una altra part ve atret per la 
natura i per la pràctica d’esports (esquí). Per això es considera el turisme com el motor 
essencial de l’economia andorrana, ja que impulsa directament l’activitat d’alguns sectors 
(comerç, hoteleria, serveis turístics) i indirectament també arrossega altres sectors 
(construcció, transports, comunicacions, etc.).  
 
Cal destacar el paper de la immigració en relació a l’important creixement econòmic i 
demogràfic d’Andorra respecte les regions i comarques de l’entorn. 
 
La immigració al Principat d’Andorra s’ha d’entendre des de la perspectiva de les 
transformacions econòmiques que s’han produït en la segona meitat del segle XX, ja que 
l’expansió de l’economia andorrana (lligada al desenvolupament de les activitats comercial 
i turística) ha generat un important corrent immigratori. Per estudiar aquest fenomen, a més 
d’analitzar les característiques de la població (ocupació, distribució per nacionalitats, 
parròquies i edat), també cal tenir en compte les polítiques que s’han aplicat per intentar 
regular l’afluència d’immigrants, així com la legislació per accedir a la nacionalitat 
andorrana, factors que es relacionen amb el nivell d’integració dels immigrants i la identitat 
nacional andorrana i, en definitiva, amb la cohesió social. Aquests temes són els que es 
desenvolupen en els apartats següents. 
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4.2.- TRANSFORMACIÓ ECONÒMICA I CREIXEMENT DEMOGRÀFIC  
 
La societat tradicional andorrana, igual que altres societats rurals pirinenques, es basava en 
la ramaderia i en l’agricultura (condicionada pel medi muntanyós, el clima rigorós i les 
reduïdes terres de conreu), a més de la forja del ferro i petites activitats manufactureres. Es 
tractava doncs d’una societat amb una economia de subsistència, que a finals del segle XIX 
va arribar a una situació de saturació demogràfica, és a dir, que la producció no era 
suficient per mantenir tota la població. En aquesta societat, la casa era una institució bàsica 
en l’organització de la vida social, vinculant patrimoni i família. El nomenament de l’hereu 
únic (normalment el fill primogènit), que assegurava la indivisibilitat del patrimoni familiar 
en un entorn en que era necessari evitar el fraccionament de les terres de conreu, esdevé un 
sistema per regular la composició i l’estabilitat del grup, ja que els fills no-hereus (cabalers) 
quedaven exclosos de la unitat familiar.2 Les alternatives pels cabalers eren, a part de casar-
se amb una pubilla per formar part d’una altra casa, treballar per l’hereu si necessitava 
ajuda, dedicar-se a la carrera eclesiàstica o emigrar. També havien d’emigrar en molts 
casos les noies que no eren nomenades pubilles, si no entraven com a “joves” en una altra 
casa del país. 
 
Així, les migracions constituïen un mecanisme per regular l’equilibri entre la població i els 
recursos econòmics limitats. Alguns andorrans van emigrar als països veïns per realitzar 
treballs estacionals, altres abandonaven definitivament el país atrets per la industrialització 
de Catalunya i la necessitat de mà d’obra a França després de la Primera Guerra Mundial. 
En aquest període, la població d’Andorra va disminuir considerablement, passant de 5.231 
habitants l’any 1900 a 4.042 habitants l’any 1930, el que representa una disminució del 23 
% de la població en trenta anys.3 
 
Aquesta situació de regressió demogràfica va canviar durant els anys trenta, quan es 
produeix el trencament amb el sistema econòmic tradicional i Andorra es converteix en un 
centre d’atracció d’immigrants. La transformació econòmica i social s’inicià amb la creació 
de la societat FHASA (Forces Hidroelèctriques d’Andorra, S.A.) l’any 1929 per la 
construcció de centrals elèctriques, i amb la construcció de les carreteres d’Andorra al Pas 
de la Casa i d’Andorra a Ordino. A més de la millora en les infraestructures i les 
comunicacions del país, la realització d’aquestes obres va comportar la necessitat d’una 
quantitat de mà d’obra que va ser coberta amb l’arribada de treballadors immigrants. 
També van arribar a Andorra exiliats procedents sobretot d’Espanya i França, buscant 
refugi com a conseqüència de la Guerra Civil Espanyola i de la Segona Guerra Mundial. 
Així, durant la dècada dels quaranta la població d’Andorra continuà augmentant, però a 
principis dels anys cinquanta va experimentar un descens pel retorn d’alguns exiliats als 
països d’origen: dels 6.310 habitants l’any 1951 es va passar a 5.503 habitants l’any 1954, 
gairebé una disminució del 13 % de la població en tres anys.4 
                                                 
2 Armengol, L.: “Les migracions andorranes al segle XIX”, dins Societat Andorrana de Ciències: Els 
moviments migratoris a Andorra. 2a diada andorrana Universitat d’Estiu de Prada, Agost de 1989. Andorra: 
Editorial Maià, 1991. 
3 Segons les dades de l’Oficina d’Estadística del Bisbat recollides en el llibre d’ Adellach, B. i Ganyet, R.: 
Estadístiques de les Valls d’Andorra. Andorra: Consell General de les Valls d’Andorra, 1977. 
4 Bricall, J.M.: Estructura i perspectives de l’economia andorrana. Barcelona: Edicions 62, 1975. 
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La situació del Principat durant les guerres, li va proporcionar una sèrie de beneficis per la 
seva funció de plataforma de distribució de mercaderies entre França i Espanya, i aquests 
beneficis van ajudar a la formació del capital que va fer possible el desenvolupament i el 
canvi d’orientació econòmica d’Andorra. També és destacable la importància del contraban 
com a conseqüència dels problemes derivats de la postguerra espanyola.5 
 
A partir de l’any 1955 comença un procés continu de creixement econòmic basat en el 
desenvolupament i transformació del comerç andorrà, aprofitant una conjunció de factors 
favorables: la seva situació geogràfica, la seva diferenciació política, financera i fiscal 
(Andorra tenia establert un règim de lliure comerç amb Espanya i França). Aquests factors, 
juntament amb el desenvolupament de l’economia europea i la millora del nivell de vida 
dels països veïns que van incrementar el seu poder adquisitiu, van fer molt atractiva l’oferta 
comercial d’Andorra, tant per la varietat de productes com pels preus. La situació 
d’Espanya, amb limitacions en els bens de consum pel tancament i proteccionisme de la 
seva economia, afavoria encara més l’afluència de compradors d’aquest país.  
 
L’expansió de l’economia andorrana, basada en el comerç com a activitat principal, 
s’incrementà durant els anys seixanta i setanta amb el desenvolupament del sector turístic i 
l’hoteleria. Paral·lelament es va produir el desenvolupament del sector financer i la 
consolidació d’un sistema bancari propi que va esdevenir el vehicle financer per al canvi 
econòmic. El creixement d’aquestes activitats va comportar també l’auge del sector de la 
construcció, i aquest accelerat desenvolupament d’activitats que requerien gran quantitat de 
mà d’obra, en un context en què la població andorrana no era suficient per cobrir les 
necessitats del mercat laboral, va provocar un intens flux d’immigració de treballadors. La 
immigració procedia majoritàriament d’Espanya (el 82,2 % del total de la població 
immigrada l’any 1976 –sobretot de Catalunya, Andalusia i Galícia) i, en menor proporció, 
de França  (9 %) i de la resta de països (8,8 %).6 
 
Mentre el sector turístic va continuar desenvolupant-se durant els anys vuitanta, el sector 
comercial va disminuir el seu pes relatiu dins el sector terciari després de l’adhesió 
d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea (l’any 1986), ja que va suposar una reducció 
del diferencial de preus pels consumidors espanyols. Aquesta conjuntura també va 
comportar la necessitat de modificar el marc de relacions exteriors. Així, l’any 1991 va 
entrar en vigor un acord entre Andorra i la CEE en el que s’estableix la unió duanera pels 
productes industrials i un règim de país tercer pels productes agraris, modificant la fiscalitat 
al substituir la taxa de consum (sobre els bens importats) per l’Impost de Mercaderies 
Indirecte (que grava la producció interna i la importació).  
 
Malgrat haver experimentat una pèrdua relativa de l’avantatge comparatiu dels preus 
respecte els països veïns, l’oferta comercial andorrana ha mantingut la seva competitivitat, 

                                                 
5 Lluelles, M. J.: La transformació econòmica d’Andorra. Barcelona: L’Avenç, 1991. 
6 Estivill, J.: La immigració a Andorra. Andorra: Departament de Població del Consell General, 1979. 
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sobretot en els productes gravats amb impostos especials a Espanya i França: hidrocarburs, 
begudes alcohòliques, perfumeria i tabac.7 
 
Paral·lelament a l’expansió econòmica, Andorra ha experimentat un gran increment 
demogràfic des dels anys cinquanta fins l’actualitat (quadre 1 i gràfic 3). Aquest 
espectacular augment de la població d’Andorra s’explica sobretot pel creixement migratori, 
registrant-se cada any un saldo migratori positiu, és a dir, que el nombre de persones que 
s’ha establert al país és superior al nombre de persones que ha marxat. El resultat és que el 
nombre d’habitants augmenta més per aquest motiu que pel creixement natural o vegetatiu 
(diferència entre naixements i defuncions), com s’aprecia al gràfic 4. 
 
Quadre 1: Creixement demogràfic 1955-2002 
 
Anys Població Augment 

població 
% augment 

població 
Creix. 

vegetatiu
% creix.

vegetatiu
Creix. 

migratori * 
% creix. 

migratori 
1955 6.189 686 12,47 53 0,96 633 11,50 

1956 6.321 132 2,13 49 0,79 83 1,34 

1957 6.424 103 1,63 64 1,01 39 0,62 

1958 7.103 679 10,57 83 1,29 596 9,28 

1959 7.239 136 1,91 100 1,41 36 0,51 

1960 8.392 1.153 15,93 107 1,48 1.046 14,45 

1961 8.959 567 6,76 124 1,48 443 5,28 

1962 10.317 1.358 15,16 170 1,90 1.188 13,26 

1963 11.356 1.039 10,07 187 1,81 852 8,26 

1964 12.199 843 7,42 198 1,74 645 5,68 

1965 13.623 1.424 11,67 233 1,91 1.191 9,76 

1966 14.380 757 5,56 204 1,50 553 4,06 

1967 15.563 1.183 8,23 237 1,65 946 6,58 

1968 17.216 1.653 10,62 279 1,79 1.374 8,83 

1969 18.233 1.017 5,91 277 1,61 740 4,30 

1970 19.545 1.312 7,20 293 1,61 1.019 5,59 

1971 20.550 1.005 5,14 323 1,65 682 3,49 

1972 21.425 875 4,26 372 1,81 503 2,45 

1973 23.072 1.647 7,69 343 1,60 1.304 6,09 

1974 24.807 1.735 7,52 429 1,86 1.306 5,66 

1975 26.558 1.751 7,06 427 1,72 1.324 5,34 

1976 26.888 330 1,24 326 1,23 4 0,02 

1977 28.082 1.194 4,44 347 1,29 847 3,15 

1978 30.066 1.984 7,07 301 1,07 1.683 5,99 

1979 31.274 1.208 4,02 310 1,03 898 2,99 

1980 35.460 4.186 13,38 424 1,36 3.762 12,03 

1981 37.825 2.365 6,67 405 1,14 1.960 5,53 

1982 39.940 2.115 5,59 503 1,33 1.612 4,26 

                                                 
7 Elias, J.: Andorra i l’Euro. Andorra: Crèdit Andorrà, 1997. 
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1983 41.627 1.687 4,22 406 1,02 1.281 3,21 

1984 42.712 1.085 2,61 308 0,74 777 1,87 

1985 44.596 1.884 4,41 392 0,92 1.492 3,49 

1986 46.976 2.380 5,34 368 0,83 2.012 4,51 

1987 48.933 1.957 4,17 351 0,75 1.606 3,42 

1988 50.528 1.595 3,26 366 0,75 1.229 2,51 

1989 50.826 298 0,59 425 0,84 -127 -0,25 

1990 54.507 3.681 7,24 437 0,86 3.244 6,38 

1991 59.048 4.541 8,33 461 0,85 4.080 7,49 

1992 61.599 2.551 4,32 510 0,86 2.041 3,46 

1993 65.227 3.628 5,89 512 0,83 3.116 5,06 

1994 64.311 -916 -1,40 520 0,80 -1.436 -2,20 

1995 63.859 -452 -0,70 483 0,75 -935 -1,45 

1996 64.479 620 0,97 503 0,79 117 0,18 

1997 65.306 827 1,28 533 0,83 294 0,46 

1998 65.877 571 0,87 546 0,84 25 0,04 

1999 65.971 94 0,14 626 0,95 -532 -0,81 

2000 65.844 -127 -0,19 471 0,71 -598 -0,91 

2001 66.334 490 0,74 518 0,78 -28 -0,04 

2002 67.159 825 1,24 531 0,80 294 0,44 

 
* Creixement migratori o per regularització d’inscripcions: s’ha calculat a partir de la diferència entre 
l’augment de població registrada al cens i el creixement natural o vegetatiu. 
Font: Ros Pascuet, F.: Evolució, estructura i dinàmica demogràfica andorrana. Ministeri d’Educació, Joventut 
i Esports del Govern d’Andorra, Andorra 2001. Ministeri d’Interior: Estadístiques de població. Elaboració 
pròpia. 
 
En aquestes dades no hi consten les persones que des de l’any 1998 tenien una autorització 
provisional (rebut o paper rosa), ja que no podien inscriure’s al cens de població. Segons 
les dades facilitades pel Servei d’Immigració, les persones amb “rebut rosa” eren 8500 fins 
el moment que va entrar en vigor la Llei d’immigració (setembre del 2002), amb les que 
l’augment de població per aquests anys seria superior al del registre oficial. 
 
Quadre 1.1: Estimació del creixement demogràfic, incloent els rebuts rosa (1998-2002) 
 

Anys Població 
cens 

Augment 
població 

Rebuts 
rosa * 

Població 
cens +  

rebuts rosa

% augment 
població 

% creix. 
migratori 

1998 65.877 571 1.017 66.894 2,43 1,60 
1999 65.971 94 1.242 68.230 2,00 1,06 
2000 65.844 -127 1.770 69.873 2,41 1,72 
2001 66.334 490 2.950 73.313 4,92 4,18 
2002 67.159 825 1.521  75.659 3,20 2,48 

 
* Persones amb “rebuts rosa” vigents el 31-12-2001. Les dades dels 2002 s’han calculat en funció del nombre 
total de persones que disposaven d’aquestes autoritzacions el mes de setembre del 2002. 
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Font: Ministeri d’Interior: Estadístiques de població. Elaboració pròpia. 
 
Gràfic 3: Evolució de la població d’Andorra (1955-2002) 
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Fonts: Ros Pascuet (2001). Ministeri d’Interior: Estadístiques de població. Elaboració pròpia. 
 
Gràfic 4: % Creixement demogràfic anual de la població d’Andorra, incloent els 
rebuts rosa (1955-2002) 
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Fonts: Ros Pascuet (2001). Ministeri d’Interior: Estadístiques de població. Elaboració pròpia. 
 
 
L’increment més significatiu de la població d’Andorra es va produir en la dècada dels 
seixanta, passant de 8.392 habitants l’any 1960 a 18.233 habitants l’any 1969, el que 
representa un augment del 117 % amb un creixement mitjà anual del 9,7 % (un 8 % 
correspon al creixement migratori i només un 1,7 % correspon al creixement natural). Entre 
els anys 1970 i 1979 la població d’Andorra passa de 19.545 a 31.274 habitants, el que 
suposa un increment del 60 % amb un creixement mitjà anual del 5,6 % (el 4 % correspon 
al creixement migratori i l’1,5 % al creixement natural). Entre 1980 i 1989 l’augment mitjà 
anual de la població va ser del 5 % (4 % de creixement migratori i 1 % de creixement 
natural), passant de 35.460 a 50.826 efectius, el que representa un increment del 43 %. 
Durant el període 1990-1999 la població d’Andorra ha crescut gairebé un 21 % passant de 
54.507 a 65.971 habitants (68.497 habitants l’any 1999 si s’inclouen les persones amb 
permís provisional en els darrers anys, el que representaria un augment superior al 25 %). 
El creixement mitjà anual en la dècada dels noranta només ha estat del 2,7 % (del 3 % 
sumant les persones amb el permís provisional o “paper rosa”) del qual un 1,9 % correspon 
al creixement migratori (2,2 % amb els “papers rosa”) i el 0,8 % al creixement natural.  
 
Així doncs, en la dècada dels noranta es produeix el trencament de la dinàmica de 
creixement demogràfic paral·lelament a la desacceleració del creixement econòmic, 
registrant-se en els anys 1994 i 1995 una reducció de la població degut al creixement 
migratori negatiu. Tot i que a partir del 1996 la població andorrana torna a recuperar-se i a 
augmentar lleugerament (si es comptabilitzen les persones amb permís provisional), en 
aquests últims anys s’observa un ritme de creixement molt moderat. 
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Aquestes dades mostren que la població d’Andorra ha experimentat un increment 
espectacular durant els darrers decennis, alhora que indiquen una tendència a la reducció 
d’aquest creixement. Aquest important creixement de la població s’ha degut principalment 
a l’afluència d’immigrants, que en un principi havia de contrarestar el desfasament entre el 
creixement de la renda i el creixement natural de la població autòctona, i amb els anys ha 
comportat un augment continuat de la població.8  
 

                                                 
8 Ros Pascuet, F.: Evolució, estructura i dinàmica demogràfica andorrana. Andorra: Ministeri d’Educació, 
Joventut i Esports del Govern d’Andorra, 2001. 
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4.3.- MERCAT DE TREBALL  I SECTORS D’ACTIVITAT 
 
El nombre de treballadors afiliats a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha anat 
augmentant al llarg de la dècada dels noranta, excepte l’any 1993 en que es va registrar una 
disminució del 3 % (quadre 2). El nombre de treballadors es considera una variable 
indicativa dels moviments de l’economia andorrana, ja que mostra una evolució paral·lela 
als principals indicadors econòmics dels països de l’entorn.9 
 
Quadre 2: Evolució del nombre de treballadors afiliats a la CASS i dels llocs de treball 
(valor mitjà anual) 
 

Any Assalariats Variació (%) Llocs de treball Variació (%)
1990   24.658    -- 28.156 --  
1991   26.231    6,4 29.678 5,4 
1992   26.749    2,0 30.236 1,9 
1993   25.946           -3,0 29.494 -2,5 
1994   26.683    2,8 29.761 0,9 
1995   27.314    2,4 30.513 2,5 
1996   28.071    2,8 31.775 4,1 
1997   29.088    3,6 33.203 4,5 
1998   30.787    5,8 35.204 6,0 
1999   32.587    5,8 37.425 6,3 
2000   34.495    5,9 39.895 6,6 
2001   36.193 4,9 42.185 5,7 
2002   37.515 3,6 44.058 4,4 

 
Font: CASS. Elaboració pròpia 
 
La taxa d’ocupació a Andorra (calculada a partir de la població afiliada a la CASS sobre el 
total de la població d’entre 15 i 64 anys) és del 72,6 % l’any 2000, superior a la mitjana 
dels països de la Unió Europea (63,1 %), i es pot considerar que es troba en una situació de 
plena ocupació mentre que a la UE la taxa d’atur és del 8,2 %.10 
 
L’evolució de la població ocupada i el pes relatiu en els diferents sectors permeten fer una 
aproximació del desenvolupament i les característiques de l’activitat econòmica d’Andorra, 
si bé cal tenir en compte que les dades dels treballadors afiliats a la CASS, no corresponen 
exactament al total d’ocupats.11 Es calcula que al voltant del 90 % de la població ocupada 

                                                 
9 Banca Privada d’Andorra: Andorra. Anuari socioeconòmic 2000. 
10 Cambra de Comerç Indústria i Serveis d’Andorra: Andorra bàsica. Andorra: CCIS, 2002. 
11 L’afiliació és obligatòria pels treballadors assalariats, mentre que pels treballadors no assalariats és 
voluntària. També hi ha persones que no exerceixen cap activitat laboral però estan afiliades per ser 
beneficiàries de les prestacions.  
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és assalariada (treballadors per compte d’altri) i el 10 % són treballadors per compte propi 
(empresaris o professions liberals).12 
 
Sobre una mitjana de 37.515 persones assalariades l’any 2002, els sectors que ocupen més 
proporció de treballadors són el comerç turístic (18,8%), l’hoteleria (14,4%), el sector 
serveis (13,3%) i l’Administració pública (12,7%). Aquestes dades reflecteixen 
l’especialització de l’economia andorrana en el sector terciari, sobretot en les activitats 
relacionades amb el turisme. 
 
Quadre 3: Població assalariada per sectors (valor mitjà anual)13 
 
 Sector 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Primari 169 176 168 174 192 199 195 172 162 143 132 

Ind. Primàries 528 510 504 492 495 497 495 524 522 523 521 

Construcció 2.808 2.557 2.574 2.459 2.448 2.572 2.833 3.083 3.140 3.172 3.224

Annexos construcció 2.154 2.029 2.042 2.114 2.150 2.127 2.199 2.351 2.651 2.826 3.002

Ind. Transformació 904 847 761 751 738 756 721 670 648 679 666 

Garatges 386 367 395 390 403 409 441 454 449 461 475 

Comerç d’alimentació 1.278 1.249 1.248 1.252 1.270 1.260 1.285 1.346 1.409 1.443 1.466

Comerç turístic 5.705 5.392 5.300 5.293 5.348 5.570 5.887 6.281 6.673 6.888 7.057

Serveis 2.711 2.732 2.866 3.020 3.173 3.338 3.544 3.902 4.256 4.666 4.987

Hoteleria 3.891 3.595 3.705 3.957 4.097 4.210 4.546 4.741 4.914 5.185 5.410

Serveis turístics 612 680 757 806 882 917 1.054 1.072 1.180 1.265 1.323

Financer i assegurances 1.235 1.259 1.266 1.263 1.254 1.276 1.328 1.339 1.416 1.529 1.537

Professions liberals 487 507 505 522 547 620 669 711 759 810 857 

Administració 2.390 2.520 3.046 3.274 3.452 3.636 3.834 4.028 4.275 4.508 4.749

Altres 1.491 1.526 1.546 1.547 1.622 1.701 1.756 1.915 2.041 2.096 2.110

TOTAL 26.749 25.946 26.683 27.314 28.071 29.088 30.787 32.587 34.495 36.193 37.515

 
Font: CASS. Elaboració pròpia. 
 
 
L’evolució de l’ocupació per sectors econòmics en els darrers anys, mostra l’escàs pes del 
sector primari, que manté una proporció de persones ocupades al voltant del 0,5% del total. 
En els últims deu anys, també s’observa una tendència a la disminució de la població 
ocupada en els sectors d’indústries primàries i de transformació (han passant de representar 
un 2% i un 3,4% de la població ocupada l’any 1992 a un 1,4 i un 1,8% respectivament 
l’any 2002). El nombre d’ocupats en els sectors construcció i annexos a la construcció s’ha 
recuperat i ha tornat a augmentar des de l’any 1998 (després d’un període de 
decreixement), però el seu pes en relació al total tendeix a disminuir en el cas de la 

                                                 
12 Bricall, J.M.: L’economia andorrana en el canvi de segle. Andorra: Fundació Julià Reig, 2001. 
13 Les activitats que s’engloben dins de cada sector, es detallen a l’annex. 
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construcció (d’un 10,5% de la població ocupada l’any 1992 al 8,6% de l’any 2002) i es 
manté en un nivell similar en el cas dels annexos (del 8,1% l’any 1992 al 8% l’any 2002).  
Per una altra banda, destaca l’increment de persones ocupades en l’Administració pública 
(passant del 8,9% dels treballadors assalariats l’any 1992 al 12,7% l’any 2002), i també en 
els serveis (del 10,1% l’any 1992 al 13,3% l’any 2002) i en els serveis turístics (del 2,3% 
l’any 1992 al 3,5% l’any 2002). En el sector de l’hoteleria i restauració ha anat augmentat 
el nombre de persones assalariades (excepte l’any 1993) si bé el seu pes en el conjunt de 
sectors està a un nivell similar (representava el 14’5% de la població assalariada de l’any 
1992 i el 14,4% de l’any 2002), i també s’observa un lleuger augment en el sector 
professions liberals (de l’1,8% l’any 1992 al 2,3% l’any 2002), mentre que el sector 
garatges s’ha mantingut bastant constant (al voltant de l’1,4% de la població ocupada). Per 
contra, tendeix a disminuir la proporció de persones ocupades en el sector financer i 
assegurances (el 4,6% de la població ocupada de l’any 1992 i el 4,1% l’any 2002) i en el 
comerç turístic i d’alimentació (el 26,1% de l’any 1992 al 22,7% de l’any 2002). 
 
Quadre 4: Distribució percentual de la població assalariada per sectors (valor mitjà 
anual) 
 
 Sector 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Primari 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 
Ind. Primàries 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 
Construcció 10,5 9,9 9,6 9,0 8,7 8,8 9,2 9,5 9,1 8,8 8,6 
Annexos construcció 8,1 7,8 7,7 7,7 7,7 7,3 7,1 7,2 7,7 7,8 8,0 
Ind. Transformació 3,4 33 2,9 2,7 2,6 2,6 2,3 2,1 1,9 1,9 1,8 
Garatges 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 
Comerç d’alimentació 4,8 4,8 4,7 4,6 4,5 4,3 4,2 4,1 4,1 4,0 3,9 
Comerç turístic 21,3 20,8 19,9 19,4 19,1 19,1 19,1 19,3 19,3 19,0 18,8
Serveis 10,1 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 11,5 12,0 12,3 12,9 13,3
Hoteleria 14,5 13,9 13,9 14,5 14,6 14,5 14,8 14,5 14,2 14,3 14,4
Serveis turístics 2,3 2,6 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,3 3,4 3,5 3,5 
Financer i assegurances 4,6 4,9 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,1 4,1 4,2 4,1 
Professions liberals 1,8 2,0 1,9 1,9 1,9 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 
Administració 8,9 9,7 11,4 12,0 12,3 12,5 12,5 12,4 12,4 12,5 12,7
Altres 5,6 5,9 5,8 5,7 5,8 5,8 5,7 5,9 5,9 5,8 5,6 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 
Font: CASS. Elaboració pròpia. 
 
En l’evolució de la població assalariada agrupada per sectors respecte la dècada dels 70 es 
constata la progressiva terciarització de l’economia andorrana (quadre 5): ha anat 
disminuint la proporció de la població ocupada en els sectors primari i secundari alhora que 
s’incrementa el pes de l’ocupació en el sector terciari: 
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Quadre 5: Evolució de la població assalariada a la CASS per sectors (%) 
 
Sector 1976 1990 2002 
PRIMARI 0,8 0,6 0,4 
SECUNDARI * 31,0 26,8 19,8 
TERCIARI 68,2 72,6   79,8 
 
* En el sector secundari s’inclou Indústries primàries, Indústries de transformació, Construcció i Annexos de 
la construcció. 
Font: Adellach, B. i Ganyet, R. (1977) i CASS. 
 
Tot i que aquesta concentració de l’ocupació en el sector terciari també es produeix en els 
països de l’entorn, en el cas d’Andorra és més acusada: 
 
Quadre 6: Població ocupada per sectors 1990-2000 (%) 
 
 PRIMARI SECUNDARI TERCIARI 

1990 2000 1999 2000 1990 2000 
ESPANYA    1,8 6,8 33,4 31,0 54,8 62,2 
FRANÇA 5,7 4,0 29,7 24,5 64,6 71,5 
UE-15 6,4 4,3 32,7 28,7 60,9 67,0 
 
Font: OECD in figures 2002 
 
 
Una característica del mercat laboral d’Andorra és l’elevada rotació en els llocs de treball, 
degut sobretot a la temporalitat de les activitats relacionades amb el turisme (estacions 
d’esquí, hoteleria i restauració...). La rotació i l’estacionalitat del mercat laboral andorrà es 
constata amb l’elevat nombre d’altes i baixes registrades a la CASS, en funció de les 
temporades turístiques d’estiu i hivern : els mesos de juliol i desembre són els que registren 
més nombre d’altes i noves matriculacions, coincidint amb l’inici de les temporades 
turístiques d’estiu i hivern, mentre que les baixes d’afiliats augmenten al final de les dues 
temporades (març/abril i agost/setembre). 
 
Quadre 7: Altes d’assegurats a la CASS * 
 
Mes  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Gener 1.756 1.956 2.121 2.464 2.991 3.140 
Febrer 1.437 1.940 1.953 2.298 2.294 2.415 
Març 1.559 1.845 1.917 2.128 2.191 2.397 
Abril 1.426 1.725 1.697 2.018 2.137 2.216 
Maig 1.600 1.988 1.933 2.268 2.344 2.620 
Juny 1.710 2.178 2.201 2.522 2.487 2.535 
Juliol 2.613 2.874 3.122 3.234 3.152 3.645 
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Agost 1.790 1.713 2.039 2.273 2.240 2.381 
Setembre 2.038 2.312 2.546 2.788 2.816 2.915 
Octubre 1.927 2.109 2.340 2.410 2.729 3.160 
Novembre 1.930 2.146 2.712 2.852 3.243 3.323 
Desembre 3.582 3.893 4.241 4.359 4.259 4.673 
Totals 23.368 26.679 28.822 31.614 32.883 35.420 
 
* Altes dels no assalariats i dels assalariats per lloc de treball, realitzades durant el mes de referència. 
Font: CASS 
 
Quadre 8: Baixes d’assegurats a la CASS * 
 
Mes  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Gener 1.362 1.697 1.722 2.133 2.331 2.522 
Febrer 1.185 1.624 1.732 1.930 1.932 2.196 
Març 1.842 2.012 2.060 2.582 2.594 3.085 
Abril 2.731 3.229 3.219 3.371 3.922 3.933 
Maig 1.444 1.904 1.893 2.252 2.230 2.704 
Juny 1.708 1.809 2.062 2.293 2.225 2.374 
Juliol 1.612 1.728 1.967 2.100 2.203 2.384 
Agost 2.167 2.406 2.607 2.874 3.021 3.084 
Setembre 1.953 2.102 2.341 2.493 2.653 3.231 
Octubre 1.439 1.713 1.910 1.847 1.885 2.131 
Novembre 1.392 1.559 1.747 1.895 2.006 2.329 
Desembre 1.578 1.821 2.277 2.357 2.559 2.232 
Totals 20.413 23.604 25.537 28.127 29.561 32.205 
 
* Baixes dels no assalariats i dels assalariats per lloc de treball, realitzades durant el mes de referència. 
Font: CASS 
 
Quadre 9: Noves matriculacions d’assegurats a la CASS * 
 

Mes  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Gener 332 397 440 517 694 626 
Febrer 228 252 329 415 444 418 
Març 200 263 274 359 361 314 
Abril 169 181 278 252 329 282 
Maig 205 224 247 319 272 325 
Juny 196 319 318 397 400 383 
Juliol 411 648 724 706 649 782 
Agost 351 289 390 336 369 391 
Setembre 249 325 369 417 400 258 
Octubre 289 341 398 398 451 469 
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Novembre 373 390 593 701 758 645 
Desembre 919 1.073 1.273 1.302 1.017 1.339 
Totals 3.922 4.702 5.633 6.119 6.144 6.232 
 
* Noves matriculacions, per primera vegada, de persones no assalariades i assalariats en el mes de referència. 
Font: CASS 
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4.4.- VISITANTS I COMERÇ EXTERIOR 
 
El Principat d’Andorra va rebre durant l’any 2002 més d’11 milions i mig de visitants 
(quadre 10), dels quals el 70,6% va passar només un dia al país (“excursionistes”)  i el 
29,4% hi va passar més d’un dia, és a dir que va passar com a mínim una nit a Andorra 
(“turistes”). Per nacionalitats, el 55,9% dels visitants eren espanyols, el 40,6% francesos i 
un 3,5% d’altres nacionalitats.14 
 
Quadre 10: Nombre de visitants a Andorra per tipus i nacionalitat (1999-2002) 
 

Any Total 
visitants 

Visitants per tipus Visitants per nacionalitats 
Excursionistes Turistes Espanyols Francesos Altres 

1999 9.421.766 7.074.765 2.347.001 5.229.216 3.756.800 435.750
2000 10.991.284 8.045.565 2.945.719 6.256.792 4.342.076 392.415
2001 11.351.256 7.834.995 3.516.261 6.398.947 4.599.252 353.057
2002 11.507.698 8.120.112 3.387.586 6.434.512 4.670.218 402.968

 
Font: Cambra de Comerç Indústria i Serveis d’Andorra: Informe econòmic 1999, Informe econòmic 2000, 
Enquestes de conjuntura 2n semestre 2001; Servei d’Estudis: Anuari estadístic 2003. 
 
A part de la necessitat de mà d’obra estrangera, l’economia andorrana mostra una forta 
dependència externa, ja que gairebé la totalitat de les mercaderies que es necessiten, tant pel 
consum intern com per la demanda dels visitants, s’han d’adquirir a l’exterior. D’això en 
dóna una idea el balanç del comerç exterior dels últims anys, on s’aprecia el volum de les 
importacions respecte les exportacions: 
 
Quadre 11: Evolució de les importacions i exportacions (1990-2002) 
 

Anys Importacions 
(milers d’euros) 

Variació 
(%) 

Exportacions 
(milers d’euros) 

Variació 
(%) 

1990 702.682,49  16.488,02  
1991 719.063,72 2,33 20.783,18 26,05 
1992 818.737,55 13,86 25.291,00 21,69 
1993 712.584,53 -12,97 33.369,18 31,94 
1994 748.481,16 5,04 40.742,64 22,10 
1995 797.491,05 6,55 37.087,52 -8,97 
1996 814.490,07 2,13 35.368,56 -4,63 
1997 944.101,19 15,91 41.956,56 18,63 
1998 969.371,11 2,68 51.697,96 23,22 
1999 1.029.134,26 6,17 39.969,86 -22,69 
2000 1.103.734,64 7,25 49.490,88 23,82 
2001 1.161.517,64 5,24 58.679,33 18,57 

                                                 
14 Servei d’Estudis del Ministeri de Finances del Govern d’Andorra: Anuari estadístic 2003. 
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2002 1.269.205,38 9,27 66.912,42 14,03 
 
Font: Servei d’Estudis: Anuari estadístic 2003. 
 
Els productes que tenen més pes dins l’apartat de les importacions en els darrers anys són la 
maquinària i equips elèctrics, els productes alimentaris, begudes i tabac, els productes de 
les indústries químiques, el material de transport i tèxtil. 
La major part de les exportacions són productes de reexportació (principalment material de 
transport, material d’òptica, fotografia i aparells de precisió, maquinària i material elèctrics, 
mercaderies i productes diversos i productes de les indústries químiques). 
 
L’evolució del volum total de les importacions permet tenir una idea aproximada del 
comportament de l’economia andorrana, degut a l’escàs pes del sector transformador, per 
l’especialització en els serveis turístics i per la importància de la reexportació de productes 
per la via del “comerç turístic”. En aquest sentit, es pot considerar el volum de les 
importacions com un indicador del ritme de creixement de l’economia andorrana, si bé cal 
tenir en compte els efectes del retard que pot existir entre l’entrada d’alguns productes i la 
seva distribució, així com dels increments de renda de la població resident que 
repercuteixen també sobre les importacions. També cal assenyalar la incidència del capítol 
de tabacs, que ha registrat unes variacions molt importants durant els anys noranta.15  
 
Gràfic 5: Importacions 1990-2002 (milers d’euros) 
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Font: Servei d’Estudis 
 

                                                 
15 Banca Privada d’Andorra: Andorra. Anuari socioeconòmic 2000.  
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En l’evolució seguida per les importacions andorranes en els darrers anys, destaca la 
disminució registrada entre 1991 i 1993 com a conseqüència de la crisi econòmica 
espanyola i la devaluació de la pesseta. A partir de l’any 1994 i paral·lelament al 
creixement del PIB dels països veïns, s’observa un augment continuat de les 
importacions.16 
 
La major part de les importacions i de les exportacions provenen de la Unió Europea (al 
voltant del 90 %), sobretot d’Espanya (el 57,1 % de les importacions de l’any 2002 i el 56,6 
% de les exportacions) i de França (el 28 % de les importacions i el 31,4 % de les 
exportacions de l’any 2002).  
 
Des de començament de la dècada dels 90 la diferència entre el pes relatiu de les 
importacions provinents d’Espanya i de les provinents de França ha augmentat 
positivament a favor d’Espanya (l’any 1992 les importacions provinents d’Espanya 
representaven el 41,60% del total i les provinents de França, el 40,81%). En les 
exportacions de l’any 1992 també destacava una predomini d’Espanya (un 59,7% de les 
exportacions totals) envers França (un 35,4% de les exportacions).17 
 

                                                 
16 Crèdit Andorrà: Andorra Business Guide 2000. 
17 Servei d’Estudis: Anuari estadístic 2003. 
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4.5.- SITUACIÓ INTERNACIONAL 
 
L’any 1993 es va aprovar la Constitució andorrana que homologava Andorra com a estat de 
dret modern i possibilitava la seva participació en els organismes polítics internacionals. 
Així, Andorra va ingressar aquell mateix any com a membre de ple dret a l’Organització de 
les Nacions Unides (ONU) i posteriorment en altres organitzacions internacionals.  
 
L’any 1994 va entrar en vigor el Tractat de bon veïnatge, d'amistat i de cooperació entre el 
Principat d'Andorra, la República Francesa i el Regne d'Espanya, per al desenvolupament 
de relacions diplomàtiques i de cooperació entre els tres estats, que va ser molt important 
per al reconeixement internacional del Principat.  
Per una altra part, Andorra també ha establert una sèrie de convenis internacionals (drets 
humans, educació, salut, seguretat social, agricultura i medi ambient, finances, duana, 
patrimoni cultural, transports i comunicacions, etc.) per harmonitzar i coordinar la seva 
legislació amb la d’altres països. 
 
La dependència comercial i turística envers França i Espanya (al voltant del 85% de les 
importacions i més del 95 % dels visitants), fa que els processos de liberalització en aquests 
països, i en general tots els canvis que es produeixin en la Unió Europa i en la resta de 
països, afectin a Andorra.  
 
Així, Andorra ha establert convenis trilaterals amb Espanya i França en relació a la lliure 
circulació de persones, requisit necessari per a altres negociacions: 
 

“El context immediat de la política internacional d'Andorra es desenvolupa en l'entorn dels països 
limítrofs, França i Espanya, tots dos membres de la Unió Europea, una estructura en evolució permanent. 
Com uns dels pilars de la construcció europea, l'assoliment de la lliure circulació de persones constitueix 
el cabal comunitari essencial regulat per normes comunes. Situada en l'espai geogràfic de la Unió 
Europea, Andorra té la necessitat de definir regles harmonitzades en aquest sector clau. En particular, 
l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment de persones en els tres països constitueix un aspecte 
fonamental per a Andorra per les característiques demogràfiques del país, les necessitats del mercat 
laboral i del creixement econòmic. En aquest sentit, els convenis trilaterals que es proposen atorguen 
seguretat jurídica, afavoreixen la cohesió social i faciliten la circulació de persones.” (Proposta de 
ratificació dels Convenis entre el Principat d'Andorra, el Regne d'Espanya i la República Francesa 
relatius a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment dels seus nacionals i a la circulació i el sojorn 
al Principat d'Andorra dels nacionals d'estats tercers, de 14-6-2001) 

 
El primer d’aquests convenis (que ha entrat en vigor l’1 de juliol del 2003) regula el 
principi de lliure circulació de les persones així com la seva modalitat d’aplicació pel que fa 
l'entrada, el sojorn i l’establiment dels nacionals espanyols i francesos a Andorra i dels 
nacionals andorrans a Espanya i a França, de manera que les condicions d'establiment 
aplicades als nacionals andorrans en el  territori de l'altra part són almenys tan favorables 
com les que Espanya i França  apliquen als nacionals dels estats membres de la Unió 
Europea. El segon conveni tracta de les condicions d'entrada i de sojorn de nacionals 
d'estats tercers en territori espanyol, francès i andorrà, comprometent-se a coordinar la seva 
legislació en aquestes matèries, a col·laborar i facilitar-se informació. 
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En els últims anys s’està treballant per establir un nou acord bilateral amb la Unió Europea, 
tenint en compte que certes especifitats d’Andorra poden plantejar dificultats en l’aplicació 
dels principis comunitaris de lliure circulació i residència de treballadors, o la llibertat 
d’establiment i lliure prestació de serveis,18 ja que la legislació actual comporta certes 
restriccions discriminatòries per als ciutadans no andorrans residents al Principat.  
 
En l’àmbit econòmic i en un context de creixent globalització, a banda de les relacions 
internacionals amb el seu entorn més immediat (amb Espanya i França o amb la Unió 
Europea), Andorra ha plantejat la seva adhesió a l’Organització Mundial del Comerç 
(OMC) pels temes en els quals la Comunitat Europea no ha adquirit una competència 
exclusiva, si bé cal determinar les condicions d’aquesta adhesió i els compromisos 
específics que Andorra assumirà.19 
 
 

                                                 
18 Solbes, P.: Elements per definir un model de relació entre la Unió Europea i Andorra. Andorra: Ministeri 
de Relacions Exteriors del Govern d’Andorra, 2000.  
19 Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra: El sistema de relacions econòmiques internacionals 
d’Andorra: les relacions amb la OMC, la Comunitat Europea i amb Espanya i França. Una anàlisi 
institucional. 2000. Disponible a: < http://www.ccis.ad/publicacions/omc.doc> 
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4.6.- NACIONALITATS DE LA POBLACIÓ D’ANDORRA 
 
En aquest punt cal fer unes precisions terminològiques per saber a quines persones es fa 
referència quan parlem de residents, nacionals, estrangers i immigrants. 
 
Els residents, són les persones que tenen la residència principal i efectiva en el país de 
referència (població censada), és a dir, tota la població que resideix a Andorra (nacionals i 
estrangers), si bé el concepte de resident s’aplica sovint només als residents estrangers (i no 
als andorrans residents a Andorra). En la Llei d’immigració (article 34) es defineix la 
condició de resident que s’atribueix a tots els estrangers titulars d’una autorització 
d’immigració vigent, a excepció dels treballadors fronterers.20 També cal tenir en compte 
que les dades de la població teòricament resident corresponen als residents de dret, que són 
els que estan empadronats i registrats degudament al cens, tot i que alguns poden no residir 
efectivament al país (els que han marxat del país però no han tramitat la baixa), i que no es 
corresponen exactament amb els residents de fet, que són els que habiten realment al país 
encara que alguns d’ells no estiguin registrats al cens (els immigrants amb permís de sojorn 
provisional fins que no se’ls concedia la residència efectiva, o els clandestins).  
 
Els nacionals són les persones que tenen la nacionalitat del país en què resideixen, en 
aquest cas les persones amb nacionalitat andorrana (tant les persones que tenen la 
nacionalitat andorrana d’origen com les persones que l’han adquirit). També s’inclouen els 
fills de residents estrangers que han nascut a Andorra i que per raons legals encara no tenen 
la nacionalitat andorrana, si bé se’ls atribueix a títol provisional mentre no compleixen els 
requisits necessaris (són els “nats a Andorra”).  
 
Els estrangers són les persones que no tenen la nacionalitat del país en el qual resideixen. 
El fet de tenir la nacionalitat andorrana atorga una sèrie de drets polítics i econòmics que no 
tenen els residents estrangers, si bé en funció del temps de residència al país els estrangers 
adquireixen els mateixos drets que els andorrans, excepte els drets polítics lligats a la 
nacionalitat. Hi ha diferències entre els estrangers en funció del seu lloc d’origen 
(comunitaris i extracomunitaris), ja que amb l’aplicació de les quotes d’immigració no tots 
tenen les mateixes possibilitats a l’hora d’aconseguir una autorització, que són molt més 
limitades pels extracomunitaris. 
 
Amb el terme immigrants es fa referència a les persones que arriben a un país (país 
d’acollida) per establir-s’hi de forma definitiva o per un període de temps considerable, 
procedents d’un altre país (país d’origen). No inclou els desplaçaments temporals ni els 
desplaçaments dins del país.  
Aquest terme no sempre es correspon amb la nacionalitat, ja que hi ha persones que han 
arribat com a immigrants però han adquirit la nacionalitat andorrana, alhora que alguns 
estrangers no són immigrants ja que han nascut a Andorra (fills de pares estrangers) però no 
han adquirit la nacionalitat andorrana. Ara bé, almenys a efectes legals o jurídics, els 
residents estrangers són considerats immigrants ja que necessiten la corresponent 
autorització per residir i/o treballar a Andorra, a diferència dels que tenen la nacionalitat 

                                                 
20 Llei qualificada d'immigració, de 14-5-2002. 
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andorrana. En aquest sentit, una persona deixaria de ser immigrant quan adquireix la 
nacionalitat andorrana. 
 
Quadre 12: Evolució de la població registrada per nacionalitats 
 

Any Andorrans Nats a Andorra Espanyols Francesos Portuguesos Altres Total 
1980 6.476 3.316 20.378 2.474 1.092 1.724 35.460 
1981 6.906 3.381 22.025 2.416 1.304 1.776 37.808 
1982 7.082 3.613 23.423 2.510 1.425 1.887 39.940 
1983 7.271 3.948 24.095 2.723 1.465 2.125 41.627 
1984 7.290 4.211 24.443 2.938 1.519 2.266 42.667 
1985 7.789 4.507 24.930 3.120 1.731 2.519 44.596 
1986 7.952 4.969 25.880 3.492 1.944 2.739 46.976 
1987 8.414 2.023 26.374 3.735 2.262  6.125* 48.933 
1988 8.627 5.376 26.734 3.932 2.480 3.379 50.528 
1989 9.228 5.747 25.869 3.979 2.468 3.535 50.826 
1990 9.601 6.015 27.066 4.130 3.951 3.744 54.507 
1991 10.395 6.255 28.028 4.395 6.075 3.900 59.048 
1992 10.881 6.563 28.556 4.662 6.853 4.084 61.599 
1993 11.571 6.948 30.043 4.900 7.368 4.397 65.227 
1994 11.860 7.157 29.329 4.658 7.035 4.272 64.311 
1995 12.445 7.208 28.778 4.299 6.885 4.244 63.859 
1996 13.019 7.312 28.656 4.352 6.886 4.254 64.479 
1997 13.654 7.447 28.521 4.423 6.981 4.280 65.306 
1998 14.277 7.589 28.229 4.420 7.024 4.338 65.877 
1999 22.743 -- 27.588 4.384 6.894 4.362 65.971 
2000 23.697 -- 26.750 4.283 6.748 4.366 65.844 
2001 24.654 -- 26.251 4.270 6.708 4.451 66.334 
2002 25.467 -- 26.071 4.336 6.729 4.556 67.159 

 
Nota: A partir de l’any 1999 dins el grup d’andorrans s’inclouen també els nats a Andorra. 
Dels 6.125 residents d’altres nacionalitats de l’any 1987, n’hi ha 3.183 que consten com a indeterminats 
(corresponen a una part dels nats a Andorra). 
Font: Ministeri d’Interior 
 
Entre els 4.556 residents d’altres nacionalitats de l’any 2002, alguns dels col·lectius més 
nombrosos són el de britànics, marroquins, alemanys, filipins, belgues i holandesos. 
 
Quadre 13: Població d’altres nacionalitats. Any 2002 
 
Nacionalitat Nombre de 

residents 
%  

Britànics 944 1,41 
Marroquins 469 0,70 
Alemanys 358 0,53 
Filipins 309 0,46 
Belgues 247 0,37 
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Holandesos 245 0,36 
Argentins 167 0,25 
Italians 158 0,24 
Indis 138 0,21 
 
Font: Ministeri d'Interior  
 
Quadre 14: Distribució percentual de la població registrada per nacionalitats 
 

Any Andorrans Nats a Andorra Espanyols Francesos Portuguesos Altres 
1980 18,3 9,4 57,5 7,0 3,1 4,9 
1981 18,3 8,9 58,3 6,4 3,4 4,7 
1982 17,7 9,0 58,6 6,3 3,6 4,7 
1983 17,5 9,5 57,9 6,5 3,5 5,1 
1984 17,1 9,9 57,3 6,9 3,6 5,3 
1985 17,5 10,1 55,9 7,0 3,9 5,6 
1986 16,9 10,6 55,1 7,4 4,1 5,8 
1987 17,2 4,1 53,9 7,6 4,6 12,5 
1988 17,1 10,6 52,9 7,8 4,9 6,7 
1989 18,2 11,3 50,9 7,8 4,9 7,0 
1990 17,6 11,0 49,7 7,6 7,2 6,9 
1991 17,6 10,6 47,5 7,4 10,3 6,6 
1992 17,7 10,7 46,4 7,6 11,1 6,6 
1993 17,7 10,7 46,1 7,5 11,3 6,7 
1994 18,4 11,1 45,6 7,2 10,9 6,6 
1995 19,5 11,3 45,1 6,7 10,8 6,6 
1996 20,2 11,3 44,4 6,7 10,7 6,6 
1997 20,9 11,4 43,7 6,8 10,7 6,6 
1998 21,7 11,5 42,9 6,7 10,7 6,6 
1999 34,5 -- 41,8 6,6 10,5 6,6 
2000 36,0 -- 40,6 6,5 10,2 6,6 
2001 37,2 -- 39,6 6,4 10,1 6,7 
2002 37,9 -- 38,8 6,5 10,0 6,8 

 
Font: Ministeri d’Interior. Elaboració pròpia. 
 
Gràfic 6: Distribució percentual de la població segons la nacionalitat (1980-2002) 
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Font: Ministeri d’Interior. Elaboració pròpia. 
 
Els ciutadans de nacionalitat andorrana han esdevingut una minoria en el conjunt de la 
població d’Andorra degut a l’espectacular increment de la població immigrada i a les 
restriccions per adquirir la nacionalitat. Si fins la primera meitat del segle XX el nombre 
d’andorrans superava el nombre d’estrangers (l’any 1936 hi havia un 87 % d’andorrans per 
un 13 % d’estrangers), a partir dels anys cinquanta la situació s’inverteix (47 % d’andorrans 
i 53 % d’estrangers l’any 1957),21 i des d’aleshores el nombre d’estrangers ha superat el 
d’andorrans. La població de nacionalitat andorrana representava un 33,3 % del total l’any 
1963 i un 29,6 % l’any 1973, mentre que l’any 1983 hi havia un 17,5 % d’andorrans i un 
9’5 % de nats a Andorra22. A partir de l’any 1994 s’observa un increment de la proporció 
d’andorrans: el 18,4 % de la població d’Andorra té nacionalitat andorrana més un 11,1 % 
que són nats a Andorra, i l’any 2002, agrupant les dues categories, hi ha un 37,9 % 
d’andorrans. Aquest augment és degut en part a l’aplicació de la nova legislació en matèria 
de nacionalitat i en part a la disminució de l’entrada d’immigrants.23   
 
Els residents de nacionalitat espanyola són el grup majoritari, ja que la immigració 
espanyola ha estat tradicionalment la més nombrosa per la proximitat geogràfica i per 
l’atracció de l’oferta laboral del Principat d’Andorra. Si bé en nombres absoluts els 
residents espanyols han anat augmentant fins l’any 1994, el pes relatiu dins el total de la 
població disminueix progressivament: d’un 62,2 % l’any 1963 i un 60,8 % l’any 1973, 
                                                 
21 Lluelles, M.J. (1991) 
22 Des de 1975 el recompte de la població andorrana distingeix entre els que tenen la nacionalitat andorrana i 
els nats a Andorra (amb la nacionalitat provisional), encara que a partir de 1999 es comptabilitzen tots com a 
població de nacionalitat andorrana. 
23 Les dades dels anys 1963 i 1973 són d’Adellach, B. i Ganyet, R (1977). La resta de dades són del Ministeri 
d’Interior. 
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passa a representar el 58 % del total de la població l’any 1983, el 46 % l’any 1993 i el 38,8 
% l’any 2002. Malgrat aquesta disminució relativa, encara és el col·lectiu més nombrós, 
superant els andorrans. La procedència de la major part dels residents espanyols és 
Catalunya, seguida de les comunitats d’Andalusia i Galícia. Altres zones que també han 
aportat un nombre important d’immigrants són Castella-Lleó, Aragó, Múrcia i València. 
 
La població de nacionalitat francesa és l’altre grup d’immigrants tradicionals, encara que 
en menor proporció que els espanyols. Des dels anys noranta ha deixat de ser el segon 
col·lectiu d’estrangers més nombrós d’Andorra, ja que ha estat superat pels de nacionalitat 
portuguesa. El nombre total de residents francesos es va anar incrementant fins l’any 1993 
encara que el seu pes relatiu comença a disminuir des del 1990. L’any 1963 hi havia un 3,6 
% de població francesa, l’any 1973 un 6,4 % i l’any 1989 van arribar a representar el 7,8 % 
de la població total, però va disminuint la seva proporció fins el 6,5 % l’any 2002. Les 
regions d’origen  dels residents francesos són bàsicament el Migdia-Pirineus, el 
Llenguadoc-Rosselló i la regió de París. 
 
Els residents de nacionalitat portuguesa van començar a arribar de forma significativa al 
Principat d’Andorra a finals dels anys setanta. Durant els anys vuitanta i noranta és el 
col·lectiu que experimenta un creixement més important, superant el nombre de francesos, 
fins a representar el segon grup més nombrós d’estrangers després dels espanyols. El 
nombre i la proporció de residents portuguesos augmenta espectacularment entre 1990 i 
1993, data en que s’inicia una lleugera davallada. Així, els portuguesos que l’any 1980 eren 
un 3,1 % de la població d’Andorra, l’any 1993 eren un 11,3 % i l’any 2002 representen un 
10 % de la població total. 
 
Els residents d’altres nacionalitats diferents de l’espanyola, francesa i portuguesa, han 
augmentat durant la dècada dels vuitanta i fins l’any 1994 en que s’observa una lleugera 
disminució i estancament. Els estrangers d’altres nacionalitats eren el 4,9 % del total 
d’habitants de l’any 1980 i el 7 % el 1989, i durant la dècada dels noranta ha mantingut el 
seu percentatge dins el total de la població al voltant del 6,6 %.  
En el conjunt de residents d’altres nacionalitats destaquen els ciutadans de països europeus, 
sobretot britànics, alemanys, belgues, holandesos i italians. Entre els residents no europeus 
amb més representació hi ha els marroquins, els filipins i els argentins... 
 
La diferent proporció dels diversos col·lectius, no s’explica només per raons de proximitat 
geogràfica o per la situació socioeconòmica dels països d’origen, sinó que també reflecteix 
les restriccions segons la nacionalitat dels immigrants a l’hora de concedir les 
autoritzacions de residència. 
 
A part de la població que té la seva residència principal a Andorra, hi ha altres persones que 
només hi resideixen provisionalment (treballadors temporers) o que hi treballen sense 
residir-hi (treballadors fronterers). Aquests treballadors no estan registrats al cens de 
població, però cal tenir-los en compte a l’hora d’analitzar el mercat de treball del Principat 
d’Andorra, ja que sí que consten en el registre de població assalariada. 
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Cal assenyalar també que les dades que es poden obtenir de diferents fonts no sempre 
coincideixen entre si (dades del Servei d’Immigració, dades del cens). Malgrat aquestes 
limitacions, aquestes dades serveixen de base per conèixer la composició i l’evolució de la 
població d’Andorra i per constatar la importància del fenomen migratori. 
 
L’elevat percentatge de residents estrangers, situa a Andorra com un dels països amb més 
proporció de residents estrangers respecte el total de la població, com es pot observar en el 
quadre 15. 
 
Quadre 15: % Població estrangera respecte la població total 
          
País 1990 2000 
Andorra 71,4 64,0 
Luxemburg 29,4 37,3 
Suïssa 16,3 19,3 
Alemanya 8,4 8,9 
Bèlgica 9,1     8,8 * 
França 6,3  5,6 * 
Holanda  4,6 4,1 * 
Regne Unit 3,2 4,0 
Itàlia 1,4 2,4 
Espanya 0,7 2,2 
Portugal 1,1 2,1 
 
* any 1999 
Font: OECD in figures 2002.  
 
4.7.- POBLACIÓ PER PARRÒQUIA I DISTRIBUCIÓ PER NACIONALITAT 
 
La distribució de la població en el conjunt del territori andorrà i la seva evolució al llarg 
d’aquests anys de gran creixement demogràfic, mostra que el nombre d’habitants ha 
augmentat progressivament en totes les parròquies, concentrant-se sobretot en el nucli 
central del país (parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany). Ara bé, des dels 
anys setanta i sobretot a partit dels anys vuitanta s’observa una tendència a la 
desconcentració de l’aglomerat central, que passa d’acollir el 68 % dels resident l’any 1970 
al 54 % del total l’any 2002, mentre que augmenta la proporció de residents a les 
parròquies altes (Canillo, Encamp, Ordino i la Massana). Aquesta progressiva 
desconcentració de la població s’explica per la congestió que suporta el nucli urbà central, i 
pels elevats preus del sòl i del mercat immobiliari, factors que afavoreixen l’atracció de la 
població cap a altres parròquies.24  
 
Quadre 16: Evolució de la població per parròquies 
 

                                                 
24 Banca Privada d’Andorra: Andorra. Anuari socioeconòmic 2000. 
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Parròquia 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 

Canillo 404 420 755 1.513 2.808 3.014 3.205 

Encamp 806 1.991 4.116 7.489 10.576 10.627 10.772 

Ordino 432 402 713 1.414 2.291 2.366 2.485 

La Massana 581 867 2.155 4.386 6.280 6.375 6.660 

Andorra la Vella 2.463 7.664 13.825 20.437 20.845 20.787 20.724 

Sant Julià 1.392 2.582 4.050 6.272 7.647 7.646 7.785 

Escaldes-Engordany 2.314 5.619 9.846 12.996 15.397 15.519 15.528 

TOTAL 8.392 19.545 35.460 54.507 65.844 66.334 67.159 

 
Fonts: Ros Pascuet (2001). Ministeri d’Interior: Estadístiques de població. Elaboració pròpia. 
 
Quadre 17: Distribució percentual de la població per parròquies 
 

Parròquia 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 

Canillo 4,8 2,1 2,1 2,8 4,3 4,5 4,8 

Encamp 9,6 10,2 11,6 13,7 16,1 16,0 16,0 

Ordino 5,1 2,1 2,0 2,6 3,5 3,6 3,7 

La Massana 6,9 4,4 6,1 8,0 9,5 9,6 9,9 

Andorra La Vella 29,4 39,2 39,0 37,5 31,7 31,3 30,9 

Sant Julià 16,6 13,2 11,4 11,5 11,6 11,6 11,6 

Escaldes-Engordany 27,6 28,7 27,8 23,8 23,4 23,4 23,1 

 
Fonts: Ros Pascuet (2001). Ministeri d’Interior: Estadístiques de població. Elaboració pròpia. 
 
En la distribució de la població en les diferents parròquies segons la nacionalitat, s’observa 
que els andorrans i sobretot els espanyols es concentren majoritàriament entre Andorra la 
Vella i Escaldes-Engordany (el 53% dels andorrans i el 60% dels espanyols). En aquestes 
parròquies també hi ha el 53% dels portuguesos i el 51% dels residents d’altres 
nacionalitats, però només el 33% dels francesos i el 12% dels britànics. La població de 
nacionalitat francesa resideix en major proporció (el 32%) a la parròquia d’Encamp (que 
limita amb França des del Pas de la Casa), i també destaca la concentració de britànics (el 
44%) a la parròquia de la Massana. 
 
Quadre 18: Població per nacionalitat i parròquia. Any 2002 
 
Parròquia Andorrans Espanyols Francesos Portuguesos Britànics Altres Total 

Canillo 828 1.158 553 277 179 210 3.205 
Encamp 3.861 3.574 1.382 1.394 45 516 10.772 
Ordino 1.190 748 199 103 91 154 2.485 
La Massana 2.475 1.884 534 686 419 662 6.660 
Andorra 8.091 8.874 814 1.863 60 1.022 20.724 
Sant Julià 3.548 2.972 257 672 93 243 7.785 
Escaldes 5.474 6.863 595 1.734 57 805 15.528 
TOTAL 25.467 26.073 4.334 6.729 944 3.612 67.159 
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Font: Departament de Treball del Ministeri de Justícia i Interior: Estadístiques de població any 2002. 
Elaboració pròpia. 
 
Quadre 19: Distribució percentual de la població per parròquia segons nacionalitat. 
Any 2002 
 
Parròquia Andorrans Espanyols Francesos Portuguesos Britànics Altres Total 

Canillo 3,3 4,4 12,8 4,1 19,0 5,8 4,8 
Encamp 15,2 13,7 31,9 20,7 4,8 14,3 16,0 
Ordino 4,7 2,9 4,6 1,5 9,6 4,3 3,7 
La Massana 9,7 7,2 12,3 10,2 44,4 18,3 9,9 
Andorra 31,8 34,0 18,8 27,7 6,4 28,3 30,9 
Sant Julià 13,9 11,4 5,9 10,0 9,9 6,7 11,6 
Escaldes 21,5 26,3 13,7 25,8 6,0 22,3 23,1 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Font: Departament de Treball del Ministeri de Justícia i Interior: Estadístiques de població any 2002. 
Elaboració pròpia. 
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4.8.- POBLACIÓ PER EDAT I NACIONALITAT 
 
Quadre 20: Població per grups d’edat i nacionalitat. Any 2002 
  
Edat Andorrana * Espanyola Francesa Portuguesa Altres TOTAL 

0 a 4 3.133 109 31 20 71 3.364 

5 a 9 2.809 264 75 95 141 3.384 

10 a14 2.457 453 125 251 132 3.418 

15 a 19 1.930 546 137 385 147 3.145 

20 a 24 2.056 980 178 401 199 3.814 

25 a 29 2.224 1.692 267 759 222 5.164 

30 a 34 2.175 2.240 403 1.250 333 6.401 

35 a 39 1.868 2.773 456 1.384 347 6.828 

40 a 44 1.366 3.145 375 1.031 365 6.282 

45 a 49 1.086 2.865 374 644 344 5.313 

50 a 54 991 2.548 478 246 347 4.610 

55 a 59 864 2.138 370 102 351 3.825 

60 a 64 556 1.483 264 47 357 2.707 

65 a 69 592 1.350 188 40 294 2.464 

70 a 74 454 1.267 198 34 309 2.262 

75 a 79 373 917 177 21 271 1.759 

80 a 84 264 663 103 13 186 1.229 

85 i més 269 638 137 6 140 1.190 

TOTAL 25.467 26.071 4.336 6.729 4.556 67.159 
 
* Inclou els “nats a Andorra” 
Font: Departament de Treball del Ministeri de Justícia i Interior: Estadístiques de població any 2002. 
 
Quadre 21: Distribució percentual de la població per grups d’edat segons la 
nacionalitat. Any 2002 
 
Edat Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa Altres TOTAL 

0 a 4 12,3 0,4 0,7 0,3 1,6 5,0 

5 a 9 11,0 1,0 1,7 1,4 3,1 5,0 

10 a14 9,6 1,7 2,9 3,7 2,9 5,1 

15 a 19 7,6 2,1 3,2 5,7 3,2 4,7 

20 a 24 8,1 3,8 4,1 6,0 4,4 5,7 

25 a 29 8,7 6,5 6,2 11,3 4,9 7,7 

30 a 34 8,5 8,6 9,3 18,6 7,3 9,5 

35 a 39 7,3 10,6 10,5 20,6 7,6 10,2 

40 a 44 5,4 12,1 8,6 15,3 8,0 9,4 

45 a 49 4,3 11,0 8,6 9,6 7,6 7,9 

50 a 54 3,9 9,8 11,0 3,7 7,6 6,9 

55 a 59 3,4 8,2 8,5 1,5 7,7 5,7 

60 a 64 2,2 5,7 6,1 0,7 7,8 4,0 
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65 a 69 2,3 5,2 4,3 0,6 6,5 3,7 

70 a 74 1,8 4,9 4,6 0,5 6,8 3,4 

75 a 79 1,5 3,5 4,1 0,3 5,9 2,6 

80 a 84 1,0 2,5 2,4 0,2 4,1 1,8 

85 i més 1,1 2,4 3,2 0,1 3,1 1,8 

TOTAL 25467 26071 4336 6729 4556 67159 
 
Font: Departament de Treball del Ministeri de Justícia i Interior: Estadístiques de població any 2002. 
Elaboració pròpia. 
 
Comparant la distribució de la població per edats entre les diferents nacionalitats, destaca 
l’elevat percentatge d’andorrans de menys de 20 anys respecte els altres grups: tenen menys 
de 20 anys el 40,6 % dels andorrans, el 5,3 % dels espanyols, el 8,5 % dels francesos, l’11,2 
% dels portuguesos i el 10’8 % d’altres nacionalitats. Aquesta elevada proporció de joves 
andorrans és deguda, en bona part, als fills de residents estrangers que han nascut a Andorra 
i que han adquirit la nacionalitat andorrana o la tenen provisionalment (nats a Andorra). 
 
Entre els 20 i els 64 anys es concentra el 76 % dels espanyols, el 73 % dels francesos i el 87 
% dels portuguesos, que estan més representats en els grups d’edat més productius degut la 
major presència d’immigrants per motius laborals.   
 
Entre els residents d’altres nacionalitats destaca l’alta proporció dels més grans de 65 anys 
(el 26,3 %), que és superior a la mitjana nacional i a la de la resta de nacionalitats. Això 
s’explica perquè molts dels immigrants d’aquest grup, sobretot de britànics i altres 
europeus, han arribat a Andorra després de jubilar-se (residències passives). En canvi entre 
els residents portuguesos hi ha molt poca proporció de majors de 65 anys (només un 1,7%), 
ja que es tracta sobretot d’immigrants que arriben a Andorra per treballar i retornen al país 
d’origen abans de jubilar-se, si bé cal tenir en compte que és un col·lectiu d’immigració 
relativament recent i caldrà veure la seva evolució en els propers anys. 
 
Quadre 22: Distribució de la població per grups d’edat i nacionalitat. Any 2002 
 
Grups 
d’edat 

Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa Altres TOTAL 

0 a 19 anys 40,6 5,3 8,5 11,2 10,8 19,8 
20 a 64 anys 51,8 76,2 73,0 87,1 62,9 66,9 
65 anys i més 7,7 18,5 18,5 1,7 26,3 13,3 
 
Font: Departament de Treball del Ministeri de Justícia i Interior: Estadístiques de població any 2002. 
Elaboració pròpia. 
  
Gràfic 7: Distribució percentual de la població per grups d’edat i nacionalitat. Any 
2002 
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Font: Departament de Treball del Ministeri de Justícia i Interior: Estadístiques de població any 2002. 
Elaboració pròpia. 
 
Les diferències en la distribució en funció de l’edat dels diferents grups nacionals, resulten 
molt evidents observant les piràmides d’edats de la població de cada grup.  
 
En la piràmide d’edats de la població andorrana destaca una base molt ampla, però aquesta 
elevada proporció de joves no és deguda a una alta natalitat en aquest col·lectius sinó a que 
en aquest grup s’inclouen els fills d’immigrants nascuts a Andorra (tot i que alguns 
d’aquest joves encara no tenen la nacionalitat andorrana definitiva). També s’observa una 
major proporció de població masculina (el 51,2 % del total de la població d’andorrans són 
homes pel 48,8 % de dones). 
 
Gràfic 8: Piràmide d’edats de la població de nacionalitat andorrana. Any 2002 
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Font: Departament de Treball del Ministeri de Justícia i Interior. Elaboració pròpia. 
 
La població d’espanyols mostra una piràmide amb una base molt estreta ja que molts dels 
joves han nascut a Andorra o han adquirit la nacionalitat andorrana (per aquest motiu la 
piràmide de la població de nacionalitat andorrana presenta una elevada proporció de joves) 
i un tronc molt ample que abasta les edats més productives i que es va estrenyent en els 
grups de més edat. La proporció d’homes (51,2 % del total) supera la de dones (48,8 %). 
 
Gràfic 9: Piràmide d’edats de la població de nacionalitat espanyola. Any 2002 
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Font: Departament de Treball del Ministeri de Justícia i Interior. Elaboració pròpia. 
 
Entre la població de nacionalitat francesa, destaca la reduïda proporció dels grups més 
joves en relació als grups d’edats productives (els descendents de francesos nascuts a 
Andorra figuren entre la població de nacionalitat andorrana), i va disminuint en els grups de 
més edat (si bé hi ha una presència considerable dels majors de 85 anys). També en aquest 
grup nacional hi ha una presència superior d’homes (52 %) que de dones (48 %). 
 
Gràfic 10: Piràmide d’edats de la població de nacionalitat francesa. Any 2002 



 43

300 200 100 0 100 200 300

0 - 4

15 - 19

30 - 34

45 - 49

60 - 64

75 - 79

90 - 94

E
d

at

Població

Homes Dones
 

Font: Departament de Treball del Ministeri de Justícia i Interior. Elaboració pròpia. 
 
La piràmide d’edats de la població portuguesa mostra una gran concentració en el tronc, és 
a dir, que la població es concentra en les edats més productives, mentre que els grups de 
població més jove i de més edat representen una proporció del total molt reduïda. En aquest 
col·lectiu hi ha una major desproporció entre homes i dones que en la resta de nacionalitats 
i respecte el conjunt de la població d’Andorra (el 56,3 % d’homes pel 43,7 % de dones). 
Aquesta major proporció d’homes i la forma de la piràmide (amb una concentració en les 
edats més productives) es pot explicar per la immigració per motius laborals de la població 
portuguesa establerta a Andorra. 
 
Gràfic 11: Piràmide d’edats de la població de nacionalitat portuguesa. Any 2002 
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Font: Departament de Treball del Ministeri de Justícia i Interior. Elaboració pròpia. 
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La distribució de la població d’altres nacionalitats representa una piràmide gairebé 
invertida, amb un perfil que mostra una població envellida: una base no molt gran i un 
tronc amb més pes a mesura que augmenta l’edat. Aquesta important proporció de població 
adulta i vella s’explica també per qüestions migratòries, ja que una part d’aquest col·lectiu 
d’altres nacionalitats són residents passius (jubilats i persones d’edat avançada). La 
proporció d’homes (52 %) també supera la de dones (48 %). 
 
Gràfic 12: Piràmide d’edats de la població d’altres nacionalitats. Any 2002 
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Font: Departament de Treball del Ministeri de Justícia i Interior. Elaboració pròpia. 
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4.9.- NORMATIVA SOBRE IMMIGRACIÓ 
 
Es poden distingir tres tipus d’immigració a Andorra: les persones que han arribat per 
motius laborals, les persones que han vingut a residir sense exercir cap activitat laboral 
(residències passives), i les persones que arriben per reagrupament familiar (quan el 
membre de la família que ha vingut primer ha estabilitzat la seva situació). 
 
Quan el fenomen migratori es produeix de forma desmesurada i descontrolada pot 
comportar problemes en el país d’acollida, que estableix mecanismes de control per 
regular-lo. Segons la natura dels problemes als que ha de fer front en cada període, la 
legislació en matèria d’immigració segueix tres lògiques d’acció: mantenir l’ordre públic i 
l’ordre social, preservar els interessos econòmics nacionals, i assegurar la continuïtat en 
termes identitaris i culturals.25  
 
Durant els segles XVIII i XIX, els decrets per controlar l’entrada i establiment dels 
estrangers aprovats per les diferents institucions competents com el Consell de la Terra 
(òrgan legislatiu anterior al Consell General), els coprínceps, els veguers (representants dels 
coprínceps) i els batlles, tenen com a finalitat preservar l’organització social i econòmica 
d’Andorra. L’any 1748, en el Manual Digest26 es recullen disposicions per evitar que es 
refugiïn a les Valls desertors, lladres i vagabunds, i per procurar no “afillar” als forasters i 
que ningú que no sigui fill de les Valls “entre en lo Concell, y maneig de sas Cosas”.  
 
Posteriorment, amb l’arribada dels primers fluxos d’immigrants s’estableixen les primeres 
disposicions reguladores: el Decret del Consell General de l’11 de juny de 1939 relatiu a la 
residència i a l’activitat dels estrangers, el Decret dels veguers del 14 d’agost de 1944 que 
estableix que els estrangers s’han de registrar a la policia, i el Decret dels veguers del 30 de 
setembre de 1949 que reglamenta les modalitats de residència dels estrangers. En aquestes 
disposicions es considera la immigració com una qüestió d’ordre públic i de control 
policíac. 
 
En la dècada dels setanta s’inicia una nova etapa en què es considera necessari el control de 
la immigració pels problemes d’infraestructura, cohesió social i identitat que comporta. 
L’aprovació l’any 1975 d’un decret dels veguers en el què s’atribueixen la competència 
exclusiva en el control i regulació de la immigració va comportar un conflicte de 
competències amb el Consell General, que es va oposar a l’aplicació d’aquest decret. 
 
Si bé el reconeixement del tema de la immigració en termes de problema, es fa durant la 
dècada dels anys setanta, la política que es porta a terme consisteix a “deixar fer” i no 
s’emprèn cap programa d’acció fins els anys vuitanta. Aquesta manca d’anticipació dels 
poders públics, tot i el reconeixement de la importància d’aquest tema en la vida política i 
econòmica d’Andorra, és deguda a la seva complexitat (dificultats per definir les 

                                                 
25 Rui, S.: Approche socio-historique de la constitution de l’Andorre comme communauté mixte. Rapport 
d’étude pour la Commission Nationale Andorrane pour l’UNESCO, 1998. 
26 El Manual Digest de las Valls Neutras d’Andorra escrit per Antoni Fiter i Rossell per encàrrec del Consell 
General, és un recull d’usos, costums i privilegis (recopilació de l’ordenament jurídic d’Andorra). 
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alternatives i de concretar el nombre de variables a l’hora de preveure la conflictivitat que 
les accions planejades puguin ocasionar).27  
 
L’any 1980 el Consell General aprova el Decret de bases sobre la immigració, que té com 
a objectiu ordenar i regular el creixement de la població resident a Andorra “íntimament 
lligat amb un gran desenvolupament de l’activitat econòmica”. Amb aquest text legislatiu 
es pretén regular el flux d’immigrants establint un sistema de quotes per nacionalitats 
fixades pel Consell General. També en aquest decret s’estableix la creació de l’Oficina de 
Treball. Aquell mateix any els veguers promulguen el Decret sobre residència 
d’estrangers, que estableix la normativa general per obtenir el permís de residència i en el 
què els veguers s’atribueixen la competència exclusiva en el control de les residències 
passives del país. Així, els veguers conserven les competències en matèria de manteniment 
de l’ordre públic i control policíac de la immigració.  
 
L’any 1984 el Consell General aprova les Disposicions complementàries al Decret de bases 
sobre la immigració per poder aplicar el decret, adaptant-lo als canvis institucionals.28 Les 
decisions del Consell General que fixa les quotes d’immigració a proposta del Govern, 
podien ser revisades per la Comissió Mixta d’Alt Nivell (formada per dos representants 
dels veguers, el cap de Govern i el conseller de Treball). És a dir, que a través de la 
Comissió Mixta, els veguers podien incidir en el control dels fluxos d’immigració. Així, a 
més de problemes en la delimitació de competències, l’aplicació d’aquests decrets 
comportava una tendència al bloqueig de decisió degut a les interferències entre les 
institucions que participaven en diferents moments del procés.  
 
En les Disposicions complementàries al Decret de bases sobre la immigració s’estableix 
que el Servei d’Estrangers de la Policia i l’Oficina de Treball s’instal·lin en un mateix local 
que s’anomenarà “Oficina d’Immigració” per facilitar la gestió de les autoritzacions de 
treball, sojorn o residència. Els veguers i el Govern aproven la Nota interna de 
funcionament i tràmits de l’Oficina d’Immigració. 
 
Totes les competències que el Decret de bases sobre la immigració i les disposicions que el 
complementen o modifiquen, atribueixen als veguers o a la Comissió Mixta d’Alt Nivell, 
corresponen al Govern des de l’any 1993, ja que la figura dels veguers desapareix en el nou 
marc constitucional.29 Aleshores els òrgans competents en matèria d’immigració passen a 
ser el Consell General i el Govern. 
 
En la pràctica tenen un paper important els serveis tècnics del Govern (Servei 
d’Immigració), que entre altres funcions, elabora informes destinats a la realització dels 

                                                 
27 Baró, L.: La política d’immigració a Andorra 1980-1989. Una aproximació al sistema polític andorrà. 
Treball d'Investigació. Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, 
1992 
28 Amb l’aplicació del Decret de 15 de gener de 1981 sobre el Procés de Reforma de les Institucions, que 
estableix la separació de poders, es forma el primer Govern i els corresponents Ministeris que assumeixen les 
funcions executives. 
29 Figareda i Cairol, P.: Les institucions del Principat d’Andorra. Barcelona: Rafael Dalmau Ed., 1998. 
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projectes de llei de quota d’immigració, després de confrontar les demandes dels 
empresaris amb la conjuntura econòmica i les orientacions polítiques del Govern. 
 
El Servei d’Immigració és l’òrgan competent per concedir la residència legal a tots els 
estrangers que desitgen residir i/o treballar al Principat d’Andorra i per acreditar-ne la 
possessió. Està format pel Departament de Treball i pel Servei de Policia:  
 
- Des del Departament de Treball es controlen els aspectes relacionats amb l’àmbit 
sociolaboral de les persones sol·licitants d’un permís de treball, l’aplicació de les revisions 
mèdiques i es gestiona i s’aplica la Llei de quota. També té competència en l’elaboració 
dels informes destinats a la realització dels projectes o proposicions de Llei de quota 
d’immigració. 
 
- El Servei de Policia té competències en el control dels estrangers que vulguin sojornar 
al Principat d’Andorra per un període superior als tres mesos, en el control del treball 
clandestí, així com dels antecedents policials i judicials, de la conducta dels estrangers i de 
l’ordre públic en general. També controla l’efectivitat de la residència dels titulars d’una 
autorització i la nacionalitat dels sol·licitants dels permisos de sojorn i residència, i té 
competència en l’elaboració dels informes destinats a la realització dels projectes o 
proposicions de Llei de quota d’immigració pel que fa a les nacionalitats. 
 
Després de l’obertura del Servei d’Immigració, el Consell General a proposta del Govern, 
va aprovar les següents quotes d’immigració: 
 
- L’any 1984 s’aproven quotes d’immigració activa pels diferents sectors econòmics i per 
nacionalitats (40 % francesos, 40 % espanyols, 20 % altres nacionalitats), i també quotes 
d’immigració activa temporal i d’immigració passiva (sojorn o residència de persones sense 
activitat remunerada).  
 
- L’any 1986 a més de les altes concedides amb caràcter prorrogable corresponents a les 
baixes registrades a l’Oficina d’Immigració, es va aprovar una quota per sectors i 
nacionalitats de treballadors temporers (validesa de 5 mesos, improrrogables, sense 
inscripció al comú i sense poder sol·licitar el reagrupament familiar), una quota 
d’autoritzacions per treballadors fronterers (els que resideixen a les comarques veïnes) per a 
tots els sectors econòmics excepte en serveis, i un “cupo” especial d’autoritzacions 
prorrogables per les demandes cursades per l’Administració general, centres 
d’ensenyament, serveis oficials, Centre Hospitalari Andorrà i quadres tècnics i jugadors 
d’equips esportius.  
 
- L’any 1987 es fixa una quota de treballadors temporers per sector i nacionalitat 
(improrrogables) i una quota d’autoritzacions provisionals de sojorn i treball prorrogables 
(només per treballadors qualificats). Les demandes cursades per les administracions, serveis 
oficials, etc. Es comptabilitzaven a part i els treballadors fronterers es comptabilitzaven 
sense limitar-ne el nombre (no podien optar a treballs del sector serveis, excepte els serveis 
de tipus domèstic). 
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- L’any 1988 no s’aprova cap quota d’immigració i l’any 1989 s’aprova una quota 
d’autoritzacions temporals distribuïda també per sectors econòmics i autoritzacions 
prorrogables en funció de la qualificació professional i el nivell salarial. Les autoritzacions 
s’atorguen als nacionals provinents dels estats membres de la CEE “donant però preferència 
als fluxos immigratoris tradicionals”. Les demandes cursades per les administracions, 
serveis i empreses relacionades es comptabilitzen a part. També s’autoritzen quotes per 
treballadors fronterers i per residents passius (els que no exerceixen cap activitat 
remunerada). Només per la temporada d’hivern s’autoritza una quota específica per als 
tècnics de les estacions d'esquí oberta a totes les nacionalitats (autoritzacions 
improrrogables i sense possibilitat de canviar de sector econòmic).  
 
- La quota d’immigració per l’any 1990 modifica el sistema de distribució de les 
autoritzacions de sojorn i treball, passant del “cupo" per sectors econòmics al sistema de 
repartiment de la quota per empreses. Entre les motivacions més significatives que van 
induir al Consell General a modificar el sistema de distribució de les autoritzacions, en 
aquest edicte es destaca que amb el sistema de quotes per sectors econòmics el repartiment 
es localitza en un moment de l’any determinat, no permetent que els empresaris facin les 
previsions reals de la mà d'obra que necessiten; l'acumulació de demandes en el moment de 
l'obertura del "cupo" provoca no tenir coneixement amb antelació del nombre de demandes 
en espera, dificulta el control individualitzat per l’acumulació de demandes i això comporta 
que el termini de resolució sigui més llarg, afavorint així, situacions d'irregularitat 
administrativa i de clandestinitat. També s’argumenta que aquest sistema de repartiment 
comporta una “injusta distribució de les places, afavorint sempre els sectors més agressius 
que són també els més organitzats” i les grans empreses que tenen “més mecanismes per 
recaptar personal”.  
 

Amb aquest nou sistema de distribució tot empresari disposa d'un nombre de places 
preestablertes, determinat mitjançant el barem establert sobre la base de la mitjana dels 
treballadors assalariats que cada empresa ha tingut declarats a la Caixa Andorrana de 
Seguretat Social (CASS) en el transcurs de l'any anterior. Les autoritzacions de sojorn i 
treball atorgades seran prorrogables si s’ajusten als criteris de salari, habitacle digne, 
capacitació professional, però no es permet el reagrupament familiar durant els primers sis 
mesos. El 90% de les autoritzacions són per als nacionals dels països europeus “afavorint, 
però, els fluxos migratoris tradicionals i les relacions de veïnatge amb França i Espanya”, i 
el 10% restant pot ésser atorgat als nacionals d'altres estats si la sol·licitud és aprovada per 
la Comissió Mixta d’Immigració. Amb aquest sistema de repartició de la quota per 
empreses no es determina un nombre màxim i l'empresari pot cercar el treballador que més 
li convingui. Es pretén facilitar així l'entrada d'immigrants millor qualificats. També 
s’estableixen quotes per a l’obertura de noves empreses, per a personal altament qualificat, 
per a administracions i equips esportius, per a treballadors de temporada i per a treballadors 
fronterers. A més, es regularitza la situació dels temporers del “cupo” de 1989 i anteriors, i 
s’aprova un “cupo” per a autoritzacions de residències sense treball (“jubilats, rendistes i 
persones de renom”).  
 
- Les quotes d’autoritzacions de sojorn i treball pels anys 1991 i 1992 es va continuar 
aplicant el sistema de repartiment per empreses  i el barem distributiu basat en el 20 % del 
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nombre mig de treballadors que les empreses han tingut assalariats a la CASS durant l’any 
anterior, distingint entre autorització prorrogable o improrrogable en funció de les 
característiques sociolaborals dels sol·licitants (allotjament i currículum). També 
s’estableix el preu de les autoritzacions de treball, que van a càrrec de l’empresari, i les 
sancions per tenir treballadors clandestins. La quota d’immigració estava composada de les 
baixes definitives del país declarades a l’Oficina d’Immigració, comptabilitzant-se a favor 
de l’empresa declarant i per una altra part s’establien els diferents tipus de quota amb les 
corresponents limitacions en funció dels sectors i de la nacionalitat (autoritzacions 
prorrogables i temporals per a l’obertura de noves empreses, per personal altament 
qualificat, per a treballadors per a la temporada d’hivern) i comptabilitzades fora de quota 
les autoritzacions per treballadors fronterers, per administracions, organismes oficials i 
equips esportius. No s’autoritza la quota per a residències sense treball (passives). 
 
- En la Llei de la quota d’immigració per al darrer trimestre de 1993 i el primer 
semestre de 1994 les autoritzacions prorrogables únicament són concedides a treballadors 
provinents de països de la CEE o de l'EFTA, i s’estableix una quota especial per a la 
temporada d'hivern per a tècnics d’altres nacionalitats, únicament i exclusivament per a les 
estacions d'esquí. A més de la quota d’autoritzacions temporals, també s’aproven quotes 
per a les administracions i organismes oficials, per a equips esportius i per a treballadors 
fronteres, però no per a residències sense treball. 
 
En aquesta mateixa llei, després de l’aprovació de la Constitució, el Consell General exposa 
la necessitat de redactar una legislació reguladora de la immigració. Però mentre aquesta 
nova legislació no sigui aplicable, es van continuar aprovant quotes d’immigració que es 
regien per la Llei de Bases sobre la immigració de 1980 i les disposicions que la 
complementen, aplicant les normes establertes per la Quota d’Immigració de l’any 1992.  

 
- En la Llei qualificada de quota d’immigració per al període comprès entre l’1 de juny 
de 1995 i el 31 de maig de 1996, de 30-6-95, s’obre una quota d’autoritzacions 
prorrogables per a treballadors estrangers nacionals de països no membres de la UE i de 
l’EFTA, amb unes condicions molt restrictives (persones destinades a assistència 
domèstica, persones altament qualificades, i persones unides de fet amb un(a) nacional 
andorrà(na). 
 
- La Llei qualificada de quota d’immigració per al període comprès entre l’1 de juny de 
1996 i el 31 de maig  de 1997, de 16-10-96, modifica el criteri establert en la Llei de Quota 
d’Immigració de l’any 1992 per a distingir les autoritzacions prorrogables de les temporals, 
tornant a “donar el contingut veritable a la noció de treball temporer, és a dir, una necessitat 
puntual de mà d’obra. Tanmateix, el titular d’una autorització temporal sols pot optar a una 
autorització prorrogable sempre que el canvi suposi una consolidació del lloc de treball”. 
Aquest sistema “té com a objectiu un control més eficaç del nombre d’autoritzacions 
prorrogables, factor que incideix directament sobre els llocs de treball a disposició del 
col·lectiu laboral del país”. 
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- L’última quota aprovada, abans de l’aprovació de la llei d’immigració va ser la Llei 
qualificada de quota d’immigració per al període comprès entre l’1 de juny de 1997 i el 31 
de maig de 1998, que establia quotes pels següents tipus d’autoritzacions: 
 
1. Quota d’autoritzacions prorrogables: autoritzacions concedides a treballadors nacionals 

de països de la Unió Europea i de l’EFTA, i autoritzacions amb restriccions per als 
treballadors procedents de la resta de països, sotmeses a condicions particulars 
(persones destinades a assistència domèstica continuada a persones grans o persones 
disminuïdes físicament o psíquicament, sense poder canviar d’activitat fins al cap de 18 
mesos, i persones altament qualificades). 

2. Quota d’autoritzacions temporals: per cobrir les necessitats puntuals de mà d’obra, 
s’atorguen autoritzacions temporals de sojorn i treball a treballadors nacionals de la UE 
i de l’EFTA, improrrogables, que no permeten el reagrupament familiar, encara que si 
les condicions sociolaborals del treballador milloren i comporten un canvi 
d’autorització, aquesta es descompta de la quota d’autoritzacions prorrogables.   

3. Quota especial per a la temporada d’hivern: per treballadors provinents de la UE i de 
l’EFTA, i per a tècnics de nacionalitat diferent de la dels països de la UE i de l’EFTA 
destinats a treballar únicament a les estacions d’esquí. Aquest tipus d’autorització és 
improrrogable, no permet canviar d’empresa ni beneficiar-se del reagrupament familiar. 
El treballador ha d’abandonar el país en un termini màxim d’un mes després de la 
caducitat de l’autorització temporal. 

4. Quota per a equips esportius: autoritzacions de sojorn i treball cursades per les 
federacions nacionals o clubs esportius, vàlides durant la vigència del contracte. 

5. Quota per a treballadors fronterers: només per a treballadors nacionals de la UE i de 
l’EFTA si acrediten que resideixen a la zona fronterera. El nombre d’autoritzacions es 
comptabilitza fora de quota.  

6. Quota per a residents passius.30 
  
A més, el Govern podia proposar una ampliació de la quota, així com regularitzar la 
situació de les persones que viuen a Andorra i disposen d’autoritzacions temporals, però 
que en realitat aspiren a obtenir una autorització de sojorn i treball prorrogable. 
 
Les sol·licituds per obtenir l’autorització d’immigració s’han de presentar al Servei 
d’Immigració omplertes per la persona interessada i per l’empresari contractant en el cas de 
cartes de sojorn i treball, de residència i treball o de treball fronterer. Les sol·licituds 
d’autorització d’immigració en les diferents modalitats, han d’anar acompanyades de tota la 
documentació que es requereix en cada cas.31 
 

                                                 
30 Tenen la consideració de residents passius els estrangers que poden acreditar que disposen de mitjans 
econòmics suficients que permetin a la persona sol·licitant i a les persones al seu càrrec residir al Principat 
d’Andorra sense necessitat d’exercir-hi cap activitat laboral o professional, que disposin d’una cobertura o 
assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa, que disposin una vivenda de propietat o lloguer, i que es 
comprometin a fixar la seva residència efectiva al Principat d’Andorra. (Llei qualificada de modificació de la 
llei qualificada de residències passives, de 28-11-96). 
31 Decret regulador del Servei d’Immigració, de 15-2-96. 



 51

Altres normatives relacionades amb la immigració, que condicionen la concessió o 
renovació de les autoritzacions de treball són: 
 
- El Reglament regulador de les revisions mèdiques dels immigrants, de 21-1-98, que 
estableix l’obligatorietat de passar la revisió mèdica a totes les persones estrangeres que 
desitgin exercir qualsevol activitat assalariada o no assalariada. Per obtenir una autorització 
d’immigració el resultat de la revisió mèdica ha de ser favorable.  
La finalitat de la revisió mèdica és “la prevenció i el control del risc social mitjançant 
l’avaluació de l’estat de salut de les persones estrangeres que desitgen treballar al Principat 
d’Andorra”. El Servei Mèdic d'Immigració notifica a la persona interessada i al 
Departament de Treball del Servei d’Immigració el resultat de la revisió mèdica, si es “apta 
per treballar”, “no apta per treballar per incompareixença” o “no apta per treballar per 
malaltia o incapacitat laboral”. Es considera no apta per treballar la persona que presenta: 
alcoholisme o alguna toxicomania, malalties susceptibles de quarantena definides en el 
Reglament sanitari internacional de l’OMS (Organització Mundial de la Salut), alteracions 
psicomentals greus que representin un perill per a l’ordre o la seguretat públiques, malalties 
infectocontagioses que representin un perill per a la salut pública, malalties cròniques i 
d’evolució cap a la incapacitat laboral, i incapacitats físiques o psíquiques per al tipus de 
treball sol·licitat. 
 
- El Reglament de condicions mínimes d’habitabilitat per a la concessió o la renovació 
d’una autorització de treball, de 12-09-96, que regula les condicions d’habitabilitat i 
d’higiene que han de tenir els habitatges de les persones sol·licitants d’una autorització de 
treball i dels familiars que hi conviuen. S’estableix que tot habitatge ha de reunir les 
condicions generals d’habitabilitat recomanades per l’OIT. Aquest control l’efectua el 
Servei d’Inspecció de Treball. 
 
Amb les diferents lleis de quotes es van atorgar les autoritzacions preferentment als 
immigrants dels països europeus (comunitaris), i només per certes activitats i amb moltes 
limitacions s’han concedit permisos a persones d’altres nacionalitats. 
 
La durada i el tipus del permís de treball és un factor que pot repercutir en una major o 
menor estabilitat dels  treballadors de nacionalitat estrangera. 
També cal assenyalar que la rigidesa dels criteris legislatius en l’aplicació del sistema de 
quotes ha comportat una sèrie de problemes puntuals, ja que una part de les autoritzacions 
servia per regularitzar els treballadors contractats abans de l’aprovació de les quotes, o per 
regularitzar els immigrants amb permisos temporals que poden optar a obtenir una 
autorització de sojorn i treball prorrogable (si suposa una consolidació del lloc de treball). 
Però el fet que la demanda de mà d’obra superi els efectius previstos per les quotes 
d’immigració, ha comportat l’entrada d’immigrants clandestins a Andorra (persones que 
treballen sense l’autorització corresponent).32 
 
Les raons que determinen els criteris per concedir les diferents modalitats d’autorització 
són en part polítiques (control d’entrada dels immigrants tant del nombre com de la 

                                                 
32 Tapinos, G. : Rapport sur l’immigration en Andorre. Diagnostique et perspectives. Paris, 1987. 
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procedència i la durada de la seva estada, així com la regularització dels immigrants en 
situacions irregulars) i en part econòmiques, en base a les demandes del mercat laboral i les 
necessitats en alguns sectors econòmics per determinades activitats amb unes condicions 
especials (estacionalitat, qualificació, etc.). 
 
Ateses les característiques de l’estructura econòmica andorrana, amb un elevat grau 
d’especialització en sectors que requereixen gran quantitat de mà d’obra, es planteja una 
disjuntiva respecte la política d’immigració, ja que per una banda ha de tenir en compte 
l’estabilitat, la cohesió social i la identitat nacional, i per una altra banda les necessitats per 
al creixement econòmic. La política de quotes té com a objectiu posar un sostre a la 
immigració de treballadors sense ofegar el creixement econòmic del país. Aquestes quotes 
es van anar establint en funció de les necessitats conjunturals de les empreses, seguint la llei 
de l’oferta i la demanda del mercat laboral, però sense tenir en compte una planificació a 
llarg termini dels interessos d’Andorra, és a dir, sense la definició d’una política 
d’immigració. Així, el model de decisió pel que fa al tema de la immigració durant els anys 
vuitanta i noranta, va oscil·lar entre el “deixar fer” i l’ambigüitat dels objectius, sense 
definir el model de creixement econòmic i demogràfic que es vol.33 
 
Després de l’última quota aprovada pel Consell General l’any 1997, el Govern només va 
concedir autoritzacions de treball a treballadors fronterers, i autoritzacions de sojorn i 
treball a personal d’organismes oficials o subjectes a convenis internacionals (educació) o 
bé per reagrupament familiar. Aquests són els únics supòsits en què es van concedir 
autoritzacions (comptabilitzades fora de quota) en espera de l’aplicació definitiva de la Llei 
d’immigració, que va haver de ser reformada.34  
 
Llei qualificada d’Immigració 
 
Davant d’aquest buit legal, entre l’any 1998 i el 2002 un nombre important de persones es 
van mantenir en una situació de provisionalitat, ja que havent sol·licitat una autorització de 
residència i treball, només disposaven d’un document lliurat per la Policia (autorització 
provisional de sojorn i treball), l’anomenat “rebut rosa”, amb el qual no gaudien dels 
mateixos drets que la resta (ja que no constaven en els registres oficials fins que se’ls 
concedia la residència efectiva).  
 
Finalment, i després de la presentació de noves esmenes, el text reformat del Projecte de 
llei qualificada d’immigració va ser aprovat pel Consell General el dia 14 de maig del 2002  
i va entrar en vigor el mes de setembre del 2002. En aquesta llei s’estableix que el Govern 
defineix la política general en matèria d’immigració en funció de les necessitats socials i 
econòmiques del país, després d’analitzar la situació i de posar-se en contacte amb els 
agents econòmics i socials, privilegiant l’accés als llocs de treball dels andorrans i dels 
                                                 
33 Baró, L. (1992). 
34 La llei d’immigració aprovada pel Consell General el 9 de novembre de 2000 va ser portada al Tribunal 
Constitucional a requeriment dels coprínceps i, segons el dictamen del  9 de febrer del 2001, incorria “en vici 
d’inconstitucionalitat” en els articles que implicaven diferent tractament legal entre els diferents tipus 
d’immigrants (amb autorització renovable que conferia la qualitat de legalment resident o amb autorització de 
sojorn i treball temporal no renovable). 
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estrangers legalment residents “amb l’objectiu d’afavorir la cohesió social”, i obrint el 
mercat de treball a nous immigrants quan es considera necessari, concedint de forma 
prioritària les autoritzacions d’immigració als nacionals d’Espanya i França i dels altres 
estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu: 
 

“El Govern ha de vetllar per assegurar un lloc de treball als andorrans i als estrangers residents 
autoritzats a treballar. També ha rebut el mandat de garantir la cohesió social i de defensar els 
interessos internacionals d'Andorra. A aquest fi, ha de prendre les mesures adequades per afavorir la 
contractació dels estrangers nacionals d'estats amb els quals Andorra manté relacions privilegiades.” 
(Llei qualificada d'immigració, de 14-5-2002.) 

 
Excepcionalment el Govern pot establir per reglament, i quota per quota, un nombre 
d'autoritzacions que poden ser concedides a nacionals d'altres estats, quan es justifiqui per 
les necessitats del mercat de treball i només si el sol·licitant acredita la seva alta 
especialització i/o experiència professional per al lloc de treball que desitja ocupar i si 
percep un salari en relació amb la qualificació acreditada. 
 
Basant-se en aquests criteris, el Govern fixa les quotes generals d’autoritzacions 
d’immigració, així com les quotes especials d’autoritzacions per un període limitat 
(temporals) per cobrir les necessitats de mà d’obra que no poden ser satisfetes pel mercat 
del treball interior, en activitats laborals de temporada o per activitats professionals en un 
sector concret. Durant l’any 2002 es van aprovar les següents quotes: 
 
- Decret d'aprovació del Reglament de quota general d'autoritzacions de residència i 
treball i d'autoritzacions de treball de fronterer, de 9-9-2002. 
 
- Decret d'aprovació del Reglament de quota especial d'autoritzacions d'immigració 
temporals per a les activitats de temporada d'hivern en les estacions d'esquí, de 6-11-2002. 
 
- Decret d'aprovació del Reglament de quota especial d'autoritzacions temporals per a 
activitats determinades amb dèficit conjuntural de mà d'obra en el sector hoteler, de 6-11-
2002. 
 
- Decret de 13-11-2002 pel qual s'aprova el Reglament de quota general d'autoritzacions 
de residència i treball i d'autoritzacions de treball de fronterer. 
 
- Decret d'11-12-2002 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial d'autoritzacions 
temporals per activitats determinades amb dèficit conjuntural de mà d'obra en el sector 
hoteler. 
 
En la Llei d’Immigració s’estableix la creació del Registre Central d’Immigració en el que 
s’han d’inscriure tots els estrangers (excepte els que sojornin al Principat d’Andorra en 
règim turístic). Els tipus d’autoritzacions d’immigració que poden sol·licitar els estrangers 
per residir i/o treballar a Andorra són: 
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- Autoritzacions de treball per als treballadors fronterers: autorització de treball de 
fronterer (que es lliura per una durada inicial de tres anys i es renova per períodes de la 
mateixa duració) i autorització de treball temporal de fronterer (la durada no pot excedir el 
termini de dotze mesos seguits, i és improrrogable de manera que el seu titular, una vegada 
esgotat el termini de vigència, no pot sol·licitar-ne ni obtenir-ne una altra fins que hagi 
transcorregut com a mínim cinc mesos des de la data de venciment de l'autorització 
anterior).  
 
- Autoritzacions d’immigració per als actius residents: autorització d’immigració 
temporal (la durada no pot excedir el termini de dotze mesos seguits, i té caràcter 
improrrogable, és a dir que el seu titular no pot sol·licitar-ne ni obtenir-ne una altra fins que 
hagi transcorregut com a mínim cinc mesos des de la data de venciment de l'autorització 
anterior), autorització d’immigració temporal per a treballadors d’empreses estrangeres 
(permet al seu titular únicament d'executar els treballs autoritzats i de residir al Principat 
d'Andorra mentre durin els treballs per als quals ha rebut aquesta autorització), autorització 
de residència i treball (que es lliura per una durada inicial d'un any i es renova tres vegades 
per períodes de dos anys; transcorreguts set anys a comptar de la data de concessió inicial 
de  l'autorització, les renovacions successives es lliuren per períodes d'una durada de deu 
anys), i autorització de residència i treball del personal dels centres d’ensenyament (si 
l’estranger és nomenat per una durada indeterminada, obté una autorització de residència i 
treball d'una durada de deu anys, renovable seguint els mateixos criteris mentre es 
mantenen les condicions inicials de concessió). 
 
- Autoritzacions d’immigració per als no actius residents: autorització d’immigració per 
estudis o per recerca (vàlida mentre durin els estudis o les recerques per als quals ha rebut 
aquesta autorització), autorització de residència sense treball  (en el marc del reagrupament 
familiar, que pot ser renovada tenint en compte la durada de l'autorització inicial 
concedida) i autorització de residència passiva (segons les disposicions específiques 
vigents). 
 
En les disposicions transitòries s’estableix la regularització de les autoritzacions concedides 
abans de la vigència de la Llei, regularitzant també la situació dels titulars del document 
provisional de sojorn i treball prorrogable (rebut rosa). 
 
Així doncs, a través de la Llei qualificada d’immigració es regula el treball dels estrangers, 
ja que deroga el títol VIII del Reglament laboral (sobre el treball dels estrangers) i estableix 
que qualsevol patró que desitgi contractar els serveis laborals d’un estranger ha de 
comprovar que aquest disposa d’una autorització d’immigració vigent, o bé ha de signar 
conjuntament amb el treballador la sol·licitud d’autorització prop del Servei d’Immigració. 
 
Paral·lelament a l’aplicació de la Llei d’immigració i amb el desenvolupament dels 
reglaments de quotes, s’ha creat el Servei d’Ocupació (dependent del Departament de 
Treball) que, a més d’intermediar entre les ofertes i les demandes de treball, té entre els 
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seus objectius proporcionar informació al Govern sobre el mercat laboral, proposar mesures 
per potenciar la informació, l’orientació, la promoció i la formació professionals.35 
 
 
4.10.- LEGISLACIÓ SOBRE LA NACIONALITAT 
 
Com a conseqüència del gran augment de població immigrada, la proporció de residents 
estrangers del Principat d’Andorra (62 % de la població total de la població de l’any 2002) 
supera àmpliament la dels nacionals andorrans, que són una minoria (al voltant del 38 % de 
la població de l’any 2002 incloent els “nats a Andorra”). Aquest fet també està relacionat 
amb una política molt restrictiva per accedir a la nacionalitat andorrana, si bé, ha anat 
evolucionant amb les pressions exercides des de diferents àmbits per adaptar-se a les noves 
situacions i progressivament s’ha anat fent més oberta.  
 
Els costums i els textos legals andorrans han oscil·lat entre posicions rígides en la concessió 
de la nacionalitat andorrana i posicions més flexibles en èpoques d’expansió demogràfica 
(quan s’accentua la desproporció entre nacionals i estrangers). La desproporció entre 
població de nacionalitat andorrana i població estrangera explica que es posin en marxa 
mecanismes de defensa dels interessos de la població autòctona i de la seva identitat 
nacional.36 
 
Per determinar el dret a la nacionalitat en els estats-nació moderns s’han utilitzat tres 
criteris: ascendència, lloc de naixement i residència, combinats amb processos de 
“naturalització”. L’ascendència o filiació (ius sanguinis) és el principi més excloent, i el 
lloc de naixement (ius soli), és el més incloent. 
 
El Decret del 17 de juny del 1939 constitueix el primer text legal positiu sobre la 
nacionalitat andorrana. El criteri fonamental per adquirir la nacionalitat andorrana era el ius 
sanguinis (per via paterna) acompanyat de la residència a les Valls: eren andorrans els fills 
de pare andorrà, nascuts a les Valls i els fills nascuts a l’estranger, de pare andorrà (nascut 
també a l’estranger), que a la tercera generació havien de traslladar-se a Andorra. El ius soli 
apareixia amb unes condicions molt exigents a la disposició referent a la tercera generació 
(els fills de pare estranger, nascut a les Valls, eren andorrans a la tercera generació si les 
tres generacions haguessin viscut a Andorra). Amb aquest decret, també podia accedir a la 
nacionalitat andorrana l’estranger casat amb pubilla andorrana i l’estrangera casada amb 
andorrà.37 El decret del 26 de desembre del 1941 - 16 de gener del 1942 concedia el dret de 
ciutadania a la primera generació nascuda a Andorra amb la condició de que tinguessin la 
residència permanent a les Valls (fills de pare estranger, nascuts a Andorra, si el pare hi 
hagués residit permanentment). Aquestes persones eren considerades “com andorranes”, 
però no se’ls donava la nacionalitat pròpiament dita. En el decret del 24 de març del 1958 
es concedia la nacionalitat andorrana als estrangers que s’havien casat amb andorranes no 

                                                 
35 Decret de creació del servei d'ocupació del Principat d'Andorra, de 31-7-2002. 
36 Viñas i Farré, R.: “Régimen de la nacionalidad y de la extranjería en el derecho andorrano” dins AA. DD.: 
Andorra en el ámbito jurídico europeo. Madrid: Marcial Pons, 1996. 
37 Viñas i Farré, R.: La nacionalitat Andorrana. Barcelona: Institut d’Estudis Andorrans, 1980. 
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pubilles, posteriorment esdevingudes pubilles i als fills nascuts d’aquests matrimonis. En 
aquest decret s’esmenta l’interès d’Andorra en la “conservació de les famílies soques, és a 
dir, cases de tradició”.38 
  
El decret del 7 d’abril de 1970, intenta completar i ampliar la normativa anterior. Així, 
atorgava la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets polítics als nascuts a Andorra fills 
de pare estranger i mare andorrana no pubilla, la qual hagués conservat la nacionalitat 
andorrana d’origen, així com als fills de segona generació nascuda a Andorra (nascuts al 
Principat, de pare nascut també a Andorra), exigint que tinguessin domicili permanent a 
Andorra i que haguessin adquirit la “mentalitat andorrana”. Els nascuts a Andorra de pares 
estrangers eren considerats andorrans de primera generació quan almenys un dels pares feia 
vint anys que residia a Andorra. 
 
Amb el decret de 24 de desembre de 1974 se suspèn transitòriament l’adquisició de la 
nacionalitat andorrana de primera generació als nascuts a Andorra de pares estrangers a 
partir de l’1 de gener de 1975, i es diferencien dues categories: els andorrans i els andorrans 
de fet o “nats a Andorra”.  
 
El Codi de la nacionalitat andorrana de l’11 de març de 1977 va introduir algunes 
modificacions per adequar el dret a la situació actual de la vida del Principat, i reconeix per 
primera vegada la filiació materna per a l’atribució de la nacionalitat. Mentre que els 
nascuts a Andorra abans de l’1 de gener de 1975 fills de pares estrangers podien adquirir la 
nacionalitat andorrana (si el pare o la mare tenien domicili i residència efectius al Principat 
durant un període ininterromput de vint anys com a mínim, i ells mateixos hi tenien 
domicili o residència efectius), estipulava que els nats a Andorra després de l’1 de gener de 
1975 fills de pares estrangers, havien de seguir l’estatut dels seus pares (podien adquirir, 
excepcionalment, la nacionalitat andorrana, si un germà o germana, nascuts abans d’aquesta 
data l’havien adquirida). També pot esdevenir andorrà l’estranger casat amb una andorrana 
no pubilla. Amb aquesta nova legislació els andorrans de primera generació adquirien els 
drets polítics als 28 anys (els andorrans de segona i tercera generació gaudien dels drets 
polítics a partir dels 21 anys), però havien de demostrar la seva integració al país davant un 
Tribunal d’Assimilació. Els criteris d’assimilació, segons el Codi, eren el “coneixement del 
país, de les seves institucions i de la seva llengua, l’actitud observada habitualment enfront 
del Principat i l’interès demostrat pels afers del país”.39  
 
L’anterior legislació permetia la participació política dels andorrans de primera generació, 
però continuaven essent discriminats fins que, amb les lleis de 7 i 8 de setembre de 1985 
queda abolit l’examen d’assimilació que havien de passar per adquirir la plena ciutadania, i 
s’atorga la majoria d’edat i els drets polítics als 18 anys per a tots els andorrans que 

                                                 
38 Es concedia la nacionalitat andorrana a l’home estranger que es casava amb una pubilla perquè així un 
membre de la casa podia participar en la vida política, ja que les dones no podien votar. Des de l’any 1866 
amb la “Nova Reforma” tenien dret a vot els caps de casa (abans d’aquesta data només podien votar els caps 
de casa dels focs o cases velles), l’any 1933 es va instaurar el sufragi universal masculí (suspès entre 1941 i 
1947), i l’any 1970 es va ampliar el dret de vot a les dones andorranes. 
39 Bartomeu, J.; Mas, M.; Morell, A.: L’Estat Andorrà. Recull de textos legislatius i constitucionals 
d’Andorra. Andorra: Congrés de Cultura Catalana, 1977. 
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gaudeixen de drets polítics. 40 La Llei de modificació del codi de la nacionalitat andorrana 
de 8 de setembre de 1985 dóna accés a la nacionalitat andorrana als nascuts a Andorra 
després de l’1 de gener de 1975, fills de pares estrangers, si tenen un germà o germana més 
gran que l’hagi adquirida, o bé un dels seus progenitors pugui acreditar que el dia 1 de 
gener de 1975 feia més de 15 anys que tenia residència efectiva al Principat i que havia 
continuat residint-hi sense interrupció. Això plantejava un nou problema per als nascuts a 
Andorra després de d’1 de gener de 1975, fills de pares estrangers i que cap dels 
progenitors no residia a Andorra abans de 1960.  
 
Aquesta legislació tant restrictiva per adquirir la nacionalitat andorrana és el reflex de la 
voluntat de preservar la identitat nacional davant el gran desequilibri demogràfic entre la 
població andorrana i la població estrangera que conforma la majoria de la població total, 

però alhora provoca que es mantingui i s’incrementi aquest desequilibri degut al continu 
augment de població immigrada i dels seus descendents que no poden nacionalitzar-se.  
 
Posteriorment es va aprovar la Llei qualificada de la nacionalitat de 3 de setembre de 199,3 
que intenta resoldre algunes llacunes de l’anterior legislació i adaptar-la a les situacions 
noves, però va ser portada pel Govern al Tribunal Constitucional (que va declarar nuls 
alguns articles) i va fer necessària la redacció d’una nova legislació sobre la nacionalitat: la 
Llei qualificada de la nacionalitat de 5 d’octubre de 1995. En aquesta llei es reconeix la 
necessitat d’adoptar una política més aperturista en la legislació per accedir a la nacionalitat 
andorrana:  
 

“La legislació andorrana en matèria de nacionalitat, des del Decret del 17 de Juny de 1939, ha tingut 
sempre com a constant la preservació de la identitat nacional, fonament necessari per a l’existència 
jurídica del país. El canvi de les estructures demogràfiques, passant d’una situació estàtica durant 
segles a una forta immigració en els darrers decennis, ha dut com a conseqüència una desproporció 
entre la població nacional i la forana; aquesta desproporció ha estat percebuda com un element que 
calia corregir per no comprometre les bases mateixes de l’Estat.(...) L’afirmació del Principat 
d’Andorra com a Estat en dret internacional, una vegada el poble s’ha donat la Constitució, s’assolirà 
millor si l’element humà de l’Estat, la població, és cada vegada més homogènia, seguint 
progressivament la tendència a fer coincidir la població de fet amb la població de dret” (Llei 
qualificada de la nacionalitat, de 5-10-95). 

 
Així, la legislació ha anat ampliant-se i donant el dret a la nacionalitat per naixement a 
Andorra i per naturalització, a una part de la població que es pot considerar integrada pel 
nombre d’anys de residència al país però exigeix la pèrdua de la nacionalitat d’origen en els 
casos de possessió de doble o múltiple nacionalitat. En l’última llei qualificada de la 
nacionalitat s’atorga la nacionalitat andorrana en els següents casos: 
 
- Els infants nascuts al Principat d’Andorra si almenys un dels pares és andorrà. 
- Els infants nascuts a l’estranger si almenys un dels pares és andorrà i nascut al Principat 
d’Andorra. 

                                                 
40 Ferrer i Obiols, M.R.: “Integració dels andorrans de primera generació” dins Societat Andorrana de 
Ciències: La identitat nacional. 3ª Diada Andorrana, XXII Universitat catalana d’estiu del 16 al 25 d’agost 
del 1990, Prada de Conflent. Andorra: Societat Andorrana de Ciències, 1996.  
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- Els infants nascuts al Principat d’Andorra, si almenys un dels pares és nascut al 
Principat d’Andorra i hi té la residència principal i permanent. 
- Els infants trobats al Principat d’Andorra o nascuts al Principat d’Andorra de pares 
desconeguts, de pares apàtrides o de pares estrangers a qui les lleis estrangeres no li 
atribueixen la nacionalitat de cap dels pares. 
- Els infants nascuts al Principat d’Andorra de pares estrangers, si un dels pares té la seva 
residència principal i permanent al Principat d’Andorra a la data del naixement de l’infant i 
l’ha tinguda durant els divuit anys anteriors a aquest naixement. Si aquesta durada de divuit 
anys no s’ha acomplert el dia del naixement de l’infant, la nacionalitat andorrana se li 
atribueix a títol provisional. 
- Els infants adoptats en adopció plena per part d’una persona de nacionalitat andorrana, 
els infants nascuts a l’estranger d’un progenitor andorrà nascut a l’estranger, i els néts 
d’una persona de nacionalitat andorrana si han establert la seva residència permanent al 
Principat d’Andorra i si han perdut la nacionalitat que posseïen anteriorment. 
- Els infants menors d’edat quan un dels pares ha adquirit la nacionalitat andorrana, si 
han nascut al Principat d’Andorra o si han tingut la seva residència principal al menys des 
del mateix temps que aquest progenitor i si han perdut la nacionalitat que posseïen 
anteriorment. 
- Els estrangers que contrauen matrimoni amb una persona de nacionalitat andorrana, si 
demostren haver perdut la nacionalitat que posseïen anteriorment, si acrediten tenir la seva 
residència permanent des d’almenys tres anys abans o després de la celebració del 
matrimoni, i si proven la seva integració al Principat d’Andorra. 
- Els estrangers que acrediten haver tingut la seva residència permanent al Principat 
d’Andorra durant els vint-i-cinc anys abans de demanar-la, si demostren haver perdut la 
nacionalitat que posseïen anteriorment i si proven la seva integració al Principat d’Andorra. 
 
La suficiència d’integració al Principat d’Andorra s’ha de sotmetre a l’apreciació dels 
serveis de l’Administració general que estableix el Govern, mitjançant una prova per 
constatar l’existència o l’absència d’una integració suficient, “evitant que es tinguin en 
compte elements discriminatoris basats en el sexe, l’origen ètnic, la religió, les opinions, la 
nacionalitat i la situació econòmica de la persona interessada, i que, al contrari, es tinguin 
en compte com a element essencial, el coneixement de la llengua catalana i de les 
institucions andorranes”.41 No han de passar aquesta prova les persones que es consideren 
integrades a la societat andorrana per haver efectuat l’escolarització obligatòria al Principat 
i les que acreditin disposar d’un diploma d’haver assolit el “nivell A” de català i el nivell 
mitjà de coneixements d’història i institucions andorranes. 42 
 
Actualment està previst fer una modificació de la Llei de nacionalitat per flexibilitzar el 
nombre d’anys de residència per aconseguir la nacionalitat en el cas dels immigrants que 
han estat escolaritzats al país des de petits (fins ara, si no han nascut al Principat d’Andorra, 
han d’haver residit durant 25 anys per poder naturalitzar-se). 
 

                                                 
41 Llei qualificada de la nacionalitat, de 5-10-95 
42 Reglament per a l'apreciació de la suficient integració a Andorra, de 3-5-96. 
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Amb la progressiva obertura de l’accés a la nacionalitat, s’esperava una demanda massiva 
de passaports per part dels estrangers que podien sol·licitar la nacionalitat andorrana. Per un 
motiu o un altre (no voler renunciar a la nacionalitat d’origen, no tenir la necessitat 
d’adquirir la nacionalitat després de tants anys, etc.), fins ara no s’han produït totes 
aquestes peticions per adquirir la nacionalitat andorrana. Encara que cal veure l’evolució en 
els propers anys (sobretot si es flexibilitza encara més l’accés a la nacionalitat) resulta prou 
significatiu el fet que un bon nombre d’estrangers que tenen la possibilitat de nacionalitzar-
se no ho hagin fet.  
 
 
 
4.11.- LEGISLACIÓ SOBRE DRETS ECONÒMICS  
 
A part dels drets polítics que corresponen als andorrans segons els articles 24, 25 i 26 de la 
Constitució (dret de sufragi, exercici de càrrecs institucionals...), també hi ha una sèrie de 
restriccions pels estrangers en els drets econòmics, en l’exercici de professions liberals i en 
l’accés a llocs de treball del sector públic: 
 
- Els andorrans i les persones físiques estrangeres amb més de 20 anys de residència a 
Andorra poden adquirir tota mena d’immobles, però els estrangers amb menys de 20 anys 
de residència necessiten una autorització administrativa, que es limita a una autorització per 
unitat familiar. En el cas de terrenys o parcel·les en les que s’hagi construït un habitatge 
unifamiliar, no poden excedir els 1.000 metres quadrats. 
 
- Per exercir qualsevol activitat comercial o industrial a Andorra és indispensable i 
obligatòria l’autorització del Consell General. Mentre que pels andorrans no hi ha cap 
limitació, “els estrangers residents a les Valls que formen un sol foc o família, solament 
podran gaudir de la pertinent autorització d’un sol establiment comercial.”43 
 
- Per participar amb el capital en societats mercantils (en què 2/3 del capital ha de ser 
andorrà) i per exercir càrrecs que comportin atribució general de facultats de representació 
de la societat (president, conseller-delegat, administrador únic), els estrangers han d’haver 
residit durant 20 anys a Andorra.44 El temps de residència serà de 10 anys pels espanyols i 
francesos, segons s’estableix en els convenis establerts entre el Principat d’Andorra, 
Espanya i França.45 
 
- L’exercici de professions liberals de caràcter públic roman exclusivament reservat als 
professionals de nacionalitat andorrana (només en cas de manca de professionals andorrans 
i excepcionalment, es podran admetre professionals de nacionalitat no andorrana per una 
durada màxima de cinc anys). Per obtenir el permís per exercir privadament una professió 

                                                 
43 Decret del Consell General del dia 29 de juliol de 1981. 
44 Reglament de Societats Mercantils, aprovat pel Consell General el  dia 19 de maig de 1983. 
45 Proposta de ratificació dels Convenis entre el Principat d'Andorra, el Regne d'Espanya i la República 
Francesa relatius a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment dels seus nacionals i a la circulació i el 
sojorn al Principat d'Andorra dels nacionals d'estats tercers, de 14-6-2001. 
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liberal al Principat d’Andorra, els estrangers han d’haver residit durant un període de 20 
anys, o pot ser atorgat pel Consell General en funció de les necessitats del Principat i les 
condicions personals del sol·licitant (competència tècnica i inserció a la comunitat 
andorrana), a més d’efectuar un dipòsit en metàl·lic.46 Aquesta legislació es vol modificar 
per adaptar-la a les demandes actuals en determinats sectors i facilitar la incorporació dels 
professionals. 
 
- Per optar a una plaça de funcionari cal tenir la nacionalitat andorrana, i també es pot 
reservar l’accés a llocs de treball del sector públic als andorrans en primera convocatòria, si 
bé s’obre als espanyols i francesos que exerceixen una activitat al sector públic andorrà, i 
en cas de no haver cobert el lloc de treball en primera convocatòria, tots els nacionals 
espanyols i francesos es podran presentar en la segona convocatòria en igualtat de 
condicions amb els andorrans.47 
 
Aquestes limitacions per l’adquisició de béns immobles, per fundar negocis i exercir 
determinades activitats no han estat un obstacle perquè alguns estrangers hagin pogut 
accedir-hi mitjançant algunes pràctiques que es realitzen de manera habitual, com per 
exemple la figura del “prestanoms” (andorrans o estrangers que han assolit aquests drets i 
cedeixen el seu nom per legalitzar la situació, a través d’un contracte privat fiduciari amb el 
propietari real, normalment a canvi d’una remuneració econòmica o alguna compensació).  
  

                                                 
46 Decret d’exercici de professions lliberals al Principat d’Andorra, de data 11 de juliol de 1977. 
47 Proposta de ratificació dels Convenis entre el Principat d'Andorra, el Regne d'Espanya i la República 
Francesa relatius a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment dels seus nacionals i a la circulació i el 
sojorn al Principat d'Andorra dels nacionals d'estats tercers, de 14-6-2001. 



 61

4.12.- SEGMENTACIÓ OCUPACIONAL 
 
Com s’ha assenyalat en apartats anteriors, l’expansió de l’economia andorrana durant la 
segona meitat del segle XX ha comportat una demanda continuada de mà d’obra per sobre 
de les disponibilitats demogràfiques de la població, que s’ha cobert amb treballadors 
estrangers.  
 
La distribució de la població afiliada a la CASS l’any 2002 segons el lloc d’origen, mostra 
que més de la meitat dels treballadors (53,1%) són originaris d’Espanya, que també és el 
col·lectiu amb més proporció d’habitants en el conjunt de la població. Els treballadors 
assalariats procedents de Portugal representen el 16,6%, mentre que el 15,7% són originaris 
d’Andorra i el 6,6 % són originaris de França; el 8% restant dels treballadors procedeixen 
d’altres països.  
 
Gràfic 13: Percentatge de població assalariada segons el lloc d’origen. Any 2002 

15.7%

53.1%

6.6%

16.6%

8.0%

ANDORRA ESPANYA FRANCA PORTUGAL ALTRES
 

 
Font: CASS. Elaboració pròpia. 
 
Cal recordar que dins la població assalariada (dades de la CASS) s’inclouen treballadors 
fronterers i treballadors temporals que no consten en el cens de població i que fan 
referència al lloc d’origen de la població assalariada, mentre que en les dades de la població 
general registrada al cens es fa referència a la nacionalitat. Aquestes diferències s’han de 
tenir en compte a l’hora de comparar unes dades amb les altres.  
 
Per analitzar la participació de cada grup nacional en els diferents sectors d’activitat del 
mercat de treball d’Andorra i com ha evolucionat respecte l’any 1990, s’han construït els 
següents quadres: 
 
 
Quadre 23: Assalariats per sector i lloc d’origen (mitjana anual). Any 1990 
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ANY 1990 Andorra Espanya França Portugal Altres TOTAL
Primari 5 82 1 41 9 138
Ind. Primàries 61 441 27 127 28 683
Construcció 66 1.486 38 1.502 107 3.199
Annexos construcció 157 1.270 62 400 60 1.948
Ind. Transformació 67 571 24 63 30 755
Garatges 51 211 8 75 10 354
Comerç d’alimentació 90 931 61 112 50 1.243
Comerç turístic 464 3.631 355 471 319 5.239
Serveis 274 1.691 140 230 124 2.459
Hoteleria 92 1.876 291 970 215 3.444
Serveis turístics 112 310 73 21 85 600
Financer i assegurances 312 751 49 7 31 1.150
Professions liberals 64 293 24 27 29 437
Administració 686 827 62 16 36 1.626
Altres 90 898 42 238 116 1.383
TOTAL 2.588 15.268 1.257 4.297 1.248 24.658
 
Font: CASS. Elaboració pròpia. 
 
Quadre 24: Assalariats per sector i lloc d’origen (mitjana anual). Any 2002 
 
ANY 2002 Andorra Espanya França Portugal Altres TOTAL
Primari 14 64 3 45 7 132
Ind. Primàries 102 278 31 91 19 521
Construcció 157 1.233 62 1.636 137 3.224
Annexos construcció 452 1.559 111 721 159 3.002
Ind. Transformació 95 470 21 48 32 666
Garatges 89 239 16 119 13 475
Comerç d’alimentació 158 888 94 233 93 1.466
Comerç turístic 828 4.069 731 835 594 7.057
Serveis 741 2.984 293 571 398 4.987
Hoteleria 224 2.751 652 1.152 632 5.410
Serveis turístics 169 611 102 33 409 1.323
Financer i assegurances 422 990 56 17 52 1.537
Professions liberals 184 517 50 57 49 857
Administració 2.065 2.270 175 109 130 4.749
Altres 201 1.013 76 551 269 2.110
TOTAL 5.898 19.933 2.472 6.218 2.993 37.515
 
Font: CASS. Elaboració pròpia. 
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Quadre 25: % Assalariats per lloc d’origen segons el sector (mitjana anual). Any 1990 
 
ANY 1990 Andorra Espanya França Portugal Altres TOTAL
Primari 0,2 0,5 0,1 1,0 0,7 0,6
Ind. Primàries 2,3 2,9 2,2 2,9 2,2 2,8
Construcció 2,6 9,7 3,0 34,9 8,5 13,0
Annexos construcció 6,1 8,3 4,9 9,3 4,8 7,9
Ind. Transformació 2,6 3,7 1,9 1,5 2,4 3,1
Garatges 2,0 1,4 0,7 1,7 0,8 1,4
Comerç d’alimentació 3,5 6,1 4,8 2,6 4,0 5,0
Comerç turístic 17,9 23,8 28,2 11,0 25,6 21,2
Serveis 10,6 11,1 11,1 5,4 9,9 10,0
Hoteleria 3,5 12,3 23,2 22,6 17,3 14,0
Serveis turístics 4,3 2,0 5,8 0,5 6,8 2,4
Financer i assegurances 12,1 4,9 3,9 0,2 2,5 4,7
Professions liberals 2,5 1,9 1,9 0,6 2,3 1,8
Administració 26,5 5,4 4,9 0,4 2,9 6,6
Altres 3,5 5,9 3,4 5,5 9,3 5,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
Font: CASS. Elaboració pròpia. 
 
Quadre 26: % Assalariats per lloc d’origen segons el sector (mitjana anual). Any 2002 
 
ANY 2002 Andorra Espanya França Portugal Altres TOTAL
Primari 0,2 0,3 0,1 0,7 0,2 0,4
Ind. Primàries 1,7 1,4 1,2 1,5 0,6 1,4
Construcció 2,7 6,2 2,5 26,3 4,6 8,6
Annexos construcció 7,7 7,8 4,5 11,6 5,3 8,0
Ind. Transformació 1,6 2,4 0,8 0,8 1,1 1,8
Garatges 1,5 1,2 0,6 1,9 0,4 1,3
Comerç d’alimentació 2,7 4,5 3,8 3,8 3,1 3,9
Comerç turístic 14,0 20,4 29,6 13,4 19,8 18,8
Serveis 12,6 15,0 11,9 9,2 13,3 13,3
Hoteleria 3,8 13,8 26,4 18,5 21,1 14,4
Serveis turístics 2,9 3,1 4,1 0,5 13,7 3,5
Financer i assegurances 7,2 5,0 2,3 0,3 1,7 4,1
Professions liberals 3,1 2,6 2,0 0,9 1,6 2,3
Administració 35,0 11,4 7,1 1,8 4,3 12,7
Altres 3,4 5,1 3,1 8,9 9,0 5,6
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Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
Font: CASS. Elaboració pròpia. 
 
En la distribució segons el lloc d’origen dels assalariats durant l’any 2002, s’observa que 
els treballadors originaris d’Andorra estan ocupats sobretot en el sector Administració 
(35%) i, en menys proporció, en el comerç turístic (14%) i serveis (13%). Entre els 
treballadors procedents d’Espanya n’hi ha més d’ocupats en els sectors de comerç turístic 
(20%), serveis (15%) i hoteleria (14%), mentre que els portuguesos destaquen en la 
construcció (26%), hoteleria (19%) i comerç turístic (13%). Els procedents de França 
treballen més en els sectors de comerç turístic (30%) i hoteleria (26%), que també són els 
sectors que ocupen més població originaria d’altres països (el 21% en hoteleria i el 20% en 
comerç turístic). Els sectors que més treballadors ocupaven l’any 1990, segons el seu lloc 
d’origen, eren pràcticament els mateixos excepte en el cas dels assalariats originaris 
d’Andorra, en que els ocupats en el sector serveis ha superat els ocupats en el sector 
financer i assegurances. 
 
 
Quadre 27:  % Assalariats per sector segons el lloc d’origen (mitjana anual). Any 
1990 
 
ANY 1990 Andorra Espanya França Portugal Altres Total
Primari 3,6 59,4 0,9 29,6 6,6 100,0
Ind. Primàries 8,9 64,5 4,0 18,6 4,0 100,0
Construcció 2,1 46,5 1,2 47,0 3,3 100,0
Annexos construcció 8,1 65,2 3,2 20,5 3,1 100,0
Ind. Transformació 8,8 75,7 3,2 8,3 3,9 100,0
Garatges 14,3 59,5 2,3 21,1 2,7 100,0
Comerç d’alimentació 7,2 74,9 4,9 9,0 4,0 100,0
Comerç turístic 8,8 69,3 6,8 9,0 6,1 100,0
Serveis 11,1 68,8 5,7 9,4 5,0 100,0
Hoteleria 2,7 54,5 8,5 28,2 6,3 100,0
Serveis turístics 18,7 51,6 12,1 3,4 14,2 100,0
Financer i assegurances 27,2 65,3 4,2 0,6 2,7 100,0
Professions liberals 14,6 67,1 5,5 6,1 6,7 100,0
Administració 42,2 50,9 3,8 1,0 2,2 100,0
Altres 6,5 64,9 3,1 17,2 8,4 100,0
TOTAL 10,5 61,9 5,1 17,4 5,1 100,0
 
Font: CASS. Elaboració pròpia. 
 
Quadre 28:  % Assalariats per sector segons el lloc d’origen (mitjana anual). Any 
2002 
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ANY 2002 Andorra Espanya França Portugal Altres Total
Primari 10,2 48,4 2,1 34,0 5,2 100,0
Ind. Primàries 19,5 53,4 5,9 17,4 3,7 100,.0
Construcció 4,9 38,2 1,9 50,7 4,2 100,0
Annexos construcció 15,0 51,9 3,7 24,0 5,3 100,0
Ind. Transformació 14,3 70,6 3,1 7,2 4,8 100,0
Garatges 18,6 50,2 3,3 25,1 2,8 100,0
Comerç d’alimentació 10,8 60,6 6,4 15,9 6,3 100,0
Comerç turístic 11,7 57,7 10,4 11,8 8,4 100,0
Serveis 14,9 59,8 5,9 11,5 8,0 100,0
Hoteleria 4,1 50,8 12,0 21,3 11,7 100,0
Serveis turístics 12,7 46,2 7,7 2,5 30,9 100,0
Financer i assegurances 27,5 64,4 3,7 1,1 3,4 100,0
Professions liberals 21,4 60,3 5,8 6,7 5,7 100,0
Administració 43,5 47,8 3,7 2,3 2,7 100,0
Altres 9,5 48,0 3,6 26,1 12,7 100,0
TOTAL 15,7 53,1 6,6 16,6 8,0 100,0
 
Font: CASS. Elaboració pròpia. 
 
Analitzant la població ocupada en cada sector en funció del seu lloc d’origen, s’observa en 
tots els sectors la gran presència de treballadors procedents d’Espanya, degut a que són el 
grup més nombrós en el conjunt de la població, però destaca especialment la seva proporció 
en el sector indústries de transformació, en el sector financer i en les professions liberals 
(sectors en els que dominen junt amb els nascuts a Andorra), i també en el comerç i serveis. 
En el sector construcció hi ha més treballadors nascuts a Portugal, i en el sector 
Administració pública estan molt representats els originaris d’Andorra, juntament amb els 
procedents d’Espanya (una part dels quals segurament ha adquirit la nacionalitat 
andorrana).48 
 
Respecte l’any 1990 destaca per una banda, l’increment de la proporció d’andorrans en tots 
els sectors llevat dels serveis turístics, i per una altra banda, la davallada de la proporció 
d’assalariats espanyols en tots els sectors, reflex de la baixada del seu pes específic en el 
conjunt de la població. Els francesos augmenten la seva presència en la majoria de sectors, 
sobretot en el comerç i hoteleria, i els portuguesos també guanyen terreny en molts sectors, 

                                                 
48 Segons dades corresponents a l’any 2001, de les 1.884 persones que treballaven en l’Administració general, 
1.522 (80,8 %) tenien la nacionalitat andorrana, 316 (16,8 %) eren de nacionalitat espanyola, 25 (1,3 %) de 
nacionalitat francesa, 17 (0,9 %) de nacionalitat portuguesa i 4 (0,2 %) d’altres nacionalitats, tot i que aquesta 
proporció és diferent segons es tracti de l’Administració general, d’entitats parapúbliques o de 
l’Administració local. 
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destacant en el sector primari i en el comerç d’alimentació. També augmenta la presència 
dels treballadors originaris d’altres països, especialment en el sector serveis turístics.49

 
 
Dins de cada sector s’inclouen múltiples activitats i en cada una hi ha diferents categories 
professionals, però resulta interessant comparar el salari mitjà de cada sector i la seva 
evolució, per valorar la diferència de les rendes salarials entre els diferents sectors: 
 
Quadre 29: Salari mitjà per sector d’activitat en euros (valor mitjà anual). 
 
 
 
 
Sector Activitat General 1990

Salari 
sector/ 

mitjana 
any 1990 2002

Salari 
sector/ 

mitjana 
any 2002 

Variació 
salari 

1990/2002
Primari 495,8 64,8 966,16 69,6 94,9
Indústries primàries 746,0 97,6 1.452,07 104,6 94,7
Construcció 885,1 115,7 1.507,53 108,6 70,3
Annexos de la construcció 832,6 108,9 1.445,82 104,2 73,7
Indústries de transformació 652,1 85,3 1.483,26 106,9 127,5
Garatges 703,6 92,0 1.382,74 99,7 96,5
Comerç d'alimentació 692,3 90,5 1.224,79 88,3 76,9
Comerç turístic 692,6 90,6 1.222,69 88,1 76,5
Serveis 730,1 95,5 1.330,63 95,9 82,3
Hoteleria 583,6 76,3 1.120,24 80,7 91,9
Serveis turístics 753,4 98,5 1.327,90 95,7 76,2
Financer i assegurances 1.139,3 149,0 2.709,14 195,2 137,8
Professions liberals 772,8 101,1 1.364,15 98,3 76,5
Administració 1.216,1 159,0 1.706,26 123,0 40,3
Altres 514,5 67,3 962,03 69,3 87,0
MITJANA 764,7 100,0 1.387,57 100,0 81,5
 
Font: CASS. Elaboració pròpia. 
 
Aquestes dades mostren importants diferències en les remuneracions dels treballadors dels 
diferents sectors: el salari mitjà de l’any 2002 en el sector financer i el sector administració 
és molt superior a la mitjana del conjunt d’assalariats (per la major presència de personal 
qualificat), mentre que els nivells més baixos de salari es donen en el sector “altres”, seguit 
del sector primari, hoteleria i comerç. Els salaris en els sectors de serveis, serveis turístics, 
comerç, garatges i professions liberals també són lleugerament inferiors a la mitjana del 
conjunt de sectors, mentre que els salaris dels sectors d’indústries primàries i de 
transformació, i en la construcció i annexes de la construcció són una mica superiors. 

                                                 
49 És important recordar que les dades de població assalariada venen donades pel lloc d’origen dels 
treballadors, que no coincideix en tots els casos amb la nacionalitat, ja que algunes persones hauran adquirit la 
nacionalitat andorrana o tenen una nacionalitat diferent a la del país d’origen. 
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En aquest anys, la mitjana anual dels salaris per sectors ha augmentat sobretot en el sector 
organismes financers i assegurances i en el sector de les indústries de  transformació. Per 
contra el salari mitjà del sector de l’Administració ha crescut molt per sota de l’augment 
mitjà global. 
 
Les dades de la participació dels assalariats en els diferents sectors mostren certa 
segmentació ocupacional segons el lloc d’origen dels treballadors. L’existència d’uns 
canals força estructurats en la vinguda d’emigrants i factors com el nivell de qualificació de 
la mà d’obra procedent de cada lloc, les especialitzacions productives de les diferents zones 
geogràfiques, les formes de reclutament dels treballadors (atracció del lloc de treball, 
reclutament en el lloc de procedència, contractació mitjançant les relacions familiars, de 
veïnatge, etc.) podrien explicar per què l’estructura ocupacional d’Andorra mostra una 
especial distribució de la mà d’obra d’acord amb el seu origen geogràfic.50  
 
També cal tenir en compte l’efecte de la legislació sobre l’estructura ocupacional en funció 
de la nacionalitat dels treballadors, considerant les limitacions en l’exercici de certes 
activitats per als estrangers (en l’Administració pública i en les professions liberals) i les 
restriccions establertes en les diferents quotes d’immigració per als immigrants 
extracomunitaris en determinats tipus de feina. Així, mentre la majoria d’autoritzacions 
prorrogables s’han destinat a nacionals de la UE (especialment espanyols i francesos), les 
autoritzacions prorrogables per als treballadors de països de fora de la UE s’han limitat a 
treballs relacionats amb l’assistència domèstica o treballs molt qualificats. També s’han 
atorgat autoritzacions a treballadors de qualsevol nacionalitat (principalment sud-
americans), però només per la temporada d’hivern i per a feines relacionades amb l’esquí. 
 

“Els treballadors temporers no podran ser inscrits al cens de població dels comuns, ni podran portar 
persones a càrrec, ni familiars. A nivell de la selecció de les demandes es tindran en compte els criteris de 
formació professional, nacionalitat i regionalitat, idioma, estat civil, salari, etc. (...). Tant les 
autoritzacions improrrogables com les prorrogables s'atorgaran als nacionals provinents dels estats 
membres de la Comunitat Econòmica Europea, donant però preferència als fluxos immigratoris 
tradicionals”. (Edicte pel qual s’aprova la quota d’immigració per a l’any 1989, de 12-6-89). 
 
“Davant la manca de tècnics especialitzats disponibles a Andorra i als països del Mercat Comú, les 
estacions d'esquí contracten des de fa vàries temporades tècnics provinents d'arreu del món. A fi de 
permetre a dites empreses de funcionar normalment s'aprova una quota excepcionalment oberta a totes les 
nacionalitats (...) autoritzacions destinades exclusivament als tècnics especialitzats tal com monitors, 
pisteurs, etc (...) El titular d'una d'aquestes autoritzacions no podrà canviar de sector econòmic”. (Edicte 
de 30-11-89 pel qual es publica la Quota d’Immigració per a treballadors temporers durant la 
temporada d’hivern) 
 
“El 90% de les autoritzacions seran concedides únicament i exclusivament als nacionals dels països 
Europeus, afavorint, però, els fluxos migratoris tradicionals i les relacions de veïnatge amb França i 
Espanya. El 10% restant podrà ésser atorgat als nacionals d'altres estats, la sol·licitud serà examinada per 
la Comissió Mixta d'Immigració, la qual es pronunciarà sobre la demanda; (...) Es valorarà la capacitat 
d'integració de l'immigrant”. (Edicte de 13-7-90 pel qual es publica la Quota d’Immigració per a l’any 
1990) 

                                                 
50 Estivill, J. (1979). 
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“L'obertura d'una quota per a treballadors estrangers nacionals de països no membres de la UE i de 
l'EFTA, amb unes condicions molt restrictives (...) Persones destinades a assistència domèstica 
continuada a persones de la tercera edat. Persones altament qualificades. Persones unides de fet amb un(a) 
nacional andorrà(ana). Autoritzacions concedides (...) per a tècnics de nacionalitat diferent a la dels països 
de la UE i de l'EFTA, destinats a treballar únicament i exclusiva a les estacions d'esquí”. (Llei qualificada 
de quota d’immigració per al període comprès entre l’1 de juny de 1995 i el 31 de maig de 1996, de 30-
6-95) 

 
Aparentment, en el mercat de treball d’Andorra es dóna una situació de 
“complementarietat”, és a dir, que els immigrants ocupen llocs de treball pels que no hi ha 
oferta de mà d’obra autòctona51 –ja sigui perquè hi ha més oferta de llocs de treball que 
treballadors del país o perquè aquests no volen fer determinades feines–, i fins el moment, 
no es constata una pressió de competència en el mercat laboral entre andorrans i estrangers 
(només s’ha produït de manera puntual alguna situació conflictiva com va passar l’any 
1995 quan no es van renovar els contractes dels professors espanyols de l’escola andorrana 
per afavorir així la contractació dels ensenyants andorrans), tot i que des de diversos sectors 
s’apunten possibles dificultats pels joves que s’han d’integrar al mercat laboral en els 
propers anys.52 
 
Aquesta situació es pot interpretar des de la perspectiva de la teoria de la segmentació o 
dualització del mercat de treball, que explica que en les economies avançades es genera una 
demanda continuada de treballadors disposats a realitzar treballs mal pagats i desprestigiats 
(segment secundari) que són ocupats pels immigrants, de manera que aquests no obtenen 
llocs de treball a expenses dels llocs de treball dels nacionals, que ocupen el segment 
primari (llocs de treball amb millors condicions, millor retribució i més prestigi).53 
 
Naturalment, el lloc d’origen o la nacionalitat no són els únics factors que expliquen la 
situació dels treballadors en el mercat laboral, sinó que intervenen altres factors com el 
nivell de formació o el temps de residència, així com altres característiques adscriptives 
(sexe, edat). És a dir, que la situació de cada grup nacional dins de l’estructura ocupacional 
variarà segons les seves característiques (tant adquirides com adscriptives), les condicions 
en què van arribar a Andorra, el temps que fa que hi viuen, etc. 
 
4.13.- SEGMENTACIÓ SOCIAL 
 
La segmentació de l’estructura ocupacional és un reflex de la segmentació social que 
existeix a Andorra com a resultat d’una sèrie de divisions internes: divisió jurídico-política, 
divisió social-econòmica i divisió lingüístico-cultural.54 

                                                 
51 Pajares, M.: La inmigración en España. Barcelona: Icaria, 1999. 
52 Cortés, F.: “El context social de la transició a la vida adulta dels joves a Andorra” dins Estudi sobre la 
joventut al Principat d’Andorra. Andorra: Càritas Andorrana, 2001. 
53 González, A.: “Efectos macroeconómicos de la inmigración. Impacto sobre el empleo y los salarios de los 
nativos”. Papers: Revista de sociologia, núm. 66. Universitat Autònoma de Barcelona, 2002. 
54 En aquest apartat s’exposen les línies de divisió o “fronteres internes” com es defineixen a Comas, D.; 
Pujadas, J.J.: Andorra, un país de frontera. Estudi etnogràfic dels canvis econòmics, socials i culturals. 
Barcelona: Alta Fulla, 1997. 
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La divisió de naturalesa jurídico-política (segmentació legal) distingeix entre les persones 
que tenen la nacionalitat andorrana i els estrangers residents al país, i defineix el conjunt de 
drets i deures de cada col·lectiu. Els altres factors de divisió de la societat andorrana són 
l’econòmic i social (segmentació ocupacional i/o segmentació de classe) i la divisió 
lingüística i cultural de la població. Relacionant aquests tres eixos de divisió dins la societat 
andorrana, es poden establir a grans trets algunes característiques dels diferents grups: 
 
- Els andorrans tenen en comú una sèrie de privilegis (participació política, avantatges en 
l’accés als recursos i al treball) però no són un grup homogeni. Es pot distingir entre els 
“andorrans de soca” (les persones que han nascut al país i tenen antecessors andorrans), que 
són un grup minoritari que es considera més legitimat per intervenir en els afers del país i 
que, en general, han obtingut més avantatges econòmics i polítics de la transformació 
d’Andorra, i els “andorrans de primera generació” (les persones d’origen estranger que han 
adquirit la nacionalitat andorrana) que són un grup més nombrós però amb menys prestigi i, 
en general, menys ben situats. També hi ha els “nats a Andorra” (les persones nascudes a 
Andorra, de pares estrangers, però que encara no tenen la nacionalitat andorrana degut a la 
legislació vigent), que passaran a ser “andorrans de primera generació” quan adquireixin la 
nacionalitat andorrana. 
 
Entre els estrangers també es distingeixen diferents subgrups:  
 
- Els espanyols són el grup d’immigrants més nombrós i més antic, destacant els catalans 
que en general se situen en les capes mitjanes (petits empresaris vinculats al comerç i 
l’hoteleria), mentre que la resta d’espanyols són majoritàriament assalariats en el comerç, la 
construcció i l’hoteleria. A més, els catalans comparteixen amb la població andorrana la 
llengua i la cultura, mentre que els espanyols que parlen castellà estan menys integrats 
socioculturalment en la societat andorrana, i alguns han creat les seves pròpies 
associacions. 
 
- Els portuguesos com a grup d’immigrants més recent i en general menys qualificat, 
ocupen una posició més baixa en l’escala social (sobretot treballen com a jornalers en 
l’agricultura i en la construcció). Tant per les condicions de vida com per la llengua, 
formen un grup poc integrat. 
 
- Els francesos són també un grup antic de residents i majoritàriament constitueixen 
capes mitjanes (propietaris d’hotels, restaurants i comerços). En general gaudeixen de cert 
prestigi social i d’una elevada valoració a nivell cultural i lingüístic, i es concentren 
sobretot al Pas de la Casa i a Canillo, factors que afavoreixen un cert tancament lingüístic 
d’aquest col·lectiu. 
 
- La resta de població estrangera és molt heterogènia: els britànics tenen un nivell de vida 
alt (molts són jubilats), viuen sobretot a la parròquia de la Massana i es relacionen més 
entre ells. Entre la resta d’europeus (sobretot holandesos, alemanys i belgues) també hi ha 
molts jubilats i altres es dediquen al comerç. Entre els extracomunitaris destaquen els 
llatinoamericans –que treballen majoritàriament en el sector comercial i de serveis–, els 
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filipins –que treballen principalment en el servei domèstic–, els hindús –ocupats sobretot en 
el comerç (basars)– i els marroquins –en la construcció. Les interaccions més freqüents en 
aquests grups, són amb persones del mateix origen. 
 
En general, com es reflecteix en les lleis de quotes, s’ha intentat limitar l’arribada 
d’immigrants de fora de la UE a Andorra. Així, la majoria dels residents són d’origen 
europeu i d’una cultura similar que es fonamenta en la tradició judeo-cristiana, és a dir, que 
no hi ha grans diferències ètniques ni religioses entre la majoria de la població, de manera 
que, en el conjunt de la societat andorrana, no es detecten problemes significatius de 
coexistència cultural. En canvi, sí que hi ha la percepció d’una certa separació entre els 
diferents grups nacionals, i per explicar aquesta separació i el relatiu tancament d’algunes 
comunitats, cal tenir en compte la seva situació dins l’escala socioprofessional i les 
diferències econòmiques i socials de cada grup.55   
 

                                                 
55 Rui, S. (1998). 
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4.14.- LA INTEGRACIÓ DELS IMMIGRANTS 
 
Existeix una gran diversitat de definicions dels conceptes assimilació i integració utilitzats 
en relació a la immigració, i el significat d’aquests conceptes varia d’uns països a uns altres 
i s’adopta un o altre segons els autors.  
 
El concepte d’assimilació s’aplica als processos d’adaptació d’un grup social o ètnic a un 
altre. Significa l’adopció per part dels immigrants de valors socioculturals, de pautes de 
conducta i orientació i fins i tot d’interessos vitals bàsics i maneres de pensar propis de la 
societat receptora.56  
Aquest procés suposa la pèrdua o renúncia dels elements culturals propis dels immigrants i, 
degut a la connotació negativa que això implica, aquest terme és substituït per conceptes 
com adaptació, inserció o integració; per exemple, en la legislació andorrana s’ha passat de 
referir-se a criteris “d’assimilació” a criteris “d’integració” per valorar la situació dels 
immigrants que volen adquirir la nacionalitat andorrana. 
 
El terme integració també fa referència als processos d’incorporació en la consciència i en 
la pràctica de les estructures de valor i pautes de conducta de la societat receptora, però no 
pressuposa la renúncia per part de l’immigrant a la identitat cultural d’origen (excepte en 
les qüestions que siguin contràries a les lleis). Aquest concepte té diverses accepcions i 
s’utilitza amb diferents sentits: en el llenguatge comú integrat es refereix al conjunt de 
grups d’origen estranger que no planteja problemes a la població autòctona (connotació 
d’invisibilitat), però també s’utilitza en el sentit d’igualtat formal dels immigrants i dels 
seus descendents en relació a la població autòctona.57 
 
En aquest últim sentit, es considera que la igualtat de drets és la base per la integració de la 
població immigrada, és a dir, que la persona immigrada està integrada quan forma part de 
la societat receptora, amb tots els drets i obligacions establerts en aquesta societat. En el cas 
d’Andorra, com s’ha detallat en els apartats anteriors, no es dóna aquesta igualtat entre la 
població autòctona i la immigrada pel que fa a drets polítics, econòmics o en l’accés a 
determinats llocs de treball. La integració plena, en aquest sentit, només es produiria 
després de molts anys de residència, amb la “particularitat” que el nombre d’immigrants 
supera àmpliament al d’autòctons i, per tant, només una minoria de la població d’Andorra 
posseeix tots els drets.  
 
La integració també suposa una incorporació cultural, però no hi pot haver integració en 
aspectes de tipus sociocultural si no es garanteix una integració legal. Les restriccions en 
matèria legislativa poden afavorir els vincles comunitaris dels diferents col·lectius 
d’immigrants i dificultar la seva integració, de manera que els vincles entre les persones 
immigrades del mateix origen creixen en la mesura en que es van fent conscients de les 
dificultats de la seva integració a la societat receptora.58 En aquest cas, la societat receptora 

                                                 
56 Hillmann, K.: Diccionario enciclopédico de sociología. Barcelona: Herder, 2001. 
57 Herrera, E.: “Reflexiones en torno al concepto de integración en la sociología de la inmigración”, Papers: 
Revista de sociologia, núm. 43, 1994. 
58 Pajares, M. (1999). 
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és la que dificulta la integració dels grups immigrats, i es crea una mena d’incomunicació 
sociocultural.59 
 
La integració jurídica (que comporta el dret d’accedir a la nacionalitat del país d’acollida) 
és la més completa de les integracions possibles, ja que per gaudir de tots els drets de 
ciutadania cal tenir la nacionalitat.60 El dret a vot és la culminació del reconeixement 
formal de que es forma part d’una societat i d’aquesta manera, els immigrants passen a ser 
ciutadans de ple dret.  
 
El concepte de ciutadania està estretament relacionat amb la idea de sobirania popular, que 
ha anat evolucionant des de l’ascens de l’Estat-nació a Europa a finals del segle XVIII. 
L’assoliment dels drets de ciutadania és el resultat d’un procés lent que va llançar la 
Revolució Francesa i va continuar amb la lluita pels drets polítics durant el segle XIX.61 En 
aquest sentit, ciutadania fa referència a un estatus jurídic i polític, mitjançant el qual el 
ciutadà adquireix uns drets com individu (civils, polítics, socials) i uns deures (impostos, 
servei militar, fidelitat...) respecte una col·lectivitat política, i la facultat d’actuar en la vida 
col·lectiva d’un estat. Cada estat té unes normes que regulen el procés pel qual un individu 
adquireix la nacionalitat d’aquest estat, és a dir, la condició de ciutadà. Així, el concepte de 
ciutadania es basa en una regla d’exclusió, en definir clarament qui són i qui no són 
ciutadans.62  
 
De la idea de l’Estat-nació que porta implícita aquesta noció exclusivista de pertinença i 
dels drets polítics i econòmics dels seus ciutadans, se’n deriva la idea de que els estrangers 
no tenen dret a compartir els recursos ni la riquesa “nacionals” (especialment quan aquests 
semblen escassos), i això s’utilitza per culpar als immigrants dels diferents problemes 
socioeconòmics.63  
 
A partir d’aquest raonament sorgeix la tendència d’atribuir tensions socials a la presència 
d’immigrants en base als seus diferents valors i trets culturals. Ara bé, la majoria de 
conflictes que es produeixen entre comunitats diferenciades no són producte dels seus trets 
identitaris sinó que es produeixen per desigualtats en les relacions socioeconòmiques. És a 
dir, que molts conflictes que es presenten com a ètnics, racials, religiosos o interculturals, 
són en realitat la conseqüència de situacions d’injustícia o de pobresa: 
 

“Per tot això, perquè un altíssim percentatge del que se’ns presenta com a enfrontaments racials ètnics o 
identitaris són conseqüència directa de la relació inequitativa entre classes socials, es fa urgent distingir 
amb claredat entre unes diferències culturals que cal respectar i que es despleguen sobre un eix 

                                                 
59 De la Parte Cano, I.: “Les fronteres de la frontera andorrana. La construcció social de les identitats” a Pujal, 
C. (coord.): Atles cartogràfic de les Valls d’Andorra, 1692-1976. Andorra: Ministeri de Turisme i Cultura del 
Govern d’Andorra, 1999. 
60 Naïr, S.: La immigració explicada a la meva filla. Barcelona: Plaza & Janés, 2001. 
61 Guibernau, M.: Nacionalismes. L’Estat nació i el nacionalisme al segle XX. Barcelona: Proa, 1997. 
62 Ocaña, J.C: “La Unión europea: el proceso de integración y la ciudadanía europea”. Disponible a: 
<http://www.iespana.es/jocana59/europa/ciudadeuropea.htm>. 
63 Stolcke, V.: “Europa: Nuevas fronteras, nuevas retóricas de exclusión” dins AA.DD., Extranjeros en el 
paraíso. Barcelona: Virus, 1994. 
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horitzontal, i unes desigualtats socials que, estructurant-se verticalment, condemnen àmplies capes de la 
població a patir carències inacceptables per tal de defensar-les”.64 

 
 

4.15.- IDENTITAT NACIONAL 
 
Partint del concepte de nació com un grup humà conscient de formar una comunitat i de 
compartir una cultura comuna, que està vinculat a un territori i té un passat i un projecte de 
futur comuns, els elements fonamentals que defineixen la identitat nacional són la 
continuïtat en el temps –que sorgeix del concepte de la nació com a entitat històricament 
arrelada que es projecta en el futur– i la diferenciació respecte dels altres –que prové de la 
consciència de formar una comunitat amb una cultura compartida i lligada a un territori 
determinat–, elements que porten a distingir els membres de la comunitat dels “estrangers”, 
“la resta” i “els diferents”. 65  
 
En la construcció d’una identitat compartida per un grup humà, aquesta formació d’un 
“nosaltres” és el resultat d’una manipulació, a partir de processos de selecció, invenció i 
oblit de determinats aspectes de la cultura:  
 

“D’una banda els ideòlegs de l’etnicitat fan una selecció entre els materials culturals disponibles en un 
moment donat, per elevar a la qualitat d’emblemes de reconeixement i identificació aquells que poden 
resultar més adients per sintetitzar un determinat projecte nacional. A aquesta tria se la carrega d’una 
significació i una emotivitat especials, susceptibles de provocar sentiments bàsics d’adhesió (...) Si el 
repertori de trets culturals ja disponibles i usufructuables en aquesta direcció no resulta suficient, pot 
completar-se a partir de la simple invenció (...) A aquests dos mecanismes –selecció o/i invenció de certs 
elements culturals destinats a constituir la dimensió contingent de la identitat nacional– cal afegir-ne un 
altre, tant o més important encara: l’oblit (...) Parlem d’escamotejar, d’ocultar, d’esborrar tots aquells 
aspectes de la cultura real d’una comunitat que poguessin resultar incompatibles o simplement 
inconvenients per als perfils desitjats...”66 

 
Precisament en el context en què s’han produït grans canvis en la societat andorrana 
(transformació de l’estructura econòmica, fluxos d’immigració, reforma institucional...) 
sorgeix la necessitat de definir i defensar la identitat nacional davant la gran presència de 
residents estrangers:  
 

“el procés de construcció nacional i d’afirmació de la identitat andorrana en aquesta societat tan 
heterogènia i plural constitueix una defensa simbòlica de la comunitat d’origen andorrà, així com un mitjà 
de protegir els seus privilegis en un context en què aquesta comunitat esdevé numèricament 
minoritària”.67  

 
Entre els elements per definir la identitat andorrana, que serveixen per diferenciar el 
“nosaltres” dels “altres”, es destaquen referents simbòlics en relació a la història, 
institucions, la llengua i la cultura en general. 
 

                                                 
64 Delgado, M.: Diversitat i integració. Barcelona: Empúries 1998. 
65 Guibernau, M. (1997). 
66 Delgado, M. (1998). 
67 Comas d’Argemir, D.; Pujadas, J.J. (1997). 
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- La institució de la casa, que en la societat tradicional era un referent per a la construcció 
de la identitat i el sentiment de pertinença, continua tenint aquest paper de representació de 
la identitat personal i social com a referent d’andorranitat (els “andorrans de soca”) davant 
dels nous andorrans. Dins de l’àmbit territorial andorrà, també la parròquia continua 
subministrant una identitat simbòlica.68  
 
- Les institucions i l’organització política d’Andorra, també s’assenyalen sovint com a 
referència i símbol específic de la identitat andorrana. La singularitat jurídica d’Andorra 
arrenca amb la signatura al segle XIII de dos pactes de concòrdia (Pariatges) per posar fi a 
les lluites pels drets sobre el territori. Aquestes sentències arbitrals establien el règim de 
cosobirania entre el bisbe d’Urgell i el comte de Foix (poder que va passar a exercir la 
corona francesa i posteriorment al president de la República Francesa). Aquesta fórmula, 
que es manté fins l’actualitat, ha assegurat la independència institucional d’Andorra 
respecte els estats veïns. Es pot dir que la història andorrana s’ha caracteritzat sobretot per 
la tendència al conservadorisme i per la prudència, ja que Andorra sempre s’ha esforçat per 
preservar la seva tradició de neutralitat.69 En les primeres recopilacions històrico-jurídiques 
del segle XVIII (Manual Digest de les Valls d’Andorra i el Politar andorrà) es destaca la 
neutralitat com un tret definidor del tarannà dels andorrans, i ha esdevingut un dels valors 
que defineixen la identitat col·lectiva andorrana.70 
 
- La llengua és un altre element bàsic en la definició de la identitat que, com la nació, 
s’ha format al llarg dels segles i que és un component fonamental de la seva cultura. A 
Andorra el català és l’única llengua oficial i és l’únic estat on el català és la llengua oficial. 
El domini de la llengua del país d’acollida es considera una de les estratègies fonamentals 
(juntament amb la concessió de la nacionalitat) per la integració social dels immigrants.71 
Així, en la prova d’integració per a les persones que volen adquirir la nacionalitat 
andorrana es requereix el coneixement i la comprensió del català. També és necessari el 
coneixement de la llengua catalana per accedir a un lloc de treball en l’Administració 
pública, i també en la resta de treballs d’atenció al públic a partir de l’any 2002.72  
 
Si bé la majoria de la població coneix el català,73 es detecta un doble comportament en la 
seva utilització en funció de les situacions i de la llengua en que s’adreça l’interlocutor. 
Així, el català és utilitzat majoritàriament per la població en les relacions amb 
l’Administració i en determinats serveis en que l’atenció es fa majoritàriament en català 
(bancs, companyies d’assegurances, gestories, metges i dentistes), mentre que en altres 
àmbits on predomina l’atenció en castellà (transports públics, bars i grans magatzems) 
s’utilitza més aquesta llengua. En el conjunt de la població, el català també és la llengua 
més utilitzada a casa, amb els amics i en les relacions internes a la feina (amb companys, 

                                                 
68 De la Parte Cano, I. (1999). 
69 Palau i Martí, M.: Andorra. Història, institucions, costums. Lleida: Virgili & Pagès, S.A., 1987. 
70 Comas d’Argemir, D.; Pujadas, J.J. (1997). 
71 Ruiz de Olabuénaga, J.I.: Inmigrantes. Madrid: Acento, 2000. 
72 Disposició transitòria segona de la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial, de 16-12-99 
73 Segons l’estudi del Servei de Política Lingüística del Ministeri de Turisme i Cultura: Coneixements i usos 
lingüístics de la població d’Andorra, l’any 1999 el 29,3 % coneixia el català perfectament, el 46,9 % bastant 
o molt bé, el 5,2 % ni bé ni malament, el 17,9 % amb dificultats i el 0,7 % no el coneixia gens. 
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superiors o subordinats), si bé aquestes pràctiques lingüístiques estan molt relacionades 
amb la nacionalitat i amb la llengua materna de la població. 
 
- El sistema escolar és un mitjà molt important per a la integració i per a la reproducció 
de la identitat nacional. Històricament, el primer sistema educatiu que s’estableix a Andorra 
és l’espanyol, ja que en algunes parròquies es van instal·lar les primeres escoles 
congregacionals cap al 1880. L’any 1900 es van obrir les primeres escoles primàries 
franceses i el 1930 es va ampliar el sistema educatiu espanyol, obrint escoles espanyoles en 
diferents parròquies. Ambdós sistemes educatius van ampliar la seva presència durant els 
anys cinquanta i seixanta.  
 
En la dècada dels setanta el Consell General pren consciència de la poca enculturació i de la 
manca d’arrelament al país que tenen els continguts dels programes dels sistemes educatius 
que existien en aquell moment (espanyol i francès), i l'any 1972 es va posar en marxa el 
programa d'andorranització de l'ensenyament (Programa de Formació Andorrana), destinat 
a preservar la identitat i les peculiaritats del país en els sistemes educatius forans.74 Segons 
la Nota-informe de l’Andorranització: 75  
 

“Els ensenyaments espanyol i francès (dignes de tota lloança i consideració en sí mateixos i de tota 
reconeixença per part dels andorrans que en són beneficiaris) han estat pensats i programats per a súbdits 
dels respectius països i no per a andorrans. Es tracta, doncs, d’afegir als respectius programes 
d’ensenyament (quelcom de diferent i exclusiu pels infants d’Andorra) els elements necessaris per 
transmetre, conservar i enfortir el caràcter i l’esperit andorrans a tots els infants, sigui quin sigui el pla 
d’estudis escollit”.  
 

Amb l’aplicació d’aquest programa es tracta d’inserir les peculiaritats culturals 
específicament andorranes —llengua, història i geografia, i l’estudi de les institucions— 
dins l’estructura de l’ensenyament oficial de les Valls.76 
 
L’any 1982 es va posar en marxa un projecte més ambiciós amb la creació del sistema 
educatiu andorrà, amb uns plans d’estudis específics i que tingués en compte la realitat 
lingüística andorrana. En el preàmbul de la Llei de l'Escola Andorrana s’expressen aquestes 
prioritats:  
 

“El sentiment de la identitat nacional, de la ciutadania, és profund i complex, i no es presta a reduccions 
simplificadores. Però, com tot sentiment, tan sols adquireix solidesa quan troba suport en 
racionalitzacions culturals, al servei d'una visió compartida del futur de la col·lectivitat. En tot país, la 
cultura nacional està formada per un conjunt d'elements complexos i variats: essencialment lingüístics, 
històrics, religiosos, geogràfics i ètics”.  
 

Entre els objectius de l’activitat educativa s’esmenta el de “contribuir a la formació i 
enriquiment dels elements culturals propis i específics de la societat andorrana”. El 

                                                 
74 Bastida i Areny, R.: “Els sistemes educatius a Andorra”, dins Estudi sobre la joventut al Principat 
d’Andorra. Andorra: Càritas Andorrana, 2001. 
75 Nota-informe de l’andorranització, aprovada pel Consell General, 30-04-1972. 
76 Armengol, L., Morell, A.: “L’andorranització de l’ensenyament”, dins Bilingüisme i educació (2on 
Seminari). Institut de Ciències de l’Educació, Universitat de Barcelona. Teide, 1976. 
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plantejament lingüístic de l’Escola Andorrana està pensat per proporcionar als alumnes un 
domini de les llengües que els permeti desenvolupar-se socialment i professionalment.77  
 

“Encara que la llengua pròpia de l'escola sigui la catalana, caldrà assegurar un bon coneixement de les 
llengües castellana i francesa, ja que també són llengües de relació i de treball a Andorra. Així mateix, es 
dotaran els recursos necessaris per fer possible que els alumnes que assisteixin a aquestes escoles puguin 
estudiar una quarta llengua viva” (llei de l'Escola Andorrana, de 2-5-89). 

 
En l’actualitat, l’estructura educativa d’Andorra està formada per centres que segueixen  el 
sistema educatiu andorrà i centres que segueixen els sistemes educatius espanyol i francès, i 
en tots es tracta de transmetre les especifitats de la cultura andorrana, si bé les hores que 
dediquen a aquestes matèries varien entre centres escolars. El marc legal de l’educació a 
Andorra estableix el dret de les famílies a triar el sistema d’ensenyament que prefereixen 
per a l’educació dels seus fills.  
 
Si bé la pluralitat de sistemes educatius que coexisteixen dins d’una sola estructura 
educativa representa “una especifitat certament enriquidora, a la qual no es vol 
renunciar”78, resulta significativa la distribució de la població escolar entre els diferents 
sistemes en funció de la nacionalitat. 
 
Quadre 30: Població escolar per sistema educatiu i nacionalitat. Curs 1999-2000 
 
Sistema educatiu Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa Altres Total 

Escoles franceses 1.992 384 340 693 176 3.585 

Escoles espanyoles 478 714 3 358 41 1.594 

Escoles congregacionals * 1.328 548 2 37 24 1.939 

Escoles andorranes 1.546 458 14 137 45 2.200 

TOTAL 5.344 2.104 359 1.225 286 9.318 

 
* Les escoles congregacionals segueixen el sistema educatiu espanyol. 
Font: Estadístiques escolars 1999-2000. Elaboració pròpia. 
 
Quadre 31: % Població escolar per sistema educatiu segons la nacionalitat. Curs 
1999-2000 
 
Sistema educatiu Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa Altres Total 

Escoles franceses 37,3 18,3 94,7 56,6 61,5 38,5 

Escoles espanyoles 8,9 33,9 0,8 29,2 14,3 17,1 

Escoles  congregacionals 24,9 26,0 0,6 3,0 8,4 20,8 

Escoles andorranes 28,9 21,8 3,9 11,2 15,7 23,6 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  
Font: Estadístiques escolars 1999-2000. Elaboració pròpia. 

                                                 
77 Cairat i Vila, T.: “L’escola andorrana” dins Formació i ensenyament a Andorra. XXXII Universitat 
Catalana d’Estiu, 19 d’agost del 2000, Prada de Conflent. Andorra: Societat Andorrana de Ciències, 2000. 
78 Llei qualificada d’educació, de 3-9-93. 
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Els alumnes andorrans (tant els que tenen nacionalitat andorrana com els nats a Andorra), 
estudien sobretot en escoles franceses (37 %), andorranes (29 %) i congregacionals (25 %), 
però només un 9 % en escoles espanyoles.  
Els alumnes de nacionalitat espanyola trien en primer lloc les escoles espanyoles (34 %) i la 
resta es reparteixen entre les escoles congregacionals (26 %), andorranes (22 %) i franceses 
(18 %).  
La població escolar francesa és la que més clarament es concentra a l’hora de triar el centre, 
ja que el 95 % estudia en escoles franceses i només un 4 % en escoles andorranes.  
La majoria d’estudiants portuguesos (56 %) també opten per escoles franceses, en segon 
lloc trien escoles espanyoles (29 %), i només un 11 % estudia en escoles andorranes i un 3 
% en escoles congregacionals.  
Els alumnes de la resta de nacionalitats estudien majoritàriament en escoles franceses (61 
%), amb menys freqüència en escoles andorranes (16 %) i espanyoles (14 %), i molt pocs 
(8 %) opten per escoles congregacionals. 
  
Aquesta distribució de la població escolar en funció de la nacionalitat, sembla reflectir la 
preferència per les escoles franceses, de forma majoritària per part de la població francesa, 
però també per la resta de nacionalitats (excepte la espanyola) degut segurament al prestigi 
d’aquest sistema educatiu. 
 
 
4.16.- LA IMMIGRACIÓ COM A PROBLEMA 
 
Atesa l’evolució demogràfica del Principat d’Andorra lligada al fort creixement migratori 
experimentat des dels anys 60, s’ha vingut considerant la immigració com un dels 
problemes més importants. Aquesta consideració de la immigració com a “problema” es fa 
explícita tant en els estudis que s’han realitzat sobre la immigració com en diferents textos 
legislatius. 
 
En els estudis que analitzen el fenomen de la immigració es destaquen les preocupacions 
que provoca i els punts considerats problemàtics: 
 
- En l’estudi encarregat pel Consell General l’any 1979 a J. Estivill, sobre “el creixement 
desordenat del país”, es considera que “la immigració constitueix en l’actualitat un dels 
problemes més greus que es plantegen a Andorra” i  es cita el discurs de presa de possessió 
de la Sindicatura (òrgan rector del Consell General) on es diu que “la demografia galopant 
actual fa perillar l’existència de la personalitat andorrana, malgrat els lloables esforços 
d’andorranització (...) El creixement demogràfic incideix sobre l’urbanístic, i aquest, sobre 
el demogràfic, quan l’element motor n’és la venda d’apartaments”.79 
En les conclusions d’aquest treball es destaca la necessitat d’elaborar una estratègia 
articulada entre la política econòmica i la política poblacional (establint unes quotes per 
regular l’entrada d’immigrants en funció de les necessitats dels sectors econòmics), i 
l’ajustament entre la política urbanística i les previsions de població (per cobrir les 
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necessitats de vivenda, escoles, sanitat, etc.). Finalment, davant la desproporció tan gran 
entre la població autòctona i població forana, que “provoca un conjunt de tensions, 
desajustos i contradiccions que poden ésser a la llarga desestabilitzadores de la societat 
andorrana”, proposa replantejar-se les bases del sistema dels drets polítics dels residents per 
potenciar la identitat andorrana dels immigrants. 
 
- L’any 1987, el cap de Govern encarrega a G. Tapinos una recerca sobre la immigració a 
Andorra inscrita dins la “problemàtica de demografia econòmica” que associï l’anàlisi de 
les característiques del conjunt de la població a l’anàlisi de l’estructura econòmica i del 
nivell de creixement de l’activitat.80 
En aquest estudi es proposa donar prioritat al reconeixement internacional d’Andorra i al 
manteniment de la cohesió de la nació andorrana, subordinant l’objectiu econòmic al 
respecte de certs equilibris socioculturals. Per això defineix com a objectius la 
diversificació de les activitats econòmiques i incrementar la proporció d’andorrans dins la 
població d’Andorra: proposa potenciar activitats noves i a través d’aquesta diversificació 
incidir en l’estructura dels llocs de treball, ja que un dels problemes més grans de la 
immigració a Andorra és l’escassa qualificació de les ocupacions. En les conclusions també 
assenyala que paral·lelament a la transformació econòmica caldrien modificacions 
institucionals com la reforma del codi de la nacionalitat que permeti la naturalització dels 
immigrants (amb 10 anys de residència) i l’accés a la nacionalitat dels nats a Andorra, i per 
afavorir la inserció dels estrangers caldria adoptar mesures per flexibilitzar els drets dels 
residents. 
 
A nivell general, en aquests estudis es planteja el problema de l’articulació de l’estructura i 
el creixement econòmic d’Andorra amb la política d’immigració. Per una altra banda, hi ha 
una sèrie de preocupacions com el problema de les infraestructures per atendre les 
necessitats de la població (vivendes, escoles, hospitals...) i el problema de la identitat 
cultural i la cohesió social que es veu perillar davant la gran proporció de població 
estrangera. 
 
La consideració institucional (oficial) de la immigració com a “problema”, també es veu 
reflectida en els textos legislatius en relació al tema:  
 
- En les quotes d’immigració dels diferents anys, s’esmenten les preocupacions concretes 
envers el fenomen de la immigració (habitatge, càrrega familiar) i també la necessitat d’un 
control quantitatiu i qualitatiu del flux migratori, tenint en compte la necessitat de mà 
d’obra pel desenvolupament de les diverses activitats econòmiques: 
 

“Si la immigració constituïa ja un problema important a l'inici de la dècada dels 80 –data de la redacció 
del vigent Decret de Bases sobre la immigració– avui aquest fenomen s'ha agreujat molt sensiblement, 
degut, per una banda, al creixement molt important de l'activitat econòmica d'Andorra, i per l'altra, a 
l'agreujament catastròfic del problema de l'habitacle, donat que malgrat es construeixi molt, els pisos amb 
uns preus prohibitius, són destinats exclusivament a la venda i, en la majoria dels casos, adquirits per 
inversors estrangers.” (Edicte de 13-7-90 per qual es publica la Quota d’Immigració per a l’any 1990). 
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“Atesa la crisi de manca d'allotjaments que pateix actualment el Principat, (...) l'Oficina de Treball 
considerarà com a element fonamental i requisit indispensable que el sol·licitant d'una autorització de 
Sojorn i Treball amb caràcter prorrogable presenti un contracte d'un allotjament en bones condicions”.  
(Edicte de 26-6-91 relatiu a la quota d’immigració per a l’any 1991). 
 
“Conscients del cost social que esdevé del fenomen immigratori al Principat i conscients, també, que la 
càrrega familiar del treballador immigrant, és un dels principals factors d'aquest cost, l'Oficina de treball 
tindrà en compte l'estat civil del treballador immigrant”. (Edicte de 13-7-92 relatiu a la quota 
d’immigració per a l’any 1992). 
 
“Atès que el Govern ha d'assegurar unes condicions òptimes de funcionament dels diferents sectors 
econòmics del Principat i, alhora, ha de controlar eficaçment els fluxos migratoris (...) es proposa 
l'adopció del present Projecte de Llei de quota d'immigració (...) Tanmateix, l'adopció d'aquesta Llei ha 
de venir a establir la legalitat a una situació que ja existeix en l'actualitat derivada de la complexa realitat 
sòcio-econòmica”. (Llei qualificada de quota d’immigració, de 30-6-95). 

 
- La legislació sobre la nacionalitat també planteja directament la problemàtica sobre la 
identitat nacional, que sorgeix arran del creixement de la població resident estrangera i el 
desequilibri respecte la població nacional: 
 

“La realització de diferents estudis demogràfics en el decurs dels darrers anys ha tornat 
a plantejar la necessitat acuitant d’establir un nou equilibri entre la comunitat andorrana 
i la no andorrana. Es tracta d’una qüestió de cabdal importància per a la defensa de la 
identitat andorrana”. (Llei qualificada de la nacionalitat, de 3-9-93). 
 
“La legislació andorrana en matèria de nacionalitat, des del Decret del 17 de juny de 
1939, han tingut sempre com a constant la preservació de la identitat nacional. (...) Una 
forta immigració en els darrers decennis, ha dut com a conseqüència una desproporció 
entre la població nacional i la forana; aquesta desproporció ha estat percebuda com un 
element que calia corregir”. (Llei qualificada de la nacionalitat de 5-10-95). 

 
Darrere aquestes apreciacions hi ha, a part de la percepció dels problemes d’infraestructura 
i possibles tensions socials com a conseqüència del ràpid increment de la població, una 
consideració de la immigració com a amenaça per la conservació de la identitat nacional 
(per la integritat cultural de la nació). El gran nombre d’immigrants residents a Andorra 
sembla justificar aquests temors, però per una altra banda, malgrat que la desproporció 
entre població autòctona i població immigrada situa als nacionals com una minoria en el 
seu propi país –de manera que el nombre de residents estrangers superaria el “llindar de 
tolerància” (proporció d’immigració per sobre de la qual es produiria un augment dels 
conflictes socials i de la xenofòbia)–,81 a Andorra no s’han produït grans conflictes entre les 
diferents comunitats nacionals. De fet, no es pot dir que a partir d’un determinat 
percentatge d’immigrats es produeixin més conflictes, sinó que el problema està en els 
mitjans per atendre les necessitats que això comporta; per una altra banda aquest “llindar de 
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la tolerància” ve marcat pels conceptes que es difonen sobre la immigració, de manera que 
els missatges negatius que insisteixen en la necessitat de controlar l’entrada d’immigrants 
comportaran la creença de que n’hi ha massa i afavoreixen les actituds de rebuig, mentre 
que un missatge positiu que parli dels avantatges de la immigració ampliaria el “límit de 
tolerància”.82 
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5.- ANÀLISI DE L’ENQUESTA 
 
 
5.1.- Creu que tota persona hauria de tenir plena llibertat per viure i treballar en 
qualsevol país encara que no sigui el seu? 
 

497 46.4

539 50.3

32 3.0

4 .4

1072 100.0

Sí, amb total llibertat

Sí, però sota les condicions que
establexi cada país receptor

No, llevat d'excepcions cadascú
hauria de treballar en el seu país

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Si bé el dret de tota persona a circular lliurement i a escollir la seva residència a l’interior 
d’un Estat (dret a emigrar) està recollit en la Declaració Universal de Drets Humans (article 
13), en la pràctica està limitat pel dret a ser acceptat pel país al que es vol traslladar la 
residència, ja que cada Estat té dret a regular la immigració. Però el problema no són els 
límits raonables del dret a immigrar, sinó que aquest dret no està reconegut i això 
repercuteix en les actituds socials cap als immigrants, especialment cap als immigrants de 
determinats països.83  
 
Al demanar l’opinió sobre la llibertat de les persones per viure i treballar en qualsevol país, 
la població d’Andorra es posiciona a favor d’aquesta llibertat, però les opinions estan 
dividides entre els que diuen que la llibertat hauria de ser total (46%) i els que diuen que les 
persones han de tenir llibertat però sota les condicions establertes en el país receptor (50%). 
Només un 3% de la població declara una actitud més restrictiva en relació a la immigració, 
de manera que consideren que, en general, les persones haurien de viure i treballar en el seu 
propi país.  
 
Aquestes opinions varien en funció de la nacionalitat de les persones enquestades, de 
manera que opinen amb major proporció que la llibertat ha de ser total les persones amb 
nacionalitats dels països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia (58%), portuguesa (56%) i 
espanyola (52%), mentre que les persones de nacionalitat andorrana (60%), francesa (52%) 
i del grup de la resta de països d’Europa i altres països desenvolupats (73%) opinen 
majoritàriament que les persones han de tenir llibertat per viure i treballar en qualsevol país 
però sota les condicions que estableixin els països receptors d’immigrants. 
 
Així doncs, sembla que són més favorables a una major llibertat d’immigrar les comunitats 
que tradicionalment han arribat a Andorra per motius laborals (espanyols, portuguesos i 

                                                 
83 Pajares, M. (1999). 
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nacionals dels països del d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia), i per una altra part hi ha una 
posició més restrictiva per part d’aquells que, o bé no tenen tradició immigrant, o bé no són 
immigració econòmica –és a dir, no han immigrat per falta de feina, sinó que fins i tot en 
els casos que venen per raons de treball, són més aviat inversors que no demandants 
d’ocupació. Entre ambdós grups, a més, destaca el diferencial econòmic i de classe, que 
sembla condicionar les opinions, de manera que aquells que estan més necessitats de la 
màxima obertura de fronteres per la seva situació socioeconòmica, són els que manifesten 
actituds més proclius a aquesta mesura.  
 
En relació a l’ocupació destaca l’opinió majoritària a favor d’una llibertat total per viure i 
treballar en qualsevol país en el cas de les mestresses de casa (67%), treballadors no 
qualificats (61%), treballadors semiqualificats i qualificats de la indústria i construcció 
(53%) i treballadors semiqualificats i qualificats del sector comerç (51%), mentre que la 
resta d’ocupacions opinen majoritàriament que la llibertat per viure i treballar depèn de les 
condicions establertes en cada país. Aquestes categories d’ocupació, juntament amb els 
treballadors qualificats i semiqualificats de la indústria i la construcció, són les que tenen 
més proporció de població immigrada, fet que pot explicar la posició més favorable a una 
llibertat total per immigrar.  
 
Controlant aquesta distribució segons l’ocupació entre no andorrans per una banda i 
andorrans per una altra, s’observa que entre els no andorrans hi ha percentatges entre el 52 i 
el 74% que pensen que tota persona hauria de tenir llibertat total per viure i treballar en 
qualsevol país entre les mestresses de casa, treballadors no qualificats, treballadors de la 
indústria i la construcció, del sector comerç i el personal administratiu; entre els andorrans, 
si bé la relació en funció de l’ocupació no és tan clara, destaca que els professionals i 
tècnics són els que tenen una proporció superior en aquesta resposta (el 49%), seguits dels 
treballadors qualificats i semiqualificats del comerç (47%), mentre que en la resta dels 
grups hi ha proporcions superiors dels que pensen que depèn de les condicions que 
estableixi cada país. 
 
 
5.2.- Creu que la immigració per Andorra és positiva o negativa? 
 

903 84.3

107 10.0

60 5.6

1 .1

1072 100.0

Positiva

Ni positiva ni negativa

Negativa

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
La majoria de la població (el 84%) creu que la immigració és positiva per Andorra, mentre 
que gairebé un 6% pensa que la immigració en general és negativa i el 10 % restant no 
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s’han definit clarament (no consideren la immigració positiva ni tampoc la consideren 
negativa, o no han contestat).  
 
Comparant la resposta en funció de l’edat de les persones enquestades, s’observa una major 
proporció que consideren la immigració positiva en el grup de 25 a 39 anys (88%) i entre 
els més joves (el 85% dels que tenen entre 18 i 24 anys), que disminueix en els que tenen 
entre 40 i 59 anys (81%) i els majors de 60 anys (78%), alhora que aquests dos grups de 
més edat són els que tenen major percentatge dels que pensen que la immigració és 
negativa: un 8 i un 9% respectivament, pel 4% dels grups més joves. També varia la 
proporció de respostes segons el nivell d’estudis de les persones enquestades, ja que hi ha 
més proporció dels que pensen que la immigració és positiva entre els que tenen estudis 
universitaris (90%) que en els que tenen nivells d’instrucció inferiors (entre el 82 i el 84% 
dels que tenen estudis primaris, secundaris i estudis de formació professional).  
 
En funció de la nacionalitat, entre els que creuen en major proporció que la immigració és 
positiva destaquen les persones de nacionalitat portuguesa (89%), espanyola (86%) i el 
grup de la resta de països d’Europa (86%), i sobretot en el grup de nacionalitats dels països 
d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia (97%), mentre que aquesta resposta és inferior a la mitjana 
del conjunt de la població entre les persones de nacionalitat andorrana (80%) i francesa 
(75%). Tanmateix, els andorrans i francesos tenen més proporció que la resta entre els que 
pensen que la immigració és negativa: un 8 i un 9% respectivament, pel 5% dels espanyols, 
el 4 % de la resta dels països europeus i menys de l’1% dels portuguesos (el 0% en el grup 
dels països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia).  
 
Si bé els diferents grups nacionals opinen majoritàriament que la immigració és 
beneficiosa, el sentit en que ho pensen probablement és diferent. Així, per uns és un mitjà 
recurrent de contractació de mà d’obra necessària, mentre que pels altres (persones que 
arriben a Andorra per treballar) és un mitjà de vida. 
 
Més enllà de les diferències en funció de la nacionalitat cal destacar que en general hi ha 
una valoració favorable de la immigració a Andorra, superior a la observada en altres 
països amb molta menys proporció de població immigrada (les respostes a una qüestió 
similar feta a Espanya l’any 2002 mostren que un 41% de la població considera que la 
immigració és més aviat positiva, pel 29% que la consideren més aviat negativa pels països 
que reben immigrants, i el 19% ni positiva ni negativa)84.  
 
Aquesta valoració força positiva de la immigració a Andorra, es pot considerar lògica en un 
país on la població d’origen i nacionalitat estrangera és majoritària en relació a la població 
andorrana (el gran augment de la població d’Andorra registrat especialment durant la 
segona meitat del segle XX s’ha degut al creixement migratori –veure introducció apartat 
4.2), i també es pot relacionar –seguint les hipòtesis inicials plantejades– amb la necessitat 
de l’arribada d’immigrants pel desenvolupament econòmic del país i la necessitat de mà 

                                                 
84 CIS, Barómetro junio 2002. Estudi núm. 2.459. La pregunta era: Como Ud. sabe, todos los países 
desarrollados reciben inmigrantes. ¿Cree Ud. que, en términos generales, la inmigración es más bien positiva 
o más bien negativa para estos países? 
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d’obra. Per confirmar aquestes hipòtesis, a continuació s’analitzen els motius pels quals la 
població considera positiva o negativa la immigració a Andorra.  
 
 
5.2.1.- Per què creu que la immigració és positiva per Andorra? 
 

366 40.5%

328 36.3%

107 11.8%

31 3.5%

18 2.0%

53 5.9%

903 100.0%

Hi ha molta oferta de llocs de treball

Beneficien al país (desenvolupament econòmic)

El mestissatge és beneficiós per Andorra

Els immigrants treballen en feines que no volen els andorrans

Altres

Ns/nc

Total

freqüència percentatge

Positiva

 
 
 
Entre els que consideren la immigració positiva, la major part, el 40%, creu que a Andorra 
hi ha molta oferta de llocs de treball i per tant és necessària l’arribada d’immigrants per 
cobrir-los i, en un sentit similar, ho pensa el 36% que considera la immigració positiva 
perquè beneficia al desenvolupament econòmic del país (consideren que sense els 
immigrants “Andorra no seria el que és”). El tercer motiu donat per les persones 
enquestades no és de l’àmbit econòmic sinó més aviat social, ja que el 12% considera la 
immigració positiva perquè aporta diversitat (“el mestissatge és bo per Andorra”) i un 
enriquiment per l’intercanvi d’idees i per les coses que poden aportar a la cultura i la 
societat andorrana. Un 6% dels que han respost que la immigració és positiva ha donat 
altres motius (els immigrants treballen en feines que no volen els andorrans, els immigrants 
representen la majoria de la població, etc.) i un altre 6% no han donat el motiu de la seva 
resposta (Ns/nc). 
 
En funció de la nacionalitat de les persones entrevistades, destaca un percentatge 
lleugerament superior d’espanyols (44%) i portuguesos (42%) entre els que pensen que la 
immigració es positiva perquè hi ha molta oferta de llocs de treball; entre els que pensen 
que és positiva perquè beneficia el desenvolupament econòmic hi ha més proporció dels 
nacionals de països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia (46%), del grup d’altres països 
d’Europa (41%), de portuguesos (39%) i d’espanyols (37%). 
 
Entre els que pensen que la immigració és positiva perquè suposa un enriquiment de la 
cultura i la societat (“el mestissatge és beneficiós per Andorra”) hi ha una proporció 
d’andorrans similar al conjunt de la població (el 12%) i un percentatge superior de persones 
de nacionalitat francesa (30%) i dels nacionals de la resta de països europeus (23%), 
enfront del 10% dels espanyols, el 8% dels portuguesos i el 3% dels nacionals dels països 
d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia. Per una altra part entre els que diuen que els immigrants 
treballen en feines que no volen els andorrans (i per això és positiva la immigració) hi ha un 
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percentatge més elevat d’Andorrans (6%) i dels nacionals de països d’Amèrica llatina, 
Àfrica i Àsia (6%). 
 
Segons el nivell d’estudis també destaca un major percentatge dels que creuen que la 
immigració és positiva per raons d’enriquiment cultural entre les persones amb estudis 
universitaris (20%), enfront dels altres nivells d’estudis (un 8% dels que tenen estudis 
primaris o inferiors i estudis secundaris, i l’11% dels que han cursat formació professional). 
 
 
5.2.2.- Per què creu que la immigració és negativa per Andorra? 
 

12 20.4%

11 18.1%

10 16.5%

8 13.6%

4 6.7%

4 6.6%

4 6.1%

3 4.4%

5 7.6%

60 100.0%

Hi ha massa immigrants

No es donen facilitats als immigrants (és negatiu per ells)

La immigració comporta una pèrdua d'identitat

Redueix les oportunitats de trobar feina

Molts immigrants tenen poca qualificació

Depèn del tipus d'immigració

Depèn de la necessitat del moment

No s'integren

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge

Negativa

 
 
 
Per la seva part, entre les persones que creuen que la immigració és negativa (n=60) el 20% 
ho pensa així perquè considera que hi ha massa immigrants, sense especificar si aquest 
excés és negatiu per motius econòmics, socials o culturals. En segon lloc un 18% considera 
la immigració negativa perquè no es donen facilitats pels immigrants i pels problemes que 
suposa (problemes amb els papers, problemes perquè la immigració és molt inestable o 
perquè “és una societat racista”). Per una altra banda, hi ha un 16% dels que consideren la 
immigració negativa que ho pensa perquè comporta una pèrdua d’identitat, i un 13% perquè 
redueix les oportunitats de trobar feina dels andorrans. Els altres motius pels que consideren 
la immigració negativa estan en funció de les característiques que atribueixen als 
immigrants: segons el tipus d’immigració (6%), els immigrants tenen poca qualificació 
(6%), o perquè no s’integren (4%), i un 6% també la considera negativa perquè depèn de la 
necessitat del moment (no està prou controlada o no calen més). 
 
En funció de la nacionalitat, entre els que han donat una explicació de perquè consideren la 
immigració negativa (comparant només les respostes de les persones de nacionalitat 
andorrana i espanyola, ja que la resta són molt pocs casos), els andorrans ho creuen sobretot 
perquè consideren que redueix les oportunitats de trobar feina (29% pel 4% dels espanyols), 
perquè comporta una pèrdua d’identitat (21%, pel 4% dels espanyols), mentre que els 
espanyols tenen major proporció entre els que consideren que no es donen facilitats als 
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immigrants (27%, pel 8% dels andorrans); entre els que diuen que hi ha massa immigrants 
hi ha el 21% dels andorrans i el 19% dels espanyols. 
 
En conclusió, la majoria de la població creu que la immigració és positiva per Andorra, 
sobretot perquè consideren que és necessària per cobrir els llocs de treball i pel 
desenvolupament econòmic del país –només una petita part de la població destaca altres 
aspectes com les aportacions de la immigració a l’enriquiment cultural del país–, de manera 
que els que consideren la immigració negativa són una minoria, tant entre la població amb 
nacionalitat andorrana com en la resta de grups nacionals.  
 
Aquests resultats mostren una acceptació majoritària del fet migratori en un país on té un 
pes molt important i que aquesta valoració positiva de la immigració es deguda a que es 
considera necessària per l’economia; probablement davant d’un empitjorament de la 
situació econòmica augmentaria la proporció de la població que considera que la 
immigració és negativa. 
 
 
5.3.- Quina política creu que seria la més adequada respecte als treballadors 
immigrants? 
 

433 40.4

492 45.9

125 11.7

22 2.1

1072 100.0

Facilitar més l'entrada

Mantenir l'actual política

Restringir més l'entrada

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
En relació a la política respecte als treballadors immigrants a Andorra, el 46% de les 
persones entrevistades creuen que s’hauria de mantenir com està en l’actualitat,85 mentre 
que el 40% creuen que s’hauria de facilitar més l’entrada de les persones que venen a 
treballar, i aproximadament el 12% opinen que s’hauria de restringir més l’entrada de 
treballadors a Andorra. 
 
En funció de la nacionalitat, els que opinen amb major proporció que cal mantenir l’actual 
política són persones de nacionalitat portuguesa (56%), francesa (55%) i andorrana (52%), 
mentre que entre els que opinen que s’hauria de facilitar més l’entrada dels treballadors 
immigrants destaquen les persones amb nacionalitats dels països d’Amèrica llatina, Àfrica i 
Àsia (68%), del grup de la resta de països europeus (58%), i espanyola (45%). Cal tenir en 

                                                 
85 Actualment es regula a través de la Llei qualificada d’immigració que estableix l’aprovació de quotes 
d’autoritzacions d’immigració de residència i treball (generals i especials) que afavoreixen la contractació 
dels estrangers nacionals dels dos estats veïns i dels altres estats membres de la Unió Europea o de l’Espai 
Econòmic Europeu. 



 87

compte que pels nacionals dels països extracomunitaris les quotes d’immigració són més 
limitades i han d’acreditar una sèrie de requisits per obtenir una autorització d’immigració. 
 
També hi ha una relació significativa de la distribució de la resposta en funció de l’edat, ja 
que els grups de més de 40 anys tenen major percentatge que els més joves entre els que 
creuen que seria millor restringir l’entrada de treballadors immigrants a Andorra (entre el 
19 i el 20% dels majors de 40 anys, pel 7% dels grups de menys edat). De la mateixa 
manera les persones amb nivells inferiors d’estudis (primaris) tenen percentatges més alts 
dels que creuen que s’hauria de restringir (el 19%, pel 10% dels que tenen estudis 
secundaris i de formació professional, i el 7 % dels que tenen estudis universitaris), i creuen 
amb menor proporció que els altres grups que s’hauria de facilitar més l’entrada de 
treballadors (el 33%, pel 41% dels que tenen estudis secundaris i formació professional i el 
48% dels universitaris).  
 
En principi, sembla que s’aprecien actituds més obertes respecte la immigració entre la 
població més jove i amb nivell d’estudis més alt, i de fet aquests són dos dels factors que 
serveixen per explicar el grau de xenofòbia en investigacions realitzades sobre aquest tema, 
de manera que els grups de més edat i nivells d’estudis més baixos es corresponen amb 
nivells més alts de xenofòbia.86 
 
En funció de l’ocupació, les mestresses de casa (21%) i els jubilats (17%), i també els 
treballadors del comerç (15%), els treballadors qualificats i semiqualificats de la indústria i 
la construcció (13%) són els grups que tenen major percentatge dels que opinen que caldria 
restringir més l’entrada de treballadors immigrants. Precisament aquests grups d’ocupació 
són els que compten amb una major presència d’immigrants dins la societat andorrana, 
juntament amb els treballadors de l’hoteleria i restauració i els treballadors no qualificats. 
 
 
Índex d’actitud en relació a la immigració 
 
Les respostes a la qüestió sobre la política respecte els treballadors immigrants i les 
respostes a la qüestió sobre la llibertat de les persones per viure i treballar en qualsevol 
país, s’han utilitzat per crear un índex sobre l’actitud de la població respecte la immigració, 
puntuant 10 les respostes que representen una actitud més oberta respecte la immigració en 
general (“total llibertat per viure i treballar en qualsevol país”) i respecte l’entrada de 
treballadors a Andorra (“facilitar més l’entrada de treballadors immigrants a Andorra”), 
puntuant 0 les respostes que representen una actitud més tancada i restrictiva (“no, llevat 
d’excepcions cadascú hauria de viure i treballar al seu país” i “restringir més l’entrada de 
treballadors immigrants a Andorra”) i puntuant 5 les respostes intermèdies (“llibertat per 
viure i treballar sota les condicions que estableixi cada país receptor” i “mantenir l’actual 
política”). A partir d’aquestes puntuacions s’ha fet la mitjana de les dues respostes i la 
distribució resultant varia entre 0 (actitud molt tancada) i 10 (actitud molt oberta). 
 

                                                 
86 Informe A.S.E.P. Para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO): Actitudes hacia los 
inmigrantes, dirigido por J. Díez Nicolás, Julio 1998. 
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Índex d’actitud  
 

11 1.1

73 7.0

357 34.1

358 34.2

246 23.6

1046 100.0

.0

2.5

5.0

7.5

10.0

Total

Freqüència
Percentatge

vàlid

 
 
 
La mitjana pel conjunt de la població és de 6,8 (sobre 10) i per edats aquesta mitjana de 
l’índex varia lleugerament de manera que pel grup de 18 a 24 anys és de 6,8 i pel grup de 
25 a 39 anys la mitjana és 7, mentre que pels de 40 a 59 anys és de 6,6 i pels majors de 60 
anys de 6,4; també augmenta lleugerament la mitjana de l’índex d’actitud en funció del 
nivell d’estudis: és de 6,5 pels que tenen estudis primaris, 6,9 pels que tenen estudis 
secundaris i formació professional i 7 pels que tenen estudis universitaris. I en funció de la 
nacionalitat els andorrans tenen la puntuació mitjana més baixa (6,2) en l’índex d’actitud en 
relació a la immigració, que juntament amb les francesos (6,7) són els que tenen índex 
inferiors a la mitjana del conjunt de la població, mentre que el grup de la resta de països 
d’Europa té un índex de 6,8 i la resta de nacionalitats tenen puntuacions més altes: 
espanyols 7, portuguesos 7,3 i països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia 7,9. 
 
Entre els andorrans destaca que els més joves (entre 18 i 24 anys) i els majors de 60 anys 
són els que tenen una mitjana de l’índex inferior (5,8 i 5,7 respectivament), mentre que els 
altres grups d’edat tenen una puntuació superior (6,4). En el cas de les persones no 
andorranes la puntuació mitjana de l’índex d’actitud en relació a la immigració disminueix 
lleugerament amb l’edat, de manera que els menors de 40 anys tenen un índex de 7,3 que és 
superior a la mitjana dels no andorrans (7,0), mentre que els grups de més edat tenen un 
índex inferior (6,6 els que tenen entre 40 i 59 anys i 6,7 els majors de 60 anys). 
 

5.77 N=51

6.43 N=131

6.40 N=74

5.67 N=30

6.22 N=285

18 a 24 anys

25 a 39 anys

40 a 59 anys

60 i més anys

Edat

Total Andorrans

Mitjana N vàlid
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7.32 N=103

7.28 N=345

6.63 N=242

6.69 N=70

7.02 N=760

18 a 24 anys

25 a 39 anys

40 a 59 anys

60 i més anys

Edat

Total no andorrans

Mitjana N vàlid

 
 
Quant al nivell d’estudis, tant entre els andorrans com entre els no andorrans s’observa que 
la puntuació de l’índex tendeix a augmentar al passar a nivells d’estudis més alts. 
 

5.45 N=43

6.36 N=80

6.14 N=91

6.63 N=71

6.22 N=285

Estudis primaris i sense estudis

Estudis secundaris

Formació professional

Estudis universitaris

Nivell
d'estudis

Total Andorrans

Mitjana N vàlid

 
 

6.69 N=211

7.02 N=229

7.32 N=147

7.15 N=170

7.02 N=760

Estudis primaris i sense estudis

Estudis secundaris

Formació professional

Estudis universitaris

Nivell
d'estudis

Total no andorrans

Mitjana N vàlid

 
 
 
Per analitzar aquest índex en funció d’altres variables, s’han agrupat les puntuacions 
inferiors a 5 en una categoria que inclou un 8% de la població i que correspondria a una 
“actitud restrictiva” en relació a la immigració; la puntuació 5 correspon a la categoria 
“actitud moderada” amb un 34% de la població, mentre que un 58% de la població té 
puntuacions superiors a 5, que correspondria a una “actitud oberta”. 
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Índex d’actitud segons nacionalitat agrupada 
 

Actitud restrictiva

Actitud moderada

Actitud oberta

 
 
 
Analitzant la distribució d’aquest índex en funció de les característiques de la població 
s’observa que augmenta el percentatge d’actitud restrictiva amb l’edat (del 6,5% dels més 
joves al 12 % dels majors de 60 anys) alhora que disminueix lleugerament la proporció dels 
que representen una actitud més oberta en relació a la immigració, i també és superior 
l’actitud restrictiva entre els que tenen estudis primaris o inferiors, respecte els altres grups, 
tot i que aquestes relacions no resulten significatives amb les proves estadístiques.  
En canvi sí que hi ha una relació significativa en funció del país d’origen i de la nacionalitat 
de la població, de manera que les persones de nacionalitat andorrana (14%) són les que 
tenen el  percentatge més alt d’actituds restrictives respecte la immigració, seguits dels 
francesos (8%) i els espanyols (7%), de manera que si bé un 50% dels andorrans i dels 
francesos tindrien una actitud oberta en relació a la immigració, en la resta de nacionalitats 
hi ha una proporció superior d’aquesta actitud (entre el 60 i el 74%). 
 
 
5.4.- Creu que s'hauria de donar preferència a l'entrada d'immigrants d'alguns països 
en concret? 
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324 30.2

745 69.4

3 .3

1072 100.0

Sí

No

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
La major part de les persones enquestades (70%) creu que no s’hauria de donar preferència 
a l’entrada d’immigrants de determinats països, mentre que el 30% sí que ho pensa. 
Augmenta la proporció dels que creuen que s’hauria de donar preferència a l’entrada 
d’immigrants de determinats països al passar dels grups d’edat més joves al més grans (del 
21% dels que tenen entre 18 i 24 anys al 35% dels majors de 40 anys). En funció del nivell 
d’estudis les persones amb estudis universitaris (37%) i de formació professional (32%) són 
els que més consideren que caldria donar preferència a la immigració d’alguns països (pel 
30% dels que tenen estudis primaris o inferiors i el 24% dels que tenen estudis secundaris). 
 
Per nacionalitats, els andorrans (37%), els nacionals dels països de la resta d’Europa (32%) 
i els espanyols (30%) són els que tenen major percentatge de respostes afirmatives, és a dir, 
que cal donar preferència a la immigració d’alguns països, mentre que els portuguesos 
(21%), els francesos (25%) i els nacionals de països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia (25%) 
tenen menor proporció.  
 
En aquesta pregunta també resulta interessant la relació amb l’índex d’actitud en relació a 
la immigració, ja que el fet d’estar d’acord en donar preferència a l’entrada d’immigrants 
de determinats països implica indirectament una limitació per a la resta d’immigrants als 
que no se’ls donaria preferència. Així, s’observa que les persones amb una actitud 
restrictiva són les que creuen amb major percentatge que sí que s’ha de donar preferència a 
l’entrada d’immigrants de determinats països (el 51%) mentre que els que tenen una actitud 
moderada i oberta opinen majoritàriament que no s’ha de donar preferència a determinats 
immigrants (el 72 i el 70% respectivament). També es pot apreciar que la mitjana de 
l’índex és de 6,5 pels que pensen que s’ha de donar preferència a l’entrada d’immigrants 
d’alguns països, mentre que la mitjana de l’índex pels que hi estan en desacord és 7.  
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5.4.1.- Països als que s’hauria de donar preferència l’entrada d’immigrants 
(multiresposta) 
 

135 41.5

124 38.2

32 9.8

22 6.9

19 5.8

9 2.7

6 1.9

6 1.9

324

Països veïns (França i/o Espanya)

Europa (Unió Europea i similars)

Sudamericans

Països pobres (Àfrica, Àsia)

Cultures Similars

Est d'Europa

Portugal

Ns/nc

Base

Freqüència Percentatge

 
 
 
Als que han respost que creuen que caldria donar preferència a l’entrada d’immigrants de 
determinats països, se’ls ha demanat de quins països en concret i la major part (41%) creu 
que s’hauria de donar preferència als països veïns (Espanya i França), i als països de la 
Unió Europea i similars (38%). També hi ha un 10% que creu que s’hauria de donar 
preferència als immigrants de països sud-americans, un 7% als immigrants de països pobres 
i un 6% als immigrants de cultures similars. En aquesta pregunta cada persona podia donar 
fins a dues respostes (multiresposta) i per això el percentatge total no suma 100. 
 
En conjunt, es pot considerar que la majoria dels que han respost aquesta qüestió pensen 
que s’hauria de donar preferència als països més propers (els països veïns i de la Unió 
Europea, d’on són originaris la majoria dels immigrants d’Andorra), i en general els d’un 
entorn cultural més similar. Això ens dóna una idea dels tipus d’immigració que es 
prefereix per Andorra: la que és més propera i similar, que és precisament la que 
s’afavoreix amb la legislació d’immigració. 
 
 
5.5.- Creu que s'hauria de restringir l'entrada d'immigrants d'alguns països en 
concret? 
 

268 25.0

795 74.1

9 .9

1072 100.0

Sí

No

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Al demanar a les persones enquestades si creuen que s’hauria de restringir l’entrada 
d’alguns immigrants, el 74% pensa que no s’hauria de restringir, pel 25% que creu que sí 
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que s’hauria de restringir l’entrada d’immigrants de determinats països. En aquesta 
pregunta augmenta la proporció dels que pensen que caldria restringir l’entrada 
d’immigrants d’alguns països al passar dels grups més joves als de més edat (del 16% dels 
que tenen entre 18 i 24 anys fins el 31% dels majors de 60 anys). En funció de la 
nacionalitat, tot i que s’observen diferències, no es poden considerar significatives 
estadísticament –el 33% dels nacionals del grup de la resta de països d’Europa, el 29% dels 
francesos i el 29% dels andorrans que han respost afirmativament, amb percentatges 
superiors als espanyols (24%), nacionals de països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia (17%) i 
portuguesos (16%). 
 
Lògicament, en relació a l’índex d’actitud respecte la immigració s’observa que les 
persones amb una actitud més tancada (52%) creuen amb major proporció que s’hauria de 
restringir l’entrada de determinats immigrants, mentre que els que tenen una actitud 
moderada (68%) i els que tenen una actitud oberta (81%) opinen majoritàriament que no 
s’hauria de restringir l’entrada d’immigrants d’alguns països. La mitjana de l’índex pels 
que creuen que s’hauria de restringir l’entrada d’alguns immigrants és de 5,9 i pels que 
pensen que no s’hauria de restringir és de 7,1. 
 
 
5.5.1.- Països als que s’hauria de restringir l’entrada d’immigrants (multiresposta) 
 

140 52.2

33 12.2

28 10.4

19 7.2

18 6.7

16 6.0

10 3.7

6 2.4

6 2.4

6 2.3

4 1.5

3 1.3

2 .7

23 8.7

268

Països àrabs

Europa de l'est

Diferents cultures i religions

No europeus

Africans

Portugal

Àsia (indis, filipins, Orient)

Sudamericans

Problemàtics, no respecten drets

Països pobres / sud

Espanya

Americans

França

Ns/nc

Base

Freqüència Percentatge

 
 
 
Al demanar sobre quins països s’hauria de restringir l’entrada d’immigrants, les persones 
enquestades podien donar més d’una resposta (fins a un màxim de tres), destacant una 
major proporció (52%) que pensa que són els immigrants dels països àrabs als que se’ls 
hauria de restringir l’entrada a Andorra, mentre que un 12% pensen que s’hauria de 
restringir l’entrada a les persones d’Europa de l’est i un 10% als immigrants de diferents 
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cultures i religions en general. També hi ha un 7% que responen que s’hauria de restringir 
als no europeus i un altre 7% als africans.  
 
En general, es constata que els que creuen que cal restringir l’entrada d’immigrants fan 
referència a països que es veuen com més diferents culturalment o que potser consideren 
problemàtics (que es corresponen amb els països en vies de desenvolupament, i 
especialment amb els països àrabs), mentre que en molt pocs casos es declara que caldria 
restringir l’entrada dels immigrants de països més propers i similars, que són els col·lectius 
més nombrosos de la població d’Andorra (immigració tradicional d’Espanya i França).  
 
La preferència per restringir l’entrada d’immigrants dels països àrabs es pot atribuir en part 
a la percepció de les diferències culturals, però probablement està influïda per la imatge 
negativa –que es transmet a través dels mitjans de comunicació– d’aquests immigrants als 
que sovint es relaciona amb immigració il·legal, marginació i delinqüència,87 i també per la 
imatge que transmet la legislació d’immigració de necessitat de controlar i limitar la 
immigració dels països extracomunitaris. 
 
Per una altra banda, la identificació que s’estableix entre musulmans i integrisme també 
contribueix a l’estigmatització d’aquest col·lectiu, ja que es presenta la cultura islàmica 
com un perill per Occident.88 En tot cas, resulta significatiu que el col·lectiu d’immigrants 
de països àrabs, que és minoritari a Andorra i que no ha representat cap d’aquests 
problemes, sigui el que assenyala la majoria de la població partidària de restringir la 
immigració.  
 
 
A continuació s’analitza la percepció de la població en relació a una sèrie d’afirmacions 
sobre els immigrants (atribucions dels efectes de la immigració sobre la societat receptora, 
a nivell econòmic, laboral, de convivència i fins i tot cultural). 
 
 
 
 

                                                 
87 La imatge negativa dels immigrants de països àrabs es reflecteix estudis d’opinió pública d’Espanya 
(Izquierdo, A.: La inmigración inesperada. Madrid: Trotta, 1996), on es constata que són el col·lectiu valorat 
més negativament per la població autòctona, i també són els immigrants als que en menor proporció es 
donaria preferència a l’hora de facilitar la seva permanència i la seva integració i també són els que reben 
pitjor acceptació com a veïns, ja que són vistos com bastant problemàtics. 
 
88 Segons la teoria del “xoc de civilitzacions” de S. Huntington les divisions de la humanitat i la font de 
conflictes no seran principalment econòmiques ni principalment ideològiques sinó que seran culturals, de 
manera que l’enfrontament entre civilitzacions sorgides després de l’enderrocament del bloc comunista 
dominarà la política mundial. Així, segons aquest autor el ressorgiment i reafirmació d’aquestes civilitzacions 
(arrelades a les religions) comporta un rebuig d’allò que prové d’Occident, idea que en alguns àmbits s’ha 
utilitzat per explicar la situació internacional creada després de l’atac contra les Torres Bessones i el 
Pentàgon. 
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5.6.- En relació a les següents afirmacions que es diuen sobre els immigrants, vostè 
està més aviat d’acord o més aviat en desacord? 
 

92.9% 4.6% 2.5%

92.9% 4.6% 2.5%

70.0% 25.1% 4.9%

47.4% 43.6% 9.0%

44.5% 49.3% 6.1%

53.8% 39.1% 7.0%

41.6% 54.5% 3.9%

Els immigrants han fet possible el
desenvolupament econòmic d'Andorra

Els immigrants són necessaris pel
funcionament de l'economia andorrana

Els immigrants ocupen llocs de treball que
no volen els andorrans

L'afluència de molts immigrants fa que
baixin els salaris

L'arribada de més immigrants dificultarà en
el futur l'accés al treball dels andorrans i
residents

L'augment d'immigrants afavoreix que es
produeixin més conflictes socials

L'augment d'immigrants farà que a Andorra
es perdi la llengua catalana

D'acord En desacord Ns/nc

 
 
 
5.6.1.- “Els immigrants han fet possible el desenvolupament econòmic d'Andorra” 
5.6.2.- “Els immigrants són necessaris pel funcionament de l'economia andorrana” 
 
Aquestes dues afirmacions mostren que la població d’Andorra considera que la immigració 
es positiva i necessària en l’àmbit econòmic, ja que hi ha un grau d’acord majoritari: el 
93% de la població pensa que els immigrants han fet possible el desenvolupament 
econòmic d’Andorra i també que són necessaris pel funcionament de l’economia andorrana, 
mentre que només un 5% hi està en desacord. A més, aquesta valoració és compartida per 
totes les persones dels diferents grups nacionals –si bé hi ha una proporció més alta que 
estan en desacord en el cas de les persones de nacionalitat andorrana (7%, pel 4% dels no 
andorrans, agrupant les diferents nacionalitats)–, confirmant que es valora de forma 
positiva la immigració per la seva aportació al desenvolupament i funcionament de 
l’economia, en una situació de continua demanda de mà d’obra.  
 
Aquests resultats mostren la importància que atribueix la població al paper de la 
immigració en l’economia del país receptor; ara bé, malgrat aquesta percepció majoritària 
de la contribució de la immigració en el desenvolupament econòmic, també s’atribueixen a 
la immigració altres efectes en l’economia i en la societat receptora que no són considerats 
tan positius i que en alguns casos poden esdevenir fonts de conflictes.  
 
 
5.6.3.- “Els immigrants ocupen llocs de treball que no volen els andorrans” 
 



 96

Hi ha una percepció majoritària, el 70% de la població, de que els immigrants ocupen els 
llocs de treball que no volen els andorrans, pel 25% que està en desacord amb aquesta 
afirmació.  
 
En funció de la nacionalitat, els andorrans (70% d’acord i 26% en desacord) i els nacionals 
dels països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia (69% d’acord pel 28% en desacord)  mantenen 
unes proporció similars al conjunt de la població; les persones de nacionalitat portuguesa 
(83%) i del grup de la resta de països europeus (87%) són els que tenen percentatges més 
alts d’acord en aquesta qüestió alhora que tenen menys proporció en desacord (el 14 i el 9% 
respectivament), mentre que els que tenen menor proporció d’acord són els espanyols (66% 
pel 30% en desacord) i francesos (67% pel 19% en desacord).  
 
El fet que siguin els portuguesos i els nacionals del grup de la resta de països europeus i 
altres països desenvolupats els que creuen amb major proporció que els immigrants ocupen 
els llocs de treball que no volen els andorrans, segurament es pot explicar des de les seves 
respectives posicions socials: així mentre els portuguesos ho pensen perquè ho viuen com 
una evidència quotidiana (la majoria treballa en ocupacions menys qualificades o en feines 
més dures que no accepten molts andorrans), els del grup dels altres països europeus ho 
pensen en relació als altres immigrants, no per la seva pròpia situació (ja que hi ha un elevat 
percentatge de jubilats i dels ocupats en llocs de treball més qualificats). 
 
També per edats hi ha una relació significativa, de manera que estan d’acord el 81% dels 
que tenen entre 18 i 24 anys i disminueix fins el 64% dels majors de 60 anys (alhora que 
augmenta el percentatge en desacord). En funció de l’ocupació, els que creuen amb major 
proporció que els immigrants ocupen llocs de treball que no volen els andorrans són el grup 
d’estudiants (88%), els treballadors no qualificats (79%), el personal de restauració i serveis 
personals (76%), els treballadors qualificats i semiqualificats de la indústria i la construcció 
(73%), i el personal administratiu i similars (73%). 
 
Aquesta afirmació suposa que la mà d’obra estrangera estaria en una posició subordinada 
respecte els treballadors andorrans, ja que almenys una part dels immigrants ocupen els 
llocs de treball menys qualificats i amb pitjors condicions (segment secundari del mercat de 
treball), que són feines no desitjades pels andorrans que ocuparien el segment primari.89  
Ara bé, cal matisar aquesta afirmació en el context del mercat de treball d’Andorra (veure 
introducció apartat 4.12), caracteritzat per la plena ocupació i en el que hi ha hagut una 
constant demanda de mà d’obra que no es pot cobrir amb la població nacional, de manera 
que la gran quantitat de llocs de treball disponibles –també del segment primari– no es 
poden cobrir totalment amb andorrans i per tant han de ser coberts amb treballadors 
immigrants. És a dir que una part dels immigrants treballen en llocs que no és que no 
vulguin els andorrans, sinó que no poden ser coberts per la població autòctona. 
Així, per una part, en el mercat laboral andorrà hi ha una situació de complementarietat 
entre l’ocupació de la població autòctona i dels immigrants, és a dir, que els immigrants 

                                                 
89 Segons la teoria de la segmentació, el mercat de treball en les economies avançades estaria dividit almenys 
en dos segments: el segment primari (treballs més qualificats, més estables i amb millors condicions) i el 
segment secundari (treballs menys qualificats, més precaris i amb pitjors condicions). 
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ocupen llocs de treball pels que no hi ha oferta de mà d’obra autòctona i que sense els 
treballadors immigrants quedarien sense cobrir, sobretot en activitats del sector turístic 
(comerç, hoteleria, serveis turístics) i també en el sector construcció i annexes; en la 
majoria de casos són llocs de treballs poc qualificats i sense prestigi, però també hi ha certa 
demanda per treballs altament qualificats pels que cal contractar professionals de fora del 
país.  
 
Per una altra banda, les diferències en l’accés a determinats llocs de treball i en la 
distribució de la població assalariada en els diferents sectors d’activitat d’Andorra en funció 
del seu lloc d’origen, configuren l’anomenada divisió ètnica del mercat laboral.90 Aquesta 
segmentació del mercat laboral en funció del lloc d’origen dels treballadors es afavorida per 
la legislació, ja que part de les quotes d’autoritzacions d’immigració que s’aproven es 
concentren en determinats sectors d’activitat (normalment en feines del segment secundari) 
i estableix fortes limitacions per als treballadors extracomunitaris (especialment en el cas 
dels temporers als quals l’autorització de treball no permet canviar de sector); a més, també 
hi ha limitacions per als estrangers a l’hora d’ocupar llocs de treball en l’Administració 
pública o exercir com a professionals liberals. En aquest sentit, els treballadors immigrants 
no es veuen com a competidors perquè se situarien en diferents segments del mercat de 
treball, tot i que la seva situació en el mercat laboral pot variar en funció d’altres factors 
com el temps de residència i la capacitació professional. 
 
 
5.6.4.- “L'afluència de molts immigrants fa que baixin els salaris” 
 
Una altra idea que es relaciona amb una gran afluència d’immigrants, és que la seva 
presència fa que baixin els salaris. El 47% de les persones enquestades manifesten que 
estan d’acord amb aquesta afirmació, és a dir, que pensen que l’afluència de molts 
immigrants fa que baixin els salaris, pel 44% que no hi estan d’acord. Segons la 
nacionalitat, l’opinió dels andorrans està dividida a parts igual entre els que hi estan d’acord 
i en desacord (45%), mentre que les persones de nacionalitat espanyola (52%) i portuguesa 
(50%) són les que tenen major percentatge d’acord amb que l’afluència de molts 
immigrants fa que baixin els salaris, mentre que la resta de grups la proporció dels que no 
estan d’acord supera la dels que estan d’acord. Possiblement el major grau d’acord dels 
espanyols i portuguesos es déu a que veuen l’afluència del nous immigrants com un perill 
de reducció del seu status, en percebre’ls com a competència directa. 
 
En funció del nivell d’estudis també hi ha una relació significativa: disminueix el 
percentatge dels que estan d’acord al passar a nivells més alts d’estudis (del 55% dels que 
tenen estudis primaris o inferiors fins el 40% dels universitaris) alhora que augmenta el 
percentatge dels que estan en desacord amb que la presència d’immigrants fa que baixin els 
salaris. En funció de l’ocupació, destaca un major percentatge d’acord entre els treballadors 
qualificats i semiqualificats de la indústria i la construcció (66%) i els treballadors no 
qualificats (57%).  

                                                 
90 Solé, C. (coord.): El impacto de la inmigración en la economía y en la sociedad receptora. Barcelona: 
Anthropos, 2001. 
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De fet, els immigrants són vistos com competidors sobretot per les persones ocupades en el 
mercat secundari de treball (treballs menys qualificats) i els que tenen nivells d’estudis més 
baixos, ja que els treballadors immigrants poden ocupar fàcilment els mateixos llocs de 
treball i poden fer baixar els salaris per la seva disponibilitat a acceptar condicions laborals 
inferiors (inferior “nivell d’acceptabilitat” dels treballadors immigrants).91  
 
Per una altra banda, s’observa un percentatge superior dels que estan d’acord amb que els 
immigrants fan que baixin els salaris entre les persones que tenen una actitud restrictiva en 
relació a la immigració (el 56%) i moderada (el 50%), i menys proporció d’acord (44%) 
entre les persones d’actitud oberta (la mitjana de l’índex d’actitud en relació a la 
immigració és de 6,6 pels que hi estan d’acord i de 7 pels que estan en desacord). 
 
 
5.6.5.- “L'arribada de més immigrants dificultarà en el futur l'accés al treball dels 
andorrans i residents” 
 
Hi ha un 49% de la població que no creu que l’arribada de més immigrants dificulti en el 
futur l’accés al treball dels andorrans i dels residents actuals, i un 44% que sí que està 
d’acord amb aquest plantejament; és a dir que, tot i que el percentatge dels que estan 
d’acord és inferior als que estan en desacord, hi ha una part important de la població que 
considera que la immigració perjudicarà la situació laboral de la població autòctona i 
resident.  
 
Els grups més joves són els que estan menys d’acord (el 39% dels que tenen entre 25 i 39 
anys i el 41% dels més joves estan d’acord pel 50% dels que tenen entre 40 i 59 anys i el 
61% dels majors de 60 anys), i entre els que tenen estudis primaris o inferiors hi ha més 
proporció d’acord (54%) que en desacord, mentre que en els altres nivells hi ha menys 
proporció d’acord (sobretot entre els que tenen estudis universitaris).  
 
Així, les persones amb nivells més baixos d’estudis i de més edat fan una valoració més 
negativa de l’arribada de més immigrants a Andorra, perquè els veuen com a competidors 
directes per l’accés als mateixos llocs de treball degut a la pressió substitutòria (poden ser 
substituïts fàcilment per altres treballadors), mentre que les persones amb nivells més alts 
d’estudis (i més joves) no senten aquesta pressió de manera tan evident, i també perquè són 
més receptius a alguns dels tòpics recurrents, en part pel seu major grau de desinformació 
sobre el fenomen. 
 
Per nacionalitats, entre els andorrans hi ha una major proporció d’acord (50%) que en 
desacord (44%), entre els portuguesos hi ha percentatges igual d’acord i en desacord (47%), 
mentre que en els altres grups el percentatge dels que estan d’acord (el 43 % dels 
espanyols, el 43% dels francesos i el 32% de la resta de nacionalitats agrupades) és inferior 
al percentatge dels que estan en desacord amb aquesta afirmació (el 52% dels espanyols, el 

                                                 
91  Solé, C.: “Immigració econòmica”. Institut Català de la Mediterrània: Curs de Polítiques d’immigració a 
Catalunya 2000-2001. 
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46% dels francesos i el 58% del grup “altres” nacionalitats). En aquesta qüestió no 
s’observa una relació significativa en funció de l’ocupació, però sí en funció dels sectors, 
de manera que destaquen amb un major grau d’acord les persones ocupades en 
l’Administració pública (49%), construcció i annexes (49%), el sector industrial i garatges 
(49%) i el sector comerç (48%). 
 
En funció de l’actitud en relació a la immigració hi ha un percentatge d’acord molt superior 
amb que l’arribada de més immigrants dificultarà l’accés al treball d’andorrans i residents, 
entre les persones amb una actitud restrictiva (77%) i moderada (52%) que entre les 
persones amb una actitud oberta (35%). També s’observa una mitjana diferent de l’índex 
d’actituds en relació a la immigració: 6,1 pels que estan d’acord amb aquesta afirmació i 
7,4 pels que estan en desacord. 
 
Tot i que la una gran part de la opinió pública considera que la presència d’immigrants 
dificulta l’accés a la feina dels treballadors locals o provoca una reducció dels salaris –que 
són factors que tenen molta importància en el rebuig a la immigració–, en diferents estudis 
realitzats sobre l’efecte de la immigració en el mercat laboral (tant als EUA com a Europa) 
no s’han detectat diferències molt importants en les taxes d’atur i en el nivell de salaris 
entre ciutats amb un alt índex d’immigració i ciutats amb poca immigració, i per tant no hi 
ha una evidència empírica clara que justifiqui aquesta percepció. De fet, els resultats 
d’alguns d’aquests estudis conclouen que unes elevades taxes d’immigració augmenten 
l’atur només a curt termini, mentre que a llarg termini hi ha una reducció de l’atur ja que els 
immigrants creen més llocs de treball dels que ocupen (segons l’OCDE, les migracions 
laborals permetrien als països industrialitzats cobrir els llocs de treball vacants amb una 
pressió reduïda sobre el salaris, augmentant la renda i la productivitat d’aquests països). 92 
El que sí que s’ha observat és que els efectes de la immigració sobre el mercat laboral 
varien en funció de la capacitació professional de la força de treball immigrada, entre altres 
coses perquè afecta els treballadors autòctons amb característiques similars (competint per 
les mateixes feines).  
 
Per una altra part, els elements de la política d’immigració que comporten la supervisió 
estratègica del mercat de treball per part de l’Estat (el “marc institucional de la 
discriminació”),93 impedeix als treballadors situar-se lliurement en el mercat de treball i són 
seleccionats segons criteris d’ètnia o nacionalitat i no de capacitat, de manera que malgrat 
tenir una formació qualificada es reserva pels immigrants els llocs de treball que la població 
autòctona rebutja per ser més durs i amb pitjors condicions (dins el segment secundari del 
mercat de treball). 
 
 
5.6.6.- “L'augment d'immigrants afavoreix que es produeixin més conflictes socials” 
 

                                                 
92 Oró i Vendrell, M.: “Economia i fet migratori”. Institut Català de la Mediterrània: Curs de Polítiques 
d’immigració a Catalunya 2000-2001. 
93 Solé, C. (2001). 
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En relació al tema de la possibilitat que l’augment d’immigrants afavoreixi la conflictivitat 
social, el 54% hi està d’acord pel 39% que no ho creu així. Per grups d’edat els que tenen 
entre 25 i 39 anys tenen una proporció inferior dels que estan d’acord (49%, pel 44% en 
desacord) respecte la resta de grups (entre el 57 i el 63% estan d’acord), però en tots els 
casos aquesta resposta supera els que estan en desacord. Per nacionalitats, els andorrans 
(63%) i els nacionals de la resta de països europeus i altres països desenvolupats (58%) són 
els que tenen la proporció dels que estan d’acord més elevada (pel 52% dels espanyols, el 
50% dels portuguesos, el 44% dels francesos i el 34% dels nacionals de països d’Amèrica 
llatina, Àfrica i Àsia). És prou significatiu que les persones de nacionalitat andorrana siguin 
les que considerin amb major proporció que l’augment d’immigrants afavoreix la 
conflictivitat, i que només entre els immigrants dels països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia 
(extracomunitaris) la proporció dels que estan en desacord amb aquesta afirmació superi els 
que hi estan d’acord. 
 
També les persones amb una actitud més restrictiva en relació a la immigració pensen amb 
major percentatge que l’augment d’immigrants afavoreix que es produeixin més conflictes 
(el 80% pel 60% dels que tenen una actitud moderada i el 46% dels que tenen una actitud 
més oberta), i la mitjana de l’índex és de 6,4 pels que hi estan d’acord i de 7,3 pels que 
estan en desacord. 
 
En el cas d’Andorra, tot i l’elevada presència d’immigrants, fins el moment no s’han 
produït conflictes greus entre població autòctona i immigrada; aquesta situació es pot 
explicar en part per les característiques del mercat laboral andorrà –abundant oferta de llocs 
de treball, alta flexibilitat laboral i rotació, i escassa organització col·lectiva dels 
treballadors (sindicalisme)–, que fan que davant de condicions desfavorables els 
immigrants optin per canviar de feina o marxar del país i no es produeixin tensions que 
desemboquin en conflictes. 
 
Tot i això, la majoria de la població d’Andorra pensa que un augment de la immigració 
afavoreix la conflictivitat social. Aquesta percepció segurament està mediatitzada per la 
imatge que arriba des d’altres països on, més enllà dels conflictes que es poden haver 
produït entre la població autòctona i la població immigrada, sovint es vincula la immigració 
al concepte de delinqüència i conflictivitat social. De fet, en els diferents convenis 
internacionals aprovats des de que es va iniciar el tancament de les fronteres externes de 
l’Europa comunitària, es tracten els temes de criminalitat, terrorisme i tràfic de drogues 
juntament amb els d’immigració, de manera que els governs europeus tracten el tema de la 
immigració com un assumpte d’ordre públic, preocupant-se fonamentalment pel control 
policial de les persones immigrades. En la transmissió d’aquest prejudici també hi han 
contribuït els mitjans de comunicació que destaquen la nacionalitat de les persones que 
cometen un delicte si són estrangeres i donen xifres de delictes comesos per immigrants, 
delictes que en molts casos només són faltes administratives per la manca de permís de 
residència.94 Per una altra part, també cal tenir en compte que una part del conflicte 
s’origina pels dèficits d’acolliment i integració inherents a les polítiques d’immigració, que 
principalment es basen en el control de l’entrada d’immigrants. 

                                                 
94 Pajares, M. (1999). 
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5.6.7.- “L'augment d'immigrants farà que a Andorra es perdi la llengua catalana” 
 
En el conjunt de la població, el 54% no està d’acord amb l’afirmació que l’augment 
d’immigrants farà que es perdi la llengua catalana, pel 42% que hi està d’acord. El 
percentatge d’acord tendeix a augmentar amb l’edat: només entre els majors de 60 anys la 
proporció dels que estan d’acord (57%) supera els que estan en desacord (37%), mentre que 
en la resta de grups d’edat la majoria hi està en desacord (entre el 51 i el 59%). Per 
nacionalitats, no hi ha una relació significativa, tot i que entre els andorrans hi ha major 
proporció dels que hi estan d’acord (46%) que en la resta de grups (entre el 28 i el 42%). És 
a dir, que l’edat és el factor que sembla més relacionat amb la por a la pèrdua de la llengua 
catalana com a efecte de l’augment d’immigrants a Andorra. Les persones de més edat són 
les que més tenen aquesta percepció, potser perquè ho comparen amb èpoques amb menys 
presència de població immigrada en que el català era més present. 
 
Per una altra banda, les persones amb una actitud més restrictiva en relació a la immigració 
pensen amb major proporció (68%) que l’augment d’immigrants farà que es perdi la 
llengua catalana, mentre que la majoria de les persones d’actitud moderada (52%) i oberta 
(60%) hi estan en desacord (i la mitjana de l’índex pels que estan d’acord és de 6,4 mentre 
que pels que estan en desacord és de 7,1). 
 
El català és la llengua oficial de l’Estat i té una presència exclusiva en l’àmbit institucional, 
una presència àmplia en el mitjans de comunicació i s’utilitza en els diferents sistemes 
educatius, però en un país com Andorra, on la major part de la població és d’origen 
estranger es fa evident la influència de la immigració a nivell lingüístic, de manera que es 
constata un ús insuficient del català en alguns àmbits, on el castellà és predominant.95 Per 
aquest motiu hi ha cert temor a que cada cop tingui menys presència la llengua catalana i 
que amb el temps es pugui arribar a perdre. Segons la teoria de la diglòssia, que fa 
referència a la distribució funcional de dues llengües que coexisteixen en el mateix espai 
social, el bilingüisme perfecte no és possible sinó que una de les llengües  adquireix més 
prestigi i més força ; en el cas del castellà a Andorra, la seva força no es deguda tant a una 
qüestió de prestigi sinó a una qüestió pragmàtica (el castellà es considera una llengua  de 
més abast, doncs el nombre de persones que l’utilitzen és major per la quantitat 
d’immigrants castellanoparlants i a més a més els autòctons són bilingües). 
 
 

                                                 
95 Pujol, M.: “La llengua catalana al Principat d’Andorra. Situació actual i evolució (1995-1999)”. Llengua i 
Ús, 22 (3r quadrimestre del 2001). 
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5.7.- Què li sembla que, tot i que aprenguin la llengua i que adoptin molts costums 
andorrans, els residents estrangers mantinguin l’ús de la seva llengua, els seus 
costums i les seves creences religioses? 
 

82.6% 6.9% 10.5% .1%

70.5% 13.1% 16.2% .2%

78.8% 12.2% 8.9% .1%

Mantinguin l'ús de la seva pròpia llengua

Mantinguin les seves costums i estils de
vida d'origen

Mantinguin les seves creences religioses
i les practiquin habitualment

Bé
Ni bé ni

malament Malament Ns/nc

 
 
 
En aquestes preguntes es planteja l’acceptació de que els immigrants mantinguin trets de la 
seva cultura (model d’integració on a més de la transmissió de la cultura de la societat 
receptora és possible el manteniment de la identitat cultural dels immigrants) o si pel 
contrari la població no és partidària de que els immigrants mantinguin les seves 
particularitats culturals (model d’assimilació cultural), sinó que han d’adoptar els de la 
societat receptora.  
 
Al 83% de la població li sembla bé que els estrangers mantinguin la seva pròpia llengua, 
mentre que al 10% li sembla malament; només s’observa una relació significativa 
comparant les respostes entre els andorrans i la resta de nacionalitats agrupades (no 
andorrans), de manera que els andorrans els hi sembla bé que els estrangers mantinguin la 
seva llengua amb una proporció lleugerament inferior als no andorrans (81% pel 83% dels 
no andorrans) i els hi sembla malament al 14% (pel 9% dels no andorrans).  
En funció de l’índex d’actitud respecte la immigració els hi sembla bé que els immigrants 
mantinguin la seva llengua amb major proporció als que tenen una actitud més oberta 
(84%, pel 73% dels que tenen una actitud restrictiva), mentre que els que tenen una actitud 
més restrictiva tenen un percentatge més alt entre els hi sembla malament (20% pel 9% dels 
que tenen una actitud més oberta). Aquestes diferències també es reflecteixen en la mitjana 
de l’índex que és de 6,9 pels que els hi sembla bé i 6,3 pels que els hi sembla malament que 
els estrangers mantinguin l’ús de la seva llengua. 
 
Sobre el manteniment dels costums i estils de vida, al 70% de la població li sembla bé que 
els estrangers els mantinguin pel 16% que li sembla malament. En funció de la nacionalitat 
els hi sembla bé en major proporció als portuguesos (77%), als nacionals de països 
d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia (74%) i als espanyols (72%), mentre que tenen 
percentatges inferiors al conjunt de la població els francesos (67%), andorrans (67%), i 
nacionals de la resta de països europeus (62%).  
Segons l’actitud en relació a la immigració augmenta la proporció dels que els hi sembla 
malament entre els que tenen una actitud més restrictiva (el 27% pel 13% dels que tenen 
una actitud més oberta), de manera que la mitjana de l’índex és de 7,1 pels que els hi 
sembla bé que els immigrants mantinguin els seus costums i de 6 pels que els hi sembla 
malament. 
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En relació a que els estrangers mantinguin i practiquin les seves creences religioses, al 79% 
de la població li sembla bé, pel 9% que li sembla malament, i s’observa una relació en 
funció del sexe, ja que les dones tenen major proporció entre els que els hi sembla bé (al 
82% de les dones els hi sembla bé, pel 74% dels homes) i només al 7% els hi sembla 
malament (pel 11% dels homes); en canvi no hi ha una relació significativa en funció de la 
nacionalitat (tot i que hi ha més proporció dels que els hi sembla malament entre els 
andorrans i francesos). En funció de les creences religioses, els catòlics tenen menor 
percentatge entre els que els hi sembla bé (77%), mentre que als creients d’altres religions 
(83%) i als no creients o ateus (84%) els hi sembla bé amb major proporció que els 
estrangers mantinguin i practiquin les seves creences religioses.  
En aquesta qüestió també hi ha diferències significatives en funció de l’índex d’actituds, ja 
que els hi sembla bé amb major percentatge als que tenen una actitud oberta (83% pel 69% 
dels que tenen una actitud més restrictiva), mentre que tenen menor proporció dels que els 
hi sembla malament (5% pel 19% dels que tenen una actitud restrictiva), de manera que la 
mitjana de l’índex pels que els hi sembla bé és 7, mentre que pels que els hi sembla 
malament que els estrangers mantinguin i practiquin les seves creences religioses és de 5,6. 
 
Així doncs, en general hi ha una acceptació majoritària del manteniment per part dels 
immigrants de la seva llengua, costums i pràctica religiosa. En aquest sentit cal tenir en 
compte que la majoria de la població estrangera d’Andorra a és d’un entorn cultural similar 
(sobretot d’Espanya i especialment de Catalunya, i també de França i Portugal), i que 
només una minoria procedeix d’entorns culturals més diferenciats. És a dir que, tot i la 
diversitat de procedències de la població d’Andorra, hi ha una majoria amb valors i pautes 
culturals semblants (de l’entorn europeu), i potser per aquesta raó no es manifesta una 
oposició clara a que els immigrants mantinguin els seus costums (perquè són similars), la 
seva llengua (perquè la majoria de la població parla més d’un idioma) i la seva religió (la 
majoria són religions cristianes, i gran part de la població no és practicant).  
 
En tot cas es constata que en aquestes qüestions no hi ha una diferència gaire evident entre 
les opinions de la població de nacionalitat andorrana i el conjunt de la població, com es pot 
comprovar en la següent taula que inclou només les respostes de la població amb 
nacionalitat andorrana: 
 

81.1% 5.1% 13.9%

66.9% 10.8% 22.3%

78.0% 10.8% 11.1%

Mantinguin l'ús de la seva pròpia llengua

Mantinguin les seves costums i estils de
vida d'origen

Mantinguin les seves creences religioses
i les practiquin habitualment

Bé
Ni bé ni

malament Malament

 
 
 
En els següents apartats es tracta de mesurar les actituds de la població d’Andorra pel que 
fa al reconeixement dels drets socials i polítics dels immigrants, alguns dels quals estan 
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establerts en la legislació corresponent (Llei qualificada d’immigració, Llei qualificada de 
la nacionalitat, Llei qualificada d’associacions), i altres que no estan reconeguts però que 
són importants per a la integració de la població immigrada, ja que suposen un 
reconeixement de la seva participació en la societat d’acollida. 
 
 
5.8.- Està vostè d’acord o en desacord amb que els immigrants que arriben a Andorra 
puguin... 
 

96.5% 2.3% 1.2%

60.5% 28.8% 10.7%

51.0% 38.9% 10.1%

83.1% 13.4% 3.5%

77.9% 15.9% 6.3%

Els immigrants puguin portar la seva parella i fills
i viure amb ells a Andorra

Els immigrants puguin obtenir més fàcilment la
nacionalitat andorrana

Els immigrants puguin tenir temples propis on
practicar la seva religió

Els immigrants puguin accedir a un lloc de treball
en igualtat de condicions

Els immigrants puguin constituir grups o
associacions per a defensar els seus drets

D'acord En desacord Ns/nc

 
Població total 
 
 

94.3% 4.0% 1.7%

42.4% 48.8% 8.8%

49.2% 43.4% 7.4%

75.1% 20.5% 4.4%

70.4% 21.5% 8.1%

Els immigrants puguin portar la seva parella i fills
i viure amb ells a Andorra

Esl immigrants puguin obtenir més facilment la
nacionalitat andorrana

Els immigrants puguin tenir temples propis on
practicar la seva religió

Els immigrants puguin accedir a un lloc de treball
en igualtat de condicions

Els immigrants puguin constituir grups o
associacions per a defensar els seus drets

D'acord En desacord Ns/nc

 
Població nacionalitat andorrana 
 
 
5.8.1.- Portar la seva parella i fills i viure amb ells a Andorra 
 
En relació al reagrupament familiar dels immigrants hi ha una posició clarament favorable, 
ja que el 96% de la població està d’acord amb que els immigrants puguin portar la seva 
parella i fills a viure amb ells a Andorra i només un 2,3% no hi estaria d’acord; així, aquest 
dret, que està regulat per la Llei qualificada d’Immigració (on s’estableixen els requisits per 
la concessió del reagrupament familiar per als estrangers titulars d'una autorització 
d'immigració de residència i treball), està plenament acceptat. 
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Comparant les respostes de les persones en funció de la nacionalitat, en tots els casos hi ha 
un acord majoritari, si bé s’observa una proporció d’acord lleugerament superior entre els 
no andorrans que entre la població de nacionalitat andorrana (el 97% dels no andorrans pel 
94% dels andorrans). També hi ha més percentatge d’acord entre les persones amb una 
actitud més oberta en relació a la immigració (el 99% pel 87% dels que tenen una actitud 
més restrictiva), i la mitjana de l’índex d’actitud reflecteix aquesta diferència ja que és de 
6,9 pels que hi estan d’acord i de 4,5 pels que hi estan en desacord. 
 
 
5.8.2.- Obtenir més fàcilment la nacionalitat andorrana 
 
La legislació per la concessió de la nacionalitat ha anat evolucionant i s’ha fet 
progressivament més oberta, (veure introducció apartat 4.10) però es continuen plantejant 
noves modificacions per facilitar l’obtenció de la nacionalitat (en el cas dels joves que han 
estat escolaritzats a Andorra i per rebaixar els anys de residència necessaris abans de poder 
obtenir la nacionalitat). 
 
En el conjunt de la població, el 60% estaria d’acord amb que els immigrants puguin obtenir 
més fàcilment la nacionalitat andorrana, mentre que el 29% està en desacord i gairebé un 
11% no s’ha definit. Les persones de nacionalitat andorrana són les que estan en desacord 
amb major proporció (49% pel 42% que hi estan d’acord), mentre que en la resta de 
nacionalitats la majoria hi està d’acord (entre el 55% i el 83%). Les persones amb una 
actitud respecte la immigració més oberta tenen major proporció d’acord (el 68%) que les 
persones amb una actitud més restrictiva (el 37%), i la mitjana de l’índex pels que hi estan 
d’acord és de 7,3 mentre que pels que estan en desacord és de 5,9. 
 
Així doncs, la població amb nacionalitat andorrana es mostra més reticent a facilitar 
l’adquisició de la nacionalitat per als immigrants, ja que aquest és un factor que els 
proporciona certs avantatges –els atorga un status superior en l’escala social–, que es 
veurien reduïts davant d’una major presència de nacionals andorrans. 
 
 
5.8.3.- Puguin tenir temples propis on practicar la seva religió 
 
La qüestió de que els immigrants puguin tenir temples propis on practicar la seva religió és 
la que menys acceptació registra entre la població: el 51% estaria d’acord, pel 39% en 
desacord (un 10% no s’ha definit), però en aquest cas la relació en funció de la nacionalitat 
no és significativa. En canvi sí que s’observa una relació significativa en funció de la 
definició en matèria religiosa, de manera que les persones que s’han definit com catòliques 
són les que tenen menor percentatge d’acord (45%), mentre que les persones creients d’una 
altra religió (72%) i les persones no creients i atees (62%) estan d’acord amb major 
proporció.  
 
En funció de l’actitud respecte la immigració, s’observa que les persones amb una actitud 
més oberta tenen major proporció d’acord (el 56% pel 33% dels que tenen una actitud més 
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restrictiva), i la mitjana de l’índex és de 7,2 pels que estan d’acord i de 6,2 pels que estan en 
desacord amb que els immigrants puguin tenir temples propis per practicar la seva religió. 
 
Així, per una part s’observa que el manteniment i la pràctica de les creences religioses dels 
immigrants són àmpliament acceptades pel conjunt de la població andorrana (només al 9% 
li sembla malament), però a l’hora de reconèixer el dret a tenir temples propis on practicar 
la seva religió, l’acceptació no és tan majoritària (el 39% no hi estaria d’acord). 
Cal tenir en compte que segons les dades recollides en aquest estudi, només un 5% de la 
població d’Andorra es declara creient d’una religió diferent de la catòlica (principalment 
musulmans, protestants, evangèlics, mormons, anglicans i hindús). En alguns casos es 
reuneixen en locals no específics per la pràctica religiosa degut a la inexistència de temples 
propis. 
 
 
5.8.4.- Accedir a un lloc de treball en igualtat de condicions que els andorrans 
 
En aquesta qüestió el 83% de la població està d’acord, pel 13% que no estaria d’acord amb 
que els immigrants puguin accedir a un lloc de treball en igualtat de condicions que els 
andorrans. Precisament són les persones que no tenen la nacionalitat andorrana les que 
tenen major proporció d’acord (entre el 84 i el 88% pel 75% dels andorrans), i menys 
percentatge entre els que no hi estan d’acord (entre el 8 i el 13% dels no andorrans pel 20% 
dels andorrans). En aquesta qüestió també s’observen diferències en funció de l’índex 
d’actitud respecte la immigració de manera que tenen major proporció d’acord les persones 
amb una actitud més oberta (el 88% pel 61% dels que tenen una actitud més restrictiva), i la 
mitjana de l’índex és de 7 pels que estan d’acord amb que els immigrants puguin accedir a 
un lloc de treball en igualtat de condicions que els andorrans, mentre que pels que estan en 
desacord la mitjana és de 5,5. 
 
Tot i que la majoria està d’acord amb aquesta qüestió, es mantenen les limitacions per als 
immigrants en l’accés a alguns llocs de treball pels que cal tenir la nacionalitat andorrana i 
les limitacions en relació a les autoritzacions de residència i treball, elements que 
incideixen en la segmentació del mercat de laboral per lloc d’origen dels immigrants. 
 
 
5.8.5.- Constituir grups o associacions per a defensar els seus drets 
 
La Llei qualificada d’associacions reconeix el dret d’associació de totes les persones, i 
estableix que poden constituir una associació tant les persones de nacionalitat andorrana 
com les persones de nacionalitat estrangera residents legalment a Andorra. 
 
La majoria (el 78%) de les persones enquestades estan d’acord amb que els immigrants 
puguin constituir grups o associacions per tal de defensar els seus drets, si bé hi ha un 16% 
que estan en desacord. Les persones de nacionalitat portuguesa (89%), de països d’Amèrica 
llatina, Àfrica i Àsia (83%) i espanyola (82%) són els que tenen major proporció entre els 
que hi estan d’acord (pel 73% dels francesos, el 70% dels andorrans i el 53% dels nacionals 
de la resta de països europeus). I també hi ha més percentatge d’acord entre les persones 



 107

amb una actitud oberta en relació a la immigració (el 85%), mentre que les persones amb 
una actitud més restrictiva tenen menys proporció d’acord (53%). La mitjana de l’índex 
d’actitud és més alta pels que estan d’acord (7,1) que pels que estan en desacord (5,5). 
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5.9.- Està vostè d’acord o en desacord amb que els estrangers que resideixen i 
treballen de forma estable a Andorra puguin... 
 

79.5% 16.9% 3.6%

61.7% 32.6% 5.8%

46.1% 45.6% 8.3%

74.2% 19.7% 6.1%

Els estrangers puguin votar a les
eleccions comunals

Els estrangers puguin votar a les
eleccions generals

Els estrangers puguin presentar-se
a les eleccions i ser escollits

Els estrangers puguin afiliar-se a
partits politics o sindicats

D'acord En desacord Ns/nc

 
 
El dret al sufragi (dret a escollir els representats polítics d’una comunitat –dret de sufragi 
actiu– i dret a ser escollit com a representant d’aquesta –dret de sufragi passiu–) és un 
factor important per a la integració, ja que representa la culminació del reconeixement 
formal de que es forma part de la comunitat i de que es posseeixen els drets de ciutadania 
(situa dins de la comunitat la persona que té aquest dret i fora a la persona que no el té).96 
En el cas d’Andorra només una minoria de la població gaudeix del dret de sufragi. 
 
 
5.9.1.- Votar a les eleccions comunals 
 
Entre els anys 1975 i 1985 es va aprovar en alguns països europeus el dret de vot dels 
residents estrangers en les eleccions locals i regionals (a partir d’un cert període de 
residència), i des de l’aprovació del tractat de Maastricht (l’any 1991) està reconegut el dret 
al sufragi actiu i passiu en les eleccions municipals per als ciutadans de la Unió Europea 
residents en un Estat membre del que no són nacionals.  
 
En el conjunt de la població d’Andorra, el 79% estaria d’acord amb que els estrangers 
residents poguessin votar a les eleccions comunals, pel 17% que està en desacord. En 
funció de la nacionalitat, els andorrans són els que tenen un menor percentatge d’acord, el 
67%, mentre que en la resta de nacionalitats els que hi estan d’acord superen el 80%, i 
també s’observa una relació en funció de l’índex d’actitud respecte la immigració, de 
manera que estan més d’acord els que tenen una actitud oberta (el 84% pel 68% dels que 
tenen una actitud més restrictiva), i la mitjana de l’índex és 7 entre els que estan d’acord 
amb que els residents puguin votar a les eleccions comunals i de 6 entre els que hi estan en 
desacord. 
 

                                                 
96 Pajares, M. (1999). 
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Acord o en desacord amb que els residents estrangers puguin votar a les eleccions comunals, segons 
nacionalitat (agrupada) 
 

D'acord

En desacord

Ns/nc

 
 
 
5.9.2.- Votar a les eleccions generals 
  
També la majoria de la població, el 62%, està d’acord amb que els residents estrangers 
puguin votar a les eleccions generals, mentre que un 33% no hi estaria d’acord. Els 
andorrans són els que es mostren menys d’acord (el 43%), de manera que la majoria està en 
desacord (el 51%), mentre que en la resta de nacionalitats el percentatge dels que estan 
d’acord amb que els estrangers puguin votar a les eleccions generals supera el percentatge 
dels que estan en desacord (agrupant tots els no andorrans hi ha un 69% d’acord i un 26% 
en desacord). 
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Acord o desacord amb que els residents estrangers puguin votar a les eleccions generals, segons 
nacionalitat (agrupada) 
 

D'acord

En desacord

Ns/nc

 
 
També hi ha diferències significatives en funció de l’índex d’actitud respecte la 
immigració, ja que els que tenen una actitud més restrictiva tenen menys proporció d’acord 
(el 42% pel 55% que estan en desacord), mentre que els que tenen una actitud més oberta 
estan majoritàriament d’acord (el 67%). La mitjana de l’índex és 7,1 entre els que estan 
d’acord amb que els residents puguin votar a les generals i de 6,1 entre els que estan en 
desacord. 
 
 
5.9.3.- Presentar-se a les eleccions i ser escollits 
 
En relació a la possibilitat de que els estrangers residents puguin presentar-se a les 
eleccions i ser escollits (sufragi passiu), hi ha un 46% de la població que estaria d’acord i 
un 46% en desacord (el 8% restant no ha respost).  
 
Les persones de nacionalitat andorrana (32%) i les del grup d’altres països europeus (33%) 
són les que tenen percentatges més baixos d’acord, seguides dels nacionals de països 
d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia (40%), francesos (44%) i portuguesos (44%), mentre que 
els espanyols estan majoritàriament d’acord (56%). En aquesta qüestió també hi ha una 
relació significativa segons l’índex d’actitud respecte la immigració, ja que només el 26% 
dels que tenen una actitud més restrictiva hi estan d’acord (el 68% hi estaria en desacord), 
mentre que hi estaria d’acord el 54% dels que tenen una actitud més oberta, i la mitjana de 
l’índex és 7,4 pels que estan d’acord amb que els residents puguin presentar-se a les 
eleccions i de 6,2 pels que estan en desacord. 
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Acord o desacord amb que els residents estrangers puguin presentar-se a les eleccions i ser escollits, 
segons nacionalitat (agrupada) 

 

D'acord

En desacord

Ns/nc

 
 
 
5.9.4.- Afiliar-se a partits polítics i sindicats 
 
Sobre el dret dels residents estrangers a afiliar-se a partits polítics i sindicats (regulats 
també per la Llei qualificada d’associacions), es mostren d’acord el 74% de les persones 
enquestades, pel 20% que estaria en desacord.  
 
Per edats mostren menys acord el grup de 18 a 24 anys (64%) i els majors de 60 anys 
(65%), mentre que els grups de 25 a 39 anys (79%) i els que tenen entre 40 i 50 anys (75%) 
són els que estan més d’acord.  
 
Per nacionalitats, en tots els casos hi ha més proporció d’acord que en desacord, però 
destaca una menor proporció d’acord entre els nacionals del grup de la resta de països 
europeus (60%), portuguesos (64%) i andorrans (67%), mentre que els francesos (78%), els 
nacionals de països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia (80%) i els espanyols (81%) són els 
que tenen major percentatge d’acord i menys proporció en desacord que el conjunt de la 
població.  
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Acord o desacord amb que els residents estrangers puguin afiliar-se a partits polítics i sindicats, segons 
nacionalitat (agrupada) 

D'acord

En desacord

ENs/nc

 
 
Per una altra banda, al augmentar el nivell d’estudis, s’observen majors percentatges 
d’acord (del 69% d’acord entre els que tenen estudis primaris fins el 82% dels que tenen 
estudis universitaris), i també s’observa una major proporció d’acord entre les persones 
amb una actitud oberta respecte la immigració (el 78% pel 58% dels que tenen una actitud 
més restrictiva). La mitjana de l’índex d’actitud és de 7 entre els que estan d’acord amb que 
els estrangers puguin afiliar-se a partits i sindicats i de 5,9 entre els que estan en desacord. 
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Índex resum drets polítics  
 

110 11.7

91 9.7

153 16.3

148 15.8

437 46.5

939 100.0

0

1

2

3

4

Total

Freqüència
Percentatge

vàlid *

 
* Calculat sobre les persones que han respost els quatre ítems (n=939) 
 
Per tenir una visió del conjunt, s’han acumulat les respostes d’acceptació dels drets polítics 
dels residents estrangers (votar a les eleccions comunals, votar a les eleccions generals, 
presentar-se a les eleccions i afiliar-se a partits polítics i sindicats) en un índex resum, 
sumant un punt per cada una de les qüestions en les que estan d’acord. Així, el 12% de la 
població està en desacord amb els quatre ítems, és a dir que no són partidaris de que els 
estrangers residents tinguin cap d’aquests drets, que junt amb el 10% que només estaria 
d’acord en que puguin accedir a un dels quatre drets, representaria la població més 
contraria a la participació política dels immigrants. El 16% està d’acord en dos dels quatre 
drets polítics per als estrangers que es plantegen en aquesta qüestió, de manera que mostren 
certa acceptació de la seva participació política. Un 16% està d’acord en tres dels ítems i un 
46% acceptaria que tinguessin tots els drets polítics, de manera que la majoria de la 
població és partidària de que els estrangers puguin participar activament en la vida política.  
 
Analitzant la distribució d’aquest índex en funció de la nacionalitat, destaca que les 
persones de nacionalitat andorrana són les que tenen major proporció en les puntuacions 
baixes: el 36% no està d’acord amb cap dels drets pels residents estrangers o només amb un 
dels quatre ítems, mentre que en aquest cas hi ha el 19% dels francesos, el 16% dels 
espanyols, el 16% del grup de la resta de països d’Europa, el 15% de portuguesos i l’11% 
dels nacionals de països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia. En canvi, entre els que estan 
d’acord amb tres o quatre dels drets polítics pels immigrants, la proporció d’andorrans 
(45%) és inferior a la de la resta de nacionalitats (el 50% del grup de la resta de països 
europeus i entre el 64 i el 72% en els altres grups). 
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5.10.- Creu que l'adquisició de la nacionalitat andorrana hauria de ser més fàcil, que 
està bé amb l’actual legislació o que s’hauria de restringir? 
 

625 58.3

386 36.0

52 4.8

9 .9

1072 100.0

Hauria de ser més fàcil que actualment

Està bé amb l'actual legislació

S'hauria de restringir o fer més dificil

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, la concessió de la nacionalitat i dels consegüents drets 
polítics, es considera un factor molt important per la integració dels immigrants (integració 
jurídicopolítica) ja que passen a ser ciutadans de ple dret. Així, la ciutadania –que es 
concreta amb la nacionalitat– garanteix la igualtat de drets (i deures) entre tots els ciutadans 
davant la llei i comporta l'exclusió dels estrangers i d'aquells que no tenen la ciutadania.97 
 
L’elevada proporció de residents estrangers a Andorra (que supera la població autòctona) és 
deguda al creixement migratori experimentat durant la segona meitat del segle XX, però 
també per la restrictiva legislació per accedir a la nacionalitat andorrana. Tot i que l’accés a 
la nacionalitat s’ha anat obrint progressivament, en l’actualitat els estrangers han d’haver 
tingut la seva residència permanent durant vint-i-cinc anys abans de poder obtenir la 
nacionalitat andorrana. 
 
La majoria de la població (58%) creu que hauria de ser més fàcil poder adquirir la 
nacionalitat andorrana, pel 36% que creu que l’actual legislació sobre el tema està bé i un 
5% opina que s’hauria de restringir més l’accés a la nacionalitat. Les persones amb la 
nacionalitat andorrana són les que tenen un menor percentatge entre els que creuen que 
hauria de ser més fàcil (el 37%, pel 53% que creu que està bé amb l’actual legislació i un 
9% que creu que s’hauria de restringir), mentre que hi ha entre un 60 i un 74% de persones 
de la resta de nacionalitats que creuen que hauria de ser més fàcil adquirir la nacionalitat 
andorrana. De fet, els que no tenen la nacionalitat andorrana són els més interessats en 
assolir els avantatges que això comporta i per això són els més favorables a una major 
facilitat per obtenir-la. 

                                                 
97 De Lucas, J.: El desafío de las fronteras. Derechos humanos y xenofobia frente a una sociedad plural. 
Madrid: Temas de Hoy, 1994.  
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L’adquisició de la nacionalitat andorrana..., segons nacionalitat (agrupada) 

Hauria de ser més fàcil que actualment

Està bé amb l'actual legislació

S'hauria de restringir o fer més difícil

No contesta

 
 
 
En funció de l’índex d’actitud envers la immigració, les persones amb una actitud més 
oberta creuen en major proporció que l’adquisició de la nacionalitat hauria de ser més fàcil 
(el 67%) mentre que només el 38% dels que tenen una actitud més restrictiva creuen que 
hauria de ser més fàcil (pel 34% que creu que està bé i el 27% que pensa que hauria de ser 
més difícil). La mitjana de l’índex d’actitud és de 7,3 pels que pensen que hauria de ser més 
fàcil adquirir la nacionalitat andorrana, de 6,3 pels que pensen que està bé amb l’actual 
legislació i de 4,4 pels que creuen que s’hauria de restringir. 
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5.11.- Què considera més important de tenir la nacionalitat andorrana? 
(multiresposta) 
 

430 40.1%

383 35.8%

206 19.2%

143 13.4%

120 11.2%

139 13.0%

32 2.9%

1072

Poder accedir a determinats llocs de treball

Sentir-se integrat al país

Participar en activitats comercials i economiques sense limitacions

Poder participar en la vida política

Possibilitats d'adquirir habitatges i terrenys sense restriccions

Altres

Ns/nc

Base

Freqüència Percentatge

 
 
 
En aquesta qüestió, les persones enquestades podien donar més d’una resposta, i entre els 
motius que es consideren més importants del fet de tenir la nacionalitat andorrana es troben 
la possibilitat d’accedir a determinats llocs de treball i d’exercir determinades professions 
(el 40%), el que suposa una motivació instrumental ja que es destaca la funció pràctica del 
fet de tenir el passaport andorrà (per accedir a determinats llocs de treball dins 
l’Administració pública o per l’exercici de les professions liberals), que suposa una situació 
de privilegi respecte els residents estrangers. També han destacat el sentit pràctic els que 
consideren important tenir la nacionalitat andorrana per poder participar en activitats 
comercials i econòmiques sense limitacions (19%) o els que han pensat en la possibilitat 
d’adquirir habitatges i terrenys sense les restriccions que hi ha per als residents estrangers 
(11%).  
 
En un altre sentit, hi ha respostes en que s’han considerat importants aspectes 
d’identificació amb el país, com el 36% que ho considera important per sentir-se integrat al 
país, i un 13% per poder participar en la vida política, és a dir la possibilitat de votar els 
representants polítics o presentar-se com a candidat.  
 
En la resta de respostes destaca el 7% que no considera important cap motiu en especial del 
fet de tenir la nacionalitat andorrana, i gairebé un 4% que ho considera important per la 
igualtat de drets o per tenir més avantatges en general. 
 
En funció de l’edat, destaca que hi ha més percentatge dels que consideren important tenir 
la nacionalitat andorrana per sentir-se integrat entre els grups de més edat (el 46% del grup 
de 40 a 59 anys i el 49% dels majors de 60 anys) i menys proporció entre els més joves (el 
18% del grup de 18 a 24 anys i el 31% del grup de 25 a 39 anys), i pel contrari, entre els 
més joves hi ha percentatges superiors dels que consideren important tenir la nacionalitat 
andorrana per poder accedir a llocs de treball (el 61% dels que tenen entre 18 i 24 anys i el 
42% dels que tenen entre 25 i 39 anys, pel 34% dels que tenen de 40 a 59 anys i el 15% 
dels majors de 60 anys). En general sembla que els més joves consideren més importants 
els aspectes pràctics o instrumentals del fet de tenir la nacionalitat andorrana, mentre que 
els grups de més edat donen més importància als aspectes d’identificació amb el país. 
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En funció de la nacionalitat, i comparant els que tenen la nacionalitat andorrana amb els 
que no la tenen (agrupant la resta de nacionalitats) destaca que entre  els andorrans el motiu 
que consideren més important del fet de tenir la nacionalitat andorrana és per sentir-se 
integrat (45%, pel 32% dels no andorrans), mentre que els no andorrans tenen major 
proporció entre els que ho consideren important per poder accedir a llocs de treball (41% 
pel 37% dels no andorrans). 
 
 
5.12.- En una escala de 0 a 10 punts, valori segons la simpatia que sent per les 
persones dels següents països o regions del món, tenint en compte que 0 significa cap 
simpatia i 10 molta simpatia. 
 
Una dada que permet aproximar-nos a les actituds de la població cap els immigrants és la 
valoració que en fan de les persones de diferents zones geogràfiques, de manera que s’ha 
demanat pel grau de simpatia que senten en general per aquestes persones. Tot i que 
algunes persones no han volgut donar una puntuació d’aquest tipus perquè consideren que 
no es pot valorar en general sinó a les persones en particular, i que altres donaven la 
mateixa puntuació als diferents col·lectius, amb el conjunt de les puntuacions s’obtenen 
mitjanes significativament diferents per cada un dels grups: 
 

7.4 2.3 N=968

7.6 2.2 N=976

7.0 2.2 N=957

7.3 2.1 N=958

7.3 1.9 N=963

5.9 2.6 N=968

6.0 2.7 N=964

5.5 2.6 N=920

6.0 2.5 N=939

4.3 3.0 N=937

5.1 2.8 N=907

5.3 2.6 N=893

5.5 2.6 N=900

Andorra

Catalunya

Galícia

Andalusia

Resta d'Espanya

França

Portugal

Gran Bretanya

Sud-Amèrica

Magrib (Nord Àfrica)

Resta Àfrica (Àfrica negra)

Índia

Filipines

Mitjana
Desviació

típica N vàlid
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Grau de simpatia per les persones de diferents països o zones, segons el lloc d’origen de les persones 
enquestades: 
 

7.9 7.7 6.9 7.4 7.5 7.3 6.5 7.4 7.6 6.7 7.3 7.4

7.8 8.8 6.5 7.6 7.7 6.9 5.8 7.8 7.5 7.1 6.6 7.6

7.1 6.9 8.5 6.9 7.0 6.6 6.6 7.3 7.0 7.6 6.4 7.0

7.6 7.2 7.4 8.6 7.5 6.8 6.2 7.7 6.9 7.9 7.3 7.3

7.4 7.1 7.8 8.0 8.0 6.9 6.7 7.5 7.4 7.8 7.4 7.3

5.9 5.7 5.7 6.0 5.4 7.4 5.8 6.1 6.5 6.3 6.7 5.9

5.5 5.6 5.6 5.7 6.2 5.8 7.9 6.3 5.2 6.3 6.1 6.0

5.4 5.6 5.4 5.5 5.4 5.2 5.4 7.1 6.2 5.9 5.6 5.5

6.0 5.8 5.8 6.5 6.2 5.6 5.4 7.1 6.7 8.0 6.3 6.0

4.3 4.2 4.3 4.3 4.2 4.7 3.9 4.9 3.9 4.6 6.0 4.3

5.1 5.0 4.8 5.4 5.1 5.0 4.9 5.3 4.4 6.2 6.4 5.1

5.6 5.1 5.3 5.3 5.3 5.1 4.4 5.6 5.2 6.4 6.3 5.3

5.8 5.5 5.6 6.0 5.4 5.1 4.7 6.0 5.8 6.6 6.6 5.5

Simpatia per l
persones de:
Andorra

Catalunya

Galícia

Andalusia

Resta d'Espan

França

Portugal

Gran Bretanya

Sud-Amèrica

Magrib

Àfrica

Índia

Filipines

AndorraCatalunyaGaliciaAndalusia
Resta

Espanya França Portugal
Gran

Bretanya

Països
Europa i

altres

Països
Amèrica
llatina

Països
Àfrica i
Asia

Lloc on va nèixer

Total

 
 
El fet que les persones més valorades siguin les d’Andorra (7,4 sobre 10), Catalunya (7,6) i 
en general de la resta de comunitats d’Espanya (amb puntuacions entre 7 i 7,3) s’explica 
per l’origen de la població d’Andorra (majoritàriament d’origen espanyol i andorrà). A un 
segon nivell es troben les puntuacions per les persones de França, Portugal i de Sud-
amèrica (al voltant de 6 sobre 10) que són els següents grups amb més presència de 
residents al país (el cas de Portugal i França) i amb major proximitat cultural (i lingüística 
entre espanyols i sud-americans). A continuació tenen una valoració de 5,5 els britànics i 
filipins, de 5,3 els indis i 5,1 els africans (Àfrica subsahariana), que no estan tan ben 
valorats potser perquè es consideren col·lectius tancats i que es relacionen poc amb la resta 
(sobretot els britànics). Els indis, filipins i africans (Àfrica negra) tampoc tenen puntuacions 
molt altes, segurament per causa del distanciament cultural (costums, llengua, creences, 
etc.), però la seva valoració tampoc és tan negativa com en el cas dels magrebins perquè 
d’aquests col·lectius arriba una imatge difusa i de discreció i se’ls atribueix un talant poc 
conflictiu. En darrer lloc destaca que el grup amb una puntuació més baixa és el dels països 
de Magrib98 (4,3 sobre 10), fet que novament reflecteix la imatge pejorativa d’aquest 
col·lectiu (veure pregunta 5.1.) 
 
En la majoria dels casos la puntuació és significativament diferent segons el país d’origen 
de les persones enquestades. Així, l’autovaloració (puntuació respecte el propi col·lectiu) és 
més alta que la valoració que en fan la resta dels grups i també és superior a la mitjana: les 
persones nascudes a Andorra es puntuen a si mateixes amb un 7,9 i les persones de les 
diferents comunitats d’Espanya es puntuen entre 8 i 8,8 (els catalans); els nascuts a 

                                                 
98 Països del Nord d’Àfrica: Marroc, Algèria, Tunísia (Mauritània i Líbia). 
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Portugal també es valoren amb un 7,9 i les persones dels països d’Amèrica llatina amb un 
8. La puntuació que es donen a si mateixes les persones nascudes a França (7,4) i a Gran 
Bretanya (7,1) també són superiors a les que els donen la resta de col·lectius. La valoració 
que fan del propi col·lectiu les persones del Magrib, Àfrica, Índia i Filipines també és molt 
més alta que la valoració que en fan la resta de grups i que la mitjana, tot i que en la taula 
no s’analitzen per separat degut a que en mostra hi havia poques persones d’aquests 
col·lectius (agrupats com a països d’Àfrica i Àsia).  
 
Degut a aquesta major puntuació vers el propi col·lectiu, la puntuació mitjana d’alguns 
col·lectius és lleugerament inferior si només es té en compte la valoració que fan la resta de 
grups, és a dir sense comptar la pròpia. Així en el cas dels catalans, la puntuació baixa del 
7,6 al 7,2 quan s’exclouen les respostes de les persones nascudes a Catalunya, i la valoració 
dels portuguesos baixa del 6,0 al 5,7 si no es tenen en compte les valoracions de les 
persones nascudes a Portugal. També baixa una dècima la valoració dels andorrans, dels 
gallecs, dels andalusos i dels francesos si no s’inclou l’autovaloració de cada un dels grups, 
mentre que en el cas de la resta d’espanyols, britànics o sud-americans la puntuació no 
varia. 
 
 
Simpatia per les persones d’Andorra (entre 0 cap simpatia i 10 molta simpatia): 
 

7.3 N=448

7.6 N=521

6.4 N=150

7.2 N=444

7.9 N=280

8.8 N=94

6.1 N=96

6.6 N=84

7.0 N=192

7.8 N=391

7.4 N=968

Home

Dona

Sexe

18 a 24 anys

25 a 39 anys

40 a 59 anys

60 i més anys

Edat

De 0 a 2 anys

De 3 a 5 anys

De 6 a 15 anys

De més de 16 anys

Anys de
residència
a Andorra *

Total

Mitjana N vàlid

Grau de simpatia vers
Andorra

 
* pels nascuts fora d’Andorra 
 
 
A l’hora de valorar la simpatia que senten per les persones d’Andorra, la puntuació és més 
alta entre les dones i també va augmentant al passar als grups de més edat. Per una altra 
part, entre les persones que fa més anys que resideixen a Andorra s’observa una puntuació 
mitjana més alta (tenint en compte que en aquesta variable només s’inclouen les persones 
nascudes fora d’Andorra). 
 
 



 120

Simpatia per les persones de Catalunya, Galícia, Andalusia i resta d’Espanya (entre 0 
cap simpatia i 10 molta simpatia): 
 

7.4 6.9 7.1 7.2

7.8 7.1 7.5 7.5

6.8 6.6 7.4 7.1

7.5 7.0 7.3 7.4

7.8 7.2 7.3 7.3

8.8 7.3 7.4 7.5

7.6 7.0 7.3 7.3

Home

Dona

Sexe

18 a 24 anys

25 a 39 anys

40 a 59 anys

60 i més anys

Edat

Total

Mitjana

Grau de
simpatia

vers
Catalunya

Mitjana

Grau de
simpatia

vers
Galícia

Mitjana

Grau de
simpatia

vers
Andalusia

Mitjana

Grau de
simpatia

vers la resta
d'Espanya

 
 
 
Les puntuacions del grau de simpatia per les persones de les diferents comunitats 
d’Espanya que els atorguen les dones són en tots els casos lleugerament més altes que les 
dels homes, i en general també puntuen amb valors més alts les persones de més edat (de 
manera més clara pel que fa a les puntuacions de les persones de Catalunya i Galícia, 
mentre que per les persones d’Andalusia pràcticament no s’observa aquesta relació). 
 
 
Simpatia per les persones de França, Portugal, Gran Bretanya (entre 0 cap simpatia i 10 
molta simpatia): 
 

5.8 6.0 5.3

6.1 6.0 5.7

5.4 5.4 5.5

5.7 6.1 5.5

6.4 6.1 5.4

6.9 5.7 5.8

5.8 4.6 5.2

6.0 5.8 5.4

6.0 6.3 5.6

5.9 6.0 5.5

Home

Dona

Sexe

18 a 24 anys

25 a 39 anys

40 a 59 anys

60 i més anys

Edat

actitud restrictiva

actitud moderada

actitud oberta

Índex actitud respecte
la immigració

Total

Mitjana

Grau de
simpatia

vers
França

Mitjana

Grau de
simpatia

vers
Portugal

Mitjana

Grau de
simpatia

vers Gran
Bretanya

 
 
La mitjana del grau de simpatia per les persones de França i Gran Bretanya és més alta en 
el cas de les dones, mentre que al demanar per les persones de Portugal és igual a la dels 
homes. També augmenta en els grups de més edat en el cas de la valoració respecte les 
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persones de França, però no resulta molt clara la relació respecte les persones de Portugal i 
Gran Bretanya. El que sembla influir en la valoració és l’índex d’actitud en relació a la 
immigració, de manera que les persones amb una actitud restrictiva donen puntuacions 
inferiors a la mitjana en cada cas, mentre que les persones amb una actitud més oberta 
donen una puntuació més alta als diferents col·lectius d’immigrants. 
 
 
Simpatia per les persones del Magrib, resta d’Àfrica, Índia, Filipines i Sud-amèrica 
(entre 0 cap simpatia i 10 molta simpatia): 
 

5.9 5.4 5.1 5.0 4.3

6.2 5.7 5.4 5.2 4.3

6.2 5.5 5.3 5.2 4.4

6.2 5.7 5.5 5.4 4.4

5.9 5.4 4.9 4.8 4.1

5.6 5.3 5.2 4.4 4.0

4.7 4.6 4.2 3.5 2.8

5.8 5.4 5.1 4.9 4.0

6.4 5.8 5.5 5.4 4.6

6.0 5.5 5.3 5.1 4.3

Home

Dona

Sexe

18 a 24 anys

25 a 39 anys

40 a 59 anys

60 i més anys

Edat

actitud restrictiva

actitud moderada

actitud oberta

Índex actitud respecte
la immigració

Total

Mitjana

Grau de
simpatia vers
Sud-Amèrica

Mitjana

Grau de
simpatia

vers
Filipines

Mitjana

Grau de
simpatia
vers la
India

Mitjana

Grau de
simpatia

vers
Africa

Mitjana

Grau de
simpatia
vers el
Magrib

 
 
 
Al demanar per la simpatia vers les persones de diferents països o grups de països 
extracomunitaris, també s’observa que la puntuació mitjana de les dones és unes dècimes 
més alta que la dels homes (excepte en el cas de la simpatia vers les persones del Magrib 
que són iguals), i en relació a l’edat en general la puntuació és més alta entre els més joves i 
és inferior a la mitjana en els grups de més edat (majors de 40 anys), contràriament al que 
s’ha observat en la valoració de les persones dels diferents països europeus pels que s’ha 
demanat. 
 
També resulta considerable la diferència en la valoració en funció de l’índex d’actitud 
respecte la immigració, de manera que les persones amb una actitud restrictiva donen unes 
puntuacions molt inferiors als diferents col·lectius extracomunitaris, mentre que els que 
tenen una actitud oberta els donen unes puntuacions superiors a la mitjana.  
 
 
5.13.- Relacions entre diferents grups nacionals 
 
Les relacions interpersonals dels immigrants (entre ells i amb la població autòctona) són 
molt importants com a factors cohesius de la vida social, ja que són mecanismes informals 
a l’hora de buscar feina, de trobar habitatge, de sentir-se protegit, de reproduir formes 
culturals, etc. El vincle familiar és un dels més importants per integrar-se en el món social; 
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també ho és l’amistat, que no depèn només de l’elecció lliure dels individus sinó que és una 
conseqüència de la localització física i de la ubicació dels individus en l’estructura social i 
econòmica, és a dir, que es van construint xarxes socials entre individus de similars nivells 
educatius, posició social, personalitat, mode de vida, etc. Per tot això, el nombre de 
relacions interètniques i la seva qualitat permeten fer una aproximació al grau d’acceptació 
mútua i al grau d’integració social en els diferents àmbits de la vida de les minories 
ètniques.99  
 
Pel que fa a les relacions amb persones de diferents nacionalitats o llocs d’origen destaca 
que pràcticament tota la població d’Andorra té algun tipus de relació amb persones 
andorranes i catalanes (només un 2 i un 3% respectivament no hi tenen cap relació) i en 
segon terme hi ha un major percentatge de població que té alguna relació amb espanyols 
(amb els andalusos i els gallecs hi ha un 22% dels enquestats que no hi tenen relació i amb 
la resta d’espanyols només un 12% declara que no hi té cap relació), portuguesos (el 19% 
no hi té cap relació) i francesos (el 25% no hi té cap relació). Lògicament al ser aquests els 
col·lectius més nombrosos són també els que amb major freqüència es té algun tipus de 
relació, mentre que amb els col·lectius més minoritaris hi ha percentatges més alts de 
població que no hi tenen cap relació: el 53% de la població no té cap relació amb sud-
americans, el 64% no té relacions amb marroquins, el 70% no té cap relació amb britànics, i 
aproximadament el 75% no té relacions amb filipins i el 76% amb indis. 
 
5.13.1.- Cap Relació 
 

.5% 1.4% .0% .0% 4.7% .9% 7.0% 9.4% 4.7% 3.6% 5.0% 2.4%

.8% .5% .0% .0% 4.7% 6.4% 10.8% 21.9% 8.9% 3.6% 5.4% 3.4%

16.1% 23.1% 2.1% 19.5% 22.9% 37.7% 19.7% 68.8% 33.5% 18.1% 35.4% 22.3%

13.8% 20.3% 19.1% 2.9% 21.3% 37.9% 30.6% 75.0% 40.2% 18.1% 28.3% 21.8%

8.4% 15.2% 10.6% 13.2% 5.6% 18.2% 12.7% 12.5% 11.2% 20.9% 23.7% 12.4%

15.4% 27.1% 29.6% 32.7% 43.4% 2.1% 29.9% 15.6% 18.4% 25.3% 20.4% 25.3%

21.1% 23.3% 6.4% 19.9% 19.7% 16.1% .6% 62.5% 31.5% 18.3% 21.0% 18.9%

69.1% 69.7% 59.3% 83.1% 75.2% 58.7% 86.0% 6.3% 34.0% 66.2% 86.0% 69.8%

46.1% 53.1% 59.3% 61.0% 51.1% 65.2% 64.9% 53.1% 34.1% 14.9% 53.8% 53.0%

61.4% 65.6% 60.3% 71.3% 65.1% 54.6% 69.6% 71.9% 74.9% 66.9% 40.0% 64.3%

76.4% 72.0% 63.0% 84.6% 74.9% 77.6% 80.3% 84.4% 65.4% 67.5% 60.6% 74.7%

66.6% 75.8% 77.3% 84.2% 81.5% 75.9% 86.6% 62.5% 74.7% 69.6% 61.0% 75.9%

Andorrans

Catalans

Gallecs

Andalusos

Resta d'espa

Francesos

Portuguesos

Britànics

Sud-america

Marroquins

Filipins

Indis

AndorraCatalunyaGaliciaAndalusia
Resta

EspanyaFrança Portugal
Gran

Bretanya

Països
Europa i

altres

Països
Amèrica
llatina

Països
Àfrica i
Asia

Lloc on va nèixer

Total

 
 
 
                                                 
99 Garreta, J.; Molina, F.: “La integració i l’exclusió dels nous immigrants” dins Integració dels immigrants a 
Lleida: noves i velles migracions. 1999.  
Disponible a: <http://www.gencat.es/ptop/program/descarrega/immigracio.PDF> 
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Analitzant si tenen o no tenen alguna relació en funció del lloc d’origen destaca que gairebé 
totes les persones nascudes a Andorra, Catalunya, Galícia i Andalusia tenen algun tipus de 
relació amb andorrans i catalans, mentre que els nascuts a Gran Bretanya i a Portugal són 
els que amb més proporció diuen que no tenen cap relació amb andorrans i catalans.  
Pel que fa a les relacions amb gallecs i andalusos, hi ha pocs casos dels nascuts a Galícia i 
Andalusia respectivament que no hi tinguin cap relació, i la majoria dels nascuts a Espanya 
i a Amèrica llatina també hi tenen alguna relació, mentre que els nascuts a Gran Bretanya 
són els que amb major proporció diuen que no hi tenen cap relació. 
 
Els que amb major percentatge no tenen cap relació amb els francesos són els nascuts a 
Espanya (en les diferents comunitats autonòmiques) i a Portugal, i per una altra banda els 
que tenen amb més freqüència alguna relació amb portuguesos (a part dels nascuts a 
Portugal) són els nascuts a Galícia. 
 
Amb els britànics, a part del seu propi col·lectiu, només els nascuts al grup de la resta de 
països europeus hi tenen relació en major proporció, mentre que en la resta de casos hi ha 
una clara majoria de la població (entre el 59 i el 86%) que no hi té cap relació. Amb els 
sud-americans també es repeteix aquesta pauta: a banda del seu propi col·lectiu i del grup 
de països d’Europa, la majoria dels altres col·lectius no hi tenen cap relació (és possible que 
sigui degut a motius de veïnatge, ja que aquests col·lectius viuen en gran proporció en 
parròquies altes). En general, la majoria de la població no té relació amb col·lectius 
minoritaris pels quals s’ha demanat, precisament perquè són els que tenen menys presència 
entre la població d’Andorra, si bé en tots els casos s’observa que hi ha una major proporció 
de relacions entre les persones del mateix origen (tot i que aquestes relacions no es 
reflecteixen tan clarament en el cas dels marroquins, filipins i indis, ja que els naturals 
d’aquests països estan agrupats en la categoria “països d’Àfrica i Àsia”). 
 
5.13.2.- Relació familiar 
 

90.1% 65.9% 59.8% 62.1% 47.0% 40.6% 28.1% 3.1% 22.7% 25.8% 49.4% 57.4%

72.8% 85.1% 37.0% 57.4% 39.1% 30.2% 6.6% 18.8% 20.7% 20.4% 8.3% 52.1%

27.2% 11.1% 93.6% 13.2% 10.3% 10.2% 7.7% .0% 9.2% 21.4% 7.9% 18.6%

40.0% 27.7% 22.2% 89.0% 21.5% 12.9% 5.7% .0% 11.4% 14.4% 14.8% 28.8%

37.9% 27.0% 34.9% 48.5% 62.8% 18.3% 8.3% 6.3% 34.5% 17.7% 7.9% 32.4%

28.0% 13.0% 5.8% 13.2% 9.6% 85.8% 19.2% 12.5% 7.1% 3.6% 5.6% 20.9%

8.1% 3.3% 16.9% 5.9% 3.7% 8.0% 88.5% 6.3% 4.5% 7.2% 22.5% 15.4%

1.9% 2.0% 11.1% 4.0% 2.3% 4.5% 1.9% 87.5% 15.6% 1.8% 5.0% 4.9%

7.9% 7.1% 8.5% 7.0% 3.0% 5.9% 1.9% 3.1% 15.9% 66.8% 9.8% 8.3%

1.4% .4% .0% 1.5% .9% 4.8% .6% .0% .0% .0% 29.6% 1.8%

1.1% .0% 2.1% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 15.0% .7%

1.0% .5% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 5.0% .4%

Andorrans

Catalans

Gallecs

Andalusos

Resta espan

Francesos

Portuguesos

Britànics

Sud-america

Marroquins

Filipins

Indis

AndorraCatalunyaGaliciaAndalusia
Resta

Espanya França Portugal
Gran

Bretanya

Països
Europa i

altres

Països
Amèrica
llatina

Països
Àfrica i
Asia

Lloc on va nèixer

Total
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En el conjunt de la població d’Andorra les relacions familiars es donen amb més freqüència 
entre persones dels països més propers i amb major presència d’immigrants, especialment 
entre Andorra i Espanya (sobretot Catalunya), i en menor mesura amb francesos i 
portuguesos. En tots els casos s’observa una forta relació endogàmica (un percentatge molt 
alt de relacions familiars amb el propi grup d’origen), destacant els gallecs per tenir la 
proporció més alta, alhora que és el grup amb menys relacions familiars amb els altres 
col·lectius d’espanyols. Amb la resta dels grups nacionals amb poca representació entre la 
població d’Andorra hi ha molt pocs casos de relació familiar, de manera que es donen 
sobretot entre persones del mateix origen.  
 
5.13.3.- Relació d’amistat 
 

94.7% 90.9% 74.6% 87.5% 78.7% 83.7% 69.5% 68.8% 79.4% 62.6% 72.9% 83.9%

94.3% 96.3% 76.7% 89.0% 86.9% 77.1% 59.3% 68.8% 81.9% 62.4% 73.9% 85.0%

62.5% 55.0% 90.0% 64.7% 61.1% 39.6% 61.2% 18.8% 39.2% 54.6% 43.1% 58.1%

70.6% 57.9% 62.4% 91.5% 64.9% 39.9% 41.4% 21.9% 34.5% 53.6% 47.3% 59.4%

81.0% 67.1% 76.7% 69.5% 85.3% 57.4% 62.4% 71.9% 70.5% 65.4% 61.7% 71.6%

67.6% 47.4% 47.6% 39.3% 34.8% 84.2% 45.4% 71.9% 58.8% 40.9% 68.1% 52.7%

56.4% 43.5% 66.7% 47.8% 55.0% 44.1% 87.9% 28.1% 36.7% 41.0% 65.6% 53.9%

22.9% 19.9% 22.2% 7.4% 13.8% 27.5% 7.0% 65.6% 47.6% 24.7% 11.5% 19.5%

42.6% 31.2% 28.6% 23.5% 34.1% 25.7% 23.7% 37.5% 45.5% 72.2% 33.3% 33.6%

26.7% 19.5% 21.2% 14.0% 22.9% 24.1% 17.1% 21.9% 22.9% 23.0% 57.5% 22.2%

14.0% 10.1% 14.3% 12.9% 13.8% 7.3% 9.5% 9.4% 25.5% 5.4% 31.5% 12.2%

27.2% 11.4% 8.5% 11.4% 13.8% 14.8% 8.9% 31.3% 18.6% 19.3% 30.0% 15.8%

Andorrans

Catalans

Gallecs

Andalusos

Resta espan

Francesos

Portuguesos

Britànics

Sud-america

Marroquins

Filipins

Indis

AndorraCatalunyaGaliciaAndalusia
Resta

Espanya França Portugal
Gran

Bretanya

Països
Europa i

altres

Països
Amèrica
llatina

Països
Àfrica i

Asia

Lloc on va nèixer

Total

 
 
 
Les relacions d’amistat mostren una distribució més extensa entre els diferents col·lectius 
nacionals que en el cas de les relacions familiars, tot i que lògicament també s’observen 
percentatges superiors de relacions d’amistat amb els grups majoritaris i en cada cas amb el 
propi col·lectiu, i percentatges inferiors entre els grups més minoritaris degut a que hi ha 
menys persones d’aquests col·lectius nacionals dins la població d’Andorra.  
 
Entre els contingents espanyols novament destaca que les relacions d’amistat amb els 
gallecs es donen en menor proporció que amb els andalusos, catalans i resta d’espanyols. 
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5.13.4.- Relació interna de treball, estudis 
 

87.0% 79.4% 74.6% 77.2% 72.8% 82.3% 64.5% 65.6% 59.3% 72.7% 77.5% 77.1%

73.6% 78.8% 66.1% 67.6% 71.4% 73.7% 61.3% 43.8% 57.3% 63.2% 59.8% 70.7%

31.0% 40.7% 50.3% 38.2% 40.7% 30.5% 40.1% 21.9% 32.1% 33.8% 33.8% 37.4%

34.9% 40.3% 45.5% 45.2% 35.1% 35.1% 38.0% 15.6% 36.9% 36.7% 35.2% 37.9%

48.7% 47.1% 56.1% 51.5% 51.3% 50.0% 59.7% 43.8% 47.8% 48.7% 47.5% 50.4%

42.5% 40.7% 47.1% 29.4% 27.4% 68.0% 35.3% 43.8% 45.5% 47.0% 35.6% 40.6%

41.2% 50.2% 60.3% 42.3% 45.2% 54.1% 75.6% 18.8% 41.0% 52.4% 50.6% 50.0%

7.2% 12.2% 16.4% 4.0% 13.1% 15.4% 4.5% 59.4% 34.4% 10.8% 2.5% 11.5%

17.0% 21.5% 24.9% 11.4% 21.7% 15.4% 14.6% 18.8% 31.8% 43.8% 11.5% 19.5%

11.0% 15.0% 27.0% 11.4% 14.7% 18.3% 15.1% 6.3% 4.5% 16.5% 20.6% 14.6%

9.6% 15.4% 20.1% 7.0% 9.8% 12.4% 12.7% 6.3% 13.7% 21.4% 18.1% 12.6%

6.7% 13.8% 12.2% 5.5% 2.8% 6.6% 3.2% 12.5% 8.9% 12.9% 11.5% 8.3%

Andorrans

Catalans

Gallecs

Andalusos

Resta d'espan

Francesos

Portuguesos

Britànics

Sud-american

Marroquins

Filipins

Indis

AndorraCatalunyaGaliciaAndalusia
Resta

Espanya França Portugal
Gran

Bretanya

Països
Europa i

altres

Països
Amèrica
llatina

Països
Àfrica i
Asia

Lloc on va nèixer

Total

 
 
Pel que fa a les relacions internes de treball (amb els companys de feina, superiors o 
subordinats) o d’estudis, són molt freqüents amb andorrans, espanyols (sobretot catalans), 
francesos i portuguesos, però també hi ha certa relació amb els col·lectius dels països 
extracomunitaris. 
 
 
5.13.5.- Relació de veïnatge 
 

82.0% 75.5% 58.2% 68.7% 59.8% 63.6% 47.9% 34.4% 63.5% 52.5% 56.0% 67.0%

68.8% 75.4% 56.1% 70.6% 62.8% 52.2% 34.3% 28.1% 54.6% 36.1% 39.6% 61.2%

25.9% 21.6% 31.2% 29.1% 20.8% 13.6% 20.3% 12.5% 20.4% 11.9% 13.6% 22.0%

28.1% 24.4% 32.8% 44.1% 15.2% 15.7% 13.4% 6.3% 16.0% 19.3% 8.6% 23.1%

41.8% 34.9% 43.9% 32.0% 40.6% 33.1% 36.3% 25.0% 35.7% 34.1% 25.0% 36.8%

24.9% 18.3% 22.7% 14.3% 10.3% 46.5% 12.7% 37.5% 22.7% 17.7% 16.9% 20.5%

25.7% 28.1% 32.8% 37.1% 31.9% 29.2% 61.6% 9.4% 15.6% 23.1% 27.3% 32.0%

9.0% 5.3% 4.2% 7.4% 3.5% 10.2% 3.9% 50.0% 20.1% 10.8% 2.5% 7.4%

9.8% 4.4% 7.9% 5.9% 8.9% 3.6% 3.8% 15.6% 13.4% 12.9% 5.4% 7.0%

6.4% 6.5% 2.1% 5.9% 5.6% 6.4% 7.6% 6.3% 2.2% 2.9% 5.4% 5.9%

2.7% 5.7% 6.4% 1.5% 2.4% 4.5% .0% 3.1% .0% 7.4% 15.4% 3.8%

5.3% 1.8% 2.1% 1.5% 2.8% 4.5% 3.2% .0% 2.2% 2.9% 7.5% 3.1%

Andorrans

Catalans

Gallecs

Andalusos

Resta d'espan

Francesos

Portuguesos

Britànics

Sud-american

Marroquins

Filipins

Indis

AndorraCatalunyaGaliciaAndalusia
Resta

Espanya França Portugal
Gran

Bretanya

Països
Europa i

altres

Països
Amèrica
llatina

Països
Àfrica i
Asia

Lloc on va nèixer

Total
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Les relacions de veïnatge també són més freqüents amb els grups més majoritaris 
(andorrans i catalans), de manera que la majoria de la població dels diferents orígens hi té 
relació, excepte els britànics i portuguesos en el cas de relacions de veïnatge amb els 
andorrans, i els britànics, portuguesos i els nascuts als països d’Amèrica llatina, Àfrica i 
Àsia en els cas de relacions de veïnatge amb catalans. En general les relacions de veïnatge 
són escasses amb els grups minoritaris (britànics, sud-americans, filipins i indis), i cal 
destacar l’elevada proporció de relacions de veïnatge dels britànics amb les persones del 
mateix origen.  
 
Per tal de contrastar la hipòtesi de que el fet de tenir alguna relació influeix en la valoració 
dels diferents col·lectius, s’ha comparat la puntuació entre les persones que tenen una 
relació familiar o d’amistat i les que no tenen relacions d’aquest tipus amb cada un dels 
col·lectius pels que s’ha demanat, i en tots els casos es constata que la puntuació mitjana 
del grau de simpatia és superior entre els que hi tenen relacions familiars o d’amistat. 
 
 
Mitjana del grau de simpatia respecte persones dels següents països o regions, en 
funció de si hi tenen relació d’amistat i/o familiar o no tenen cap d’aquestes relacions: 
 
 Hi té relació No hi té relació 

  Andorra 7.6 5.8 

  Catalunya 7.8 5.9 

  Galícia 7.3 6.5 

  Andalusia 7.7 6.6 

  Resta d'Espanya 7.5 6.9 

  França 6.5 5.2 

  Portugal 6.7 5.1 

  Gran Bretanya 6.7 5.2 

  Sud-amèrica 7.0 5.4 

  Magrib* 6.1 3.8 

  Índia 6.4 5.0 

  Filipines 6.8 5.3 

 
* S’ha calculat en funció de les persones que tenen o no tenen relacions amb marroquins. 
 
 
Així, les persones que tenen relacions familiars o d’amistat amb andorrans els puntuen amb 
un 7,6, mentre que les persones que no tenen familiars o amics andorrans els puntuen amb 
un 5,8. Les puntuacions dels catalans en funció de si hi tenen relacions familiars o d’amistat 
o no en tenen també varien significativament (7,8 i 5,9 respectivament), com la valoració 
dels gallecs (7,3 entre els que hi tenen relacions i 6,5 els que no en tenen) i dels andalusos 
(7,7 i 6,6). En tots els casos s’observa que la puntuació és més alta entre les persones que 
tenen relació d’amistat o familiar amb els diferents grups que entre els que no tenen aquesta 
relació, i manera molt evident en el cas dels col·lectius pitjor valorats com els magrebins 
són valorats molt més positivament per les persones que tenen relació d’amistat o familiar 
amb marroquins (6,1) que per les persones que no hi tenen aquestes relacions (3,8).  
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Aquests resultats permeten confirmar la hipòtesi de que el fet de tenir relacions amb 
persones dels diferents col·lectius afavoreixen una valoració més positiva d’aquests. 
 
 
5.14.- En relació a les característiques atribuïdes a cada grup, com creu que seria el 
fet de conviure a la mateixa llar amb persones dels següents orígens? 
 

61,7% 21,6% 10,8% 5,9%

66,3% 18,9% 9,1% 5,6%

54,2% 29,1% 10,4% 6,3%

56,3% 28,7% 8,8% 6,2%

57,0% 31,8% 4,9% 6,3%

35,1% 30,2% 28,6% 6,1%

32,2% 32,9% 28,8% 6,1%

20,2% 34,1% 37,0% 8,7%

29,2% 36,4% 27,0% 7,4%

9,5% 26,2% 57,4% 6,9%

13,3% 35,9% 42,3% 8,5%

11,4% 33,9% 45,9% 8,7%

Andorrans

Catalans

 Gallecs

Andalusos

 Resta d'espanyols

 Francesos

 Portuguesos

Britanics

Sud-americans

Marroquins

Filipins

 Indis

Fàcil
No fàcil ni

dificil Dificil Ns/nc

 
 
La present pregunta suscita un gran interès en els estudis d’exclusió social o discriminació 
social doncs posa en relleu les imatges que tenen els enquestats envers altres persones del 
mateix o de diferent origen; imatges que poden ser construïdes a partir d’experiències 
personals o bé a partir de construccions imaginàries anomenades prejudicis. Els prejudicis 
són imatges desfavorables que es tenen sobre un grup de persones i que duen a pronunciar 
judicis negatius sobre elles sense abans verificar els fets. És a dir, les diferències que 
acaben resultant importants són aquelles que no existeixen com tal, però, en canvi, sí són 
apreciades per la població100.  
 
Amb els resultats de la taula es detecta una percepció positiva envers els andorrans i els 
espanyols en general. En canvi, aquesta percepció no és tan favorable pel que fa als 
francesos, portuguesos, anglesos i sud-americans, que com s’aprecia  els percentatges no es 
polaritzen cap al pol positiu com els anteriors sinó que es distribueixen més 
homogèniament per les diferents opcions de resposta. 
 
La tendència, però, a que es polaritzin les respostes cap a un pol, en aquest cas el negatiu, 
tornar a sorgir quan es fa referència al col·lectiu de marroquins, de qui es té una imatge 
negativa. Dada que emfatitza la major exclusió social dels marroquins en la societat 
andorrana en comparació amb altres grups socials. Després dels marroquins se situen els 
filipins i els indis en l’escala de dificultat de convivència. 
 

                                                 
100 Pajares, M. (1999). 
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Si s’analitza aquesta pregunta segons l’origen de l’enquestat, tot i que estadísticament les 
relacions no són prou significatives per la manca de casos, sí que s’observen tendències que 
fan referència a com varia la imatge que es té d’un grup social en funció del lloc d’origen 
dels enquestats. Hi ha una tendència generalitzada a que els enquestats valorin molt millor 
el seu grup de procedència. De fet, si s’exclouen aquestes respostes (per exemple, al 
demanar la convivència amb els andorrans s’exclouen les respostes dels andorrans) el 
percentatge dels que pensen que és fàcil la convivència amb aquest grup baixa entre 2 i 4 
dècimes. 
 
També hi ha una tendència a valorar més positivament certs grups o més negativament 
altres grups segons l’origen de l’enquestat. 
 
En general la majoria dels enquestats creuen que la convivència tant amb andorrans com 
espanyols seria fàcil, sense haver masses diferències entre les persones de diferent origen. 
 
La convivència amb els francesos provoca més discrepàncies entre els enquestats, doncs si 
pels andorrans, els portuguesos, els britànics la convivència no presenta cap dificultat, pels 
sud-americans, els nord-africans i els espanyols sí que la veuen més problemàtica (el 34 % , 
el 43 % i el 32 % respectivament la consideren difícil. La percepció negativa que tenen  els 
nord-africans respecte els francesos segurament ve condicionada pel  fet de ser una ex-
colònia ).  
 
La convivència amb els portuguesos també presenta diferents opinions, essent els britànics 
(el 32 %) i els sud-americans (el 33 %) els que tenen millor imatge d’aquest col·lectiu (el 
32 % dels britànics i el 33% dels sud-americans ho pensen). En canvi, la resposta 
majoritària dels altres grups d’origen és la de “ni fàcil ni difícil”. Resposta intermèdia (ni 
fàcil ni difícil) que moltes vegades amaga opinions negatives, però que per qüestions de 
proximitat cultural (en tant que es consideren cultures properes no es té una percepció tan 
negativa) la gent no té una imatge tan pejorativa com la que es té dels grups nacionals més 
diferents culturalment. És a dir, hi ha una sèrie de dificultats vinculades a l’idioma(en ser 
persones de llengües poc emprades a Andorra), a la seva procedència i a la seva ubicació en 
les posicions més baixes del mercat laboral, però aquestes estan millors acceptades que les 
que es troben en els grups dels marroquins, indis i filipins. 
  
Pel que fa al col·lectiu llatinoamericà també hi ha una imatge positiva per part dels 
anglesos (el 42 % pensa que seria fàcil la convivència amb aquest grup), i continua havent 
entre tots els altres orígens un percentatge majoritari que opina que la convivència seria “ni 
fàcil ni difícil”. En aquest cas en no haver dificultats idiomàtiques, cal entendre que el 
percentatge assenyala pràcticament en la seva totalitat un rebuig basat en raons vinculades a 
la seva procedència, i/o a la imatge amb què se’ls associa. 
 
La convivència amb els britànics es veu dificultosa per la majoria dels enquestats sigui quin 
sigui el seu origen, probablement per raons de llengua i per raons culturals. La imatge que 
es té envers els britànics és d’un col·lectiu més tancat, més distant , amb uns valors i unes 
maneres de fer distintes, que els diferencien de la resta d’europeus. Probablement el fet de 
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que la població anglesa a Andorra tingui en general un estatus socioeconòmic alt, també 
marca una distància amb la resta de la gent. 
 
També hi ha unanimitat en considerar problemàtica la convivència amb els marroquins (els 
percentatges oscil·len entre el 47 % dels sud-americans fins al 61% dels andorrans que 
veuen dificultosa la convivència amb aquest col·lectiu), amb els filipins (els percentatges 
oscil·len entre el 39% dels sud-americans al 47 % dels nord-africans) i amb els indis (els 
percentatges oscil·len entre el 44% dels francesos al 52 % dels nord-africans). En aquests 
casos, malgrat que també podríem tornar a veure aplicat el fenomen de la distància 
lingüística, cal tenir en compte la distància cultural (en valors, creences, costums…) i fins i 
tot la distància ètnica, ambdues molt més nítidament perfilades que no en d’altres casos, 
com els europeus. Per tant, i en la mesura que la distància cultural propicia un cert xoc de 
cultures, bona part del rebuig es podria explicar d’aquesta manera. Altrament, cal tenir en 
compte que la major part d’aquests col·lectius són clarament pertanyents a una immigració 
econòmica, és a dir que busquen millorar la seva situació laboral i/o social (cal assenyalar 
que la situació econòmica més desafavorida d’aquests immigrants no es correspon sempre 
amb les seves credencials educatives, com es constata en enquestes fetes a Espanya on 
s’observa que la immigració no comunitària té un nivell educatiu més alt que la població 
autòctona). Així doncs, l’amalgama de tots aquests factors, als quals s’haurien d’afegir una 
imatge prou més penalitzada i fins i tot pejorativa (molt sovint fonamentada en prejudicis o 
tòpics recurrents), explica que siguin precisament aquests els col·lectius més exposats a un 
rebuig per part de la societat andorrana, tot i ser minoritaris. 
 
És important destacar que aquests prejudicis envers a aquests col·lectius no es donen tan 
sols a Andorra (veure pregunta 12), sinó que s’alimenten també en altres països del voltant. 
Per posar un exemple, en el cas d’Espanya els marroquins, com s’ha comentat 
anteriorment, són els immigrants més val vistos per una bona part de la població, rebuig 
que remet a causes històriques recents i passades101. Pel que fa a les causes històriques més 
passades, les successives confrontacions dels Reis Catòlics amb els àrabs del regne de 
Granada van anar imposant en el conjunt d’espanya una imatge estereotipada del “moro”: 
fals, hipòcrita, rapaç, salvatge i cruel, imatge que van difondre els mitjans de comunicació 
després dels conflictes del Rif a principis del segle XX.  
 
La imatge del Marroc a Espanya està condicionada per les friccions freqüents entre ambdós 
països, com els conflictes pesquers i agrícoles, la situació pre-bèlica que va originar la 
Marxa Verda sobre el Sàhara, la reclamació que fa el Marroc sobre Ceuta i Melilla, els 
conflictes més recents de les pasteres a l’estret o de la invasió de la illa Perejil, etc. 
Aquestes circumstàncies fan que per a molts espanyols el Marroc sigui el país que 
representa una amenaça i per això provoca sentiments de rebuig. 
 
A aquests prejudicis respecte als marroquins, s’uneixen uns altres motius, que han alimentat 
la prevenció i la desconfiança cap als immigrants en general. Com  l’impacte en el mercat 
laboral (reforçant el tòpic de que “els estrangers prenen llocs de treball als nacionals”) i la 
suposada relació amb la delinqüència. Un altre factor explicatiu d’aquest rebuig és que els 

                                                 
101 Actis, W.; Pereda , C.; De Prada, M.A.: Marroquins a Catalunya. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994. 
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marroquins constitueixen unes de les  primeres onades migratòries importants que té unes 
característiques culturals, religioses i ètniques més diferenciades i allunyades de les 
autòctones. 
 
Aquestes imatges han pogut traspassar les nostres fronteres i la nostra societat ha estat 
receptora dels prejudicis exposats anteriorment i per aquesta raó l’immigrant marroquí es 
destaca per ser el més rebutjat per la població tot i ser a Andorra un col·lectiu minoritari.  
 
5.15.- Com creu que són valorats, en general, dins la societat andorrana les persones 
dels següents orígens? 
 

79,7% 8,3% 6,2% 5,8%

81,9% 10,7% 4,2% 3,2%

41,3% 38,5% 13,0% 7,2%

42,3% 38,6% 12,2% 6,9%

45,2% 40,5% 7,4% 6,8%

45,5% 28,2% 20,2% 6,1%

16,9% 26,0% 52,2% 4,8%

26,5% 36,1% 18,3% 19,0%

13,6% 30,7% 41,8% 13,9%

5,7% 17,5% 63,9% 13,0%

13,4% 31,8% 38,3% 16,5%

12,0% 30,0% 39,5% 18,5%

Andorrans

Catalans

 Gallecs

Andalusos

 Resta d'espanyols

Francesos

Portuguesos

Britànics

Sud-americans

 Marroquins

 Filipins

 Indis

De manera
positiva

Ni positiva
ni negativa

De manera
negativa Ns/nc

 
 
 
Mentre que l’anterior pregunta feia referència a una actitud personal envers altres persones, 
aquesta és una percepció sobre la valoració refractiva de cadascun dels diferents col·lectius. 
És a dir, reflecteix la percepció de la persona envers la postura que té l’opinió pública (el 
seu entorn, en definitiva) envers aquests col·lectius. 
 
Com es pot veure els andorrans i els catalans, en primer i segon lloc, són  els grups que 
hom creu més ben vistos dins la societat andorrana; en tercer lloc la resta d’espanyol i els 
francesos. A continuació es situen els portuguesos amb un 52 % de respostes negatives, els 
sud-americans amb un 42 %, els indis amb un 39 % i els filipins amb un 38 %. Els 
marroquins tornen a ser els immigrats més mal valorats per la majoria de la població. Com 
s’ha comentat anteriorment aquest rebuig envers aquests col·lectius pot anar lligat a les 
diferències lingüístiques, culturals, religioses i a les diferències en els trets fenotípics; però 
sobretot pot anar relacionat amb la posició ocupacional dins el mercat laboral i en la posició 
que ocupen com a conseqüència en l’estructura social. 
 
La identitat social està molt determinada per la identitat ocupacional, moltes vegades els 
immigrants es veuen forçats a devaluar-se laboralment, acceptant treballs situats en els 
estrats més baixos de l’estructura ocupacional amb els que no se senten identificats. Això 



 131

produeix un conflicte entre la percepció de sí mateixos dels immigrants des del punt de 
vista ocupacional, sobretot si té una certa formació i el mode en que són socialment 
classificats en la societat d’acollida 102. 
 
A Andorra aquest fenomen succeeix amb aquells persones que se s’ubiquen en el segment 
secundari, que són principalment les d’origen portuguès, marroquí, sud-americà, i algun 
altre col·lectiu procedent del continent asiàtic. 
 
Els marroquins, tal com s’havia explicat en la pregunta anterior representen moltes vegades 
dins del imaginari col·lectiu el costat negatiu de la immigració: delinqüència i alteració de 
l’ordre, malgrat els pocs conflictes reals existents a Andorra.  
 
El rebuig social que reben els filipins és menor comparativament a d’altres grups estrangers 
a Andorra. Segons estudis realitzats a Espanya103 existeix gran desconcert davant el que és 
exòtic i oriental representat per aquest immigrants, tot i que els seus trets fenotípics 
distintius no solen ser argument de discriminació. 
En el  cas d’Andorra pensem que és la posició dins el mercat laboral la que determina més 
la seva valoració negativa. 
 
Pel que fa als immigrants sud-americans tenen un nivell d’estudis més alt i un perfil 
professional més alt del que després poden exercir a Andorra, ingressant en activitats social 
i econòmicament pitjor remunerades. El tipus d’oferta de treball i la dificultat de 
reconeixement i la convalidació de títols són factors que ho expliquen en bona part. Els 
sud-americans segurament accedeixen a certs llocs vedats a altres immigrants gràcies al seu 
domini del castellà. Ocupen sectors d’ocupació més diversos que altres col·lectius com els 
marroquins. És a dir, la seva major qualificació i la seva hispanofonia, fa que sigui un 
col·lectiu amb un menor rebuig social que els marroquins o els portuguesos. 
 
Per la seva banda la imatge que es tenia dels primers immigrants portuguesos (procedents 
de zones rurals o poc desenvolupades i amb un nivell educatiu baix) encara avui perdura i 
fa que la valoració d’aquest col·lectiu sigui majoritàriament negativa . 
 
 
5.16.- Amb quina de les següents frases està més d’acord, segons el que creu que 
poden representar els immigrants per a Andorra? 
 

                                                 
102 Solé, C. (2001). 
103 Ramírez, E.: Inmigrantes en España: vidas y experiencias. Madrid: CIS, 1996. 
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717 66,9

336 31,3

19 1,8

1072 100,0

Enriquiment de la
cultura andorrana

Pèrdua de la
identitat andorrana

Ns

Total

       
Freqüència Percentatge

 
 
 
Segons la taula, per la majoria (gairebé un 70 %) dels enquestats la immigració comporta 
l’enriquiment de la cultura andorrana; el 31 %  restant pensa a l’inrevés, la immigració 
comporta un pèrdua d’identitat nacional. 
 
A simple vista es podria pensar que com efectivament a Andorra la majoria dels residents 
són d’origen estranger i  tan sols una petita part són d’origen andorrà, és lògic que la 
resposta majoritària a aquesta pregunta s’hagi decantat cap al primer enunciat. No obstant , 
si es dicotomitza la variable lloc d’origen entre nascuts a Andorra i nascuts fora d’Andorra, 
o bé la variable nacionalitat entre andorrans i no andorrans, i s’estableixen com a variable 
de control (és a dir, es destrien els resultats segons una o altra opció), s’observa que tant un 
grup com un altre està majoritàriament d’acord amb el fet que conviure amb persones 
procedents de diferents llocs  és positiu per la cultura del país. Si més no, és interessant 
comentar que entre un col·lectiu i un altre hi ha un diferencial d’un 10 %. És a dir, prenent 
com exemple la nacionalitat, mentre el 59,6 % dels andorrans  i el 69,6 % dels no andorrans 
són proclius a aquesta idea d’enriquiment, el 38,7 % dels nacionals i el 28,6 % dels no 
nacionals  pensen al contrari. Com es veu, hi ha un 10 % més de gent no andorrana que té 
una visió més positiva de la immigració i a l’inrevés, hi ha un 10 % més de persones 
andorranes que tenen una visió més negativa del fenomen. 
 
Per una altra banda, si s’analitza aquesta qüestió en funció de l’índex d’actitud respecte la 
immigració (veure apartat corresponent)  s’observa un percentatge superior d’acord amb la 
idea  d’enriquiment de la cultura andorrana  entre  les persones que tenen una actitud més 
oberta (el 77 % està d’acord envers el 22 % que és favorable a l’altra frase) i en canvi, entre 
les persones amb actitud més restrictiva  hi ha un percentatge major d’acord el 73 % amb la 
idea de pèrdua d’identitat andorrana (versus el 25 % que es procliu a l’altra idea). És a dir, 
la mitjana de l’índex d’actitud en relació a la immigració és de 7,5 pels que estan d’acord 
amb l’enriquiment de la cultura andorrana,  i de 5,7 pels que estan d’acord amb la idea de la 
pèrdua d’identitat. 
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25,0% 61,1% 76,8% 67,3%

72,6% 37,3% 22,0% 31,3%

2,4% 1,7% 1,2% 1,4%

84 357 604 1045

Enriquiment de la cultura andorrana

Pèrdua de la identitat andorrana

Ns

Base

actitud
restrictiva

actitud
moderada actitud oberta

Índex actitud respecte la immigració

Total

 
 
 
 

 

7.30 N=703

5.75 N=327

6.28 N=15

6.81 N=1046

Enriquiment de la cultura andorrana

Pèrdua de la identitat andorrana

Ns

 Total

Mitjana N vàlid

 
 
Pel que fa a altres variables adscriptives, gairebé no s’observen diferències significatives 
per anys de residència, ni per nivells d’estudis; la qual cosa suggereix que les respostes no 
semblen estar influïdes per aquests factors. 
 
 
5.17.- Valori la importància que creu que tenen les següents qüestions per a la 
integració dels immigrants que viuen a Andorra? 
 

64,4% 27,5% 5,9% 2,0% ,2%

27,2% 45,1% 22,3% 4,8% ,6%

38,6% 43,6% 14,2% 3,6% ,0%

31,8% 45,6% 18,0% 4,2% ,4%

25,5% 37,0% 27,1% 10,1% ,4%

52,0% 37,2% 7,8% 2,4% ,6%

52,9% 35,7% 8,6% 2,6% ,2%

13,9% 14,1% 31,3% 40,2% ,6%

22,9% 27,3% 24,8% 24,8% ,2%

 Parlar català

Conèixer la història, geografia, institucions d'Andorra

 Adaptar-se a les costums andorranes

 Participar en la vida social d'Andorra

Tenir amics de nacionalitat andorrana

Treballar de forma permanent a Andorra

Viure de forma permanent a Andorra

 Casar-se amb un andorrà-na

Adquirir la nacionalitat andorrana

Molt Bastant Poc Gens Ns/nc

 
 
 
Valoració de diferents aspectes per la integració segons la importància agrupada 
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91,9%

Important

No important

Ns/nc

 
 
 
 
Quan es demana a la població que valori diferents aspectes per a la integració dels 
immigrants que viuen a Andorra l’assimilació lingüística és el més destacat. El parlar català 
és el factor que més proporció de respostes té, ja que el 92% de la població enquestada el 
consideren molt o bastant important. En segon lloc, el fet de viure de forma permanent al 
país, així com el fet de treballar a Andorra de forma permanent també són aspectes 
important d’adaptació  segons el 89 % dels enquestats. I en tercer lloc, destaca l’adaptar-se 
als costums andorrans, opinió que manté el 72 % de la població. 
 
El contraure matrimoni amb un andorrà o andorrana és considera poc o gens important per 
la majoria dels enquestats (71%), la qual cosa indica que l’assimilació matrimonial 
(matrimonis/parelles de diferent origen) no és un factor determinant per a la integració. 
Si s’analitza aquesta qüestió per raons d’origen efectivament es veuen algunes diferències, 
però aquestes són tan petites que pràcticament no són significatives. Potser les més 
destacables són les que fan referència al català, en què els andorrans i els catalans són els 
que consideren en major proporció aquest factor molt o bastant important en relació als 
altres grups nacionals, en tant que el català és la llengua del país (el català és important per 
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la població segons el 97% dels catalans, el 96 % dels andorrans, el 92 % de la resta 
d’espanyols, el 86 % dels francesos, el 83 % dels anglesos, i el 82 % d’altres països 
europeus).   
 
 
5.18.- Quina és la seva llengua materna, és a dir, la llengua en què va aprendre a 
parlar? (multiresposta) 
 

380 35,5

516 48,1

117 10,9

121 11,3

31 2,9

64 6,0

1072

Català

Castellà

Francès

Portuguès

Anglès

Altres

Base

Freqüència Percentatge

 
 
 
Com s’aprecia a la taula el castellà és l’idioma en què van aprendre a parlar gairebé la 
meitat dels enquestats (un 48 %). El segon lloc l’ocupa el català amb un 35 %, el tercer lloc 
el portuguès amb un 11 % i el francès amb un 11 %, el quart lloc altres llengües maternes 
amb un 6 % i en darrer lloc l’anglès amb un 3  %. 
 
Si es comparen aquest resultats amb els de l’estudi Coneixements i usos lingüístics de la 
població d’Andorra. Situació actual i evolució 1995-1999,104 s’observa com efectivament 
el grup dels castellanoparlants (llengua materna) ha augmentat des de l’any 1995. Si bé 
l’any 1995 destacava el grup de catalanoparlants pel que fa a la llengua materna  envers al 
grup de castellanoparlants ( un 41 % tenia com a llengua primera el català envers el 33% 
que tenia el castellà), a l’any 1999 aquest ordre s’inverteix, es passa del 43 % de persones 
castellanoparlants a un 35 % de catalanoparlants; tendència que es torna a reflectir en el 
present estudi on es pot apreciar com el percentatge dels enquestats castellanoparlants creix 
4,9 punts (ara se situa al 48 %), en canvi el percentatge dels catalanoparlants respecte l’any 
1999 tan sols creix 0,4 punts. Pel que fa al portuguès com a primera llengua es manté 
durant els anys 1995 i 1999 amb un 11 %, incrementant-se 0,3 punts en el present estudi 
(11,3 %). El francès com a llengua materna experimenta una petita davallada del 1995 al 
1999, però que es torna a recuperar en el present estudi (passa del 9,5 % a l’any 1999 al 
gairebé 11 % en l’estudi actual). L’anglès també augmenta 1,6 punts respecte l’any 1995 
(del 1,3 % passa al 2,9%). 
 
 

                                                 
104 Impulsat pel Ministeri de Turisme i Cultura del Govern D’Andorra i publicat a mitjans de l’any 2000. 



 136

Català

Castellà

Francès

Portuguès

Anglès

Altres

LLengües

 
Dades 1995 i 1999  extretes de  la publicació Coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra. 
Situació actual i evolució 1995-1999. 
 
 
Indubtablement la composició demogràfica de la societat andorrana canvia arrel de les 
onades migratòries. En un primer moment es distingeixen dues comunitats lingüístiques 
clarament diferenciades: l’autòctona, de llengua catalana i cultura catalana (influència de 
les zones catalanes del Pirineu) i la sobrevinguda, d’extracció i lingüística hispànica. Més 
endavant s’intensifiquen altres corrents migratòries provinents de Portugal bàsicament, així 
com corrents extracomunitàries (llatinoamericana, magribina, etc.) però numèricament 
menys important, que diversifiquen encara més els aspectes lingüístics a Andorra. 
 
Si s’analitza la llengua materna dels enquestats amb els seus països d’origen, s’observa una 
alta correlació entre les dues variables. El català és la llengua majoritària amb la que 
s’aprèn a parlar tant a Andorra com a Catalunya. El 69 % de les 205 persones nascudes a 
Andorra i el 78% dels nascuts a Catalunya tenen el català com a llengua materna davant del 
30 % i 21 % respectivament que tenen el castellà com a primera llengua. Evidentment el 
castellà pren força a la resta de l’estat espanyol i als països de l’Amèrica llatina. Per aquesta 
raó malgrat que el català sigui la llengua materna de la majoria de les persones nascudes a 
Andorra i a Catalunya, el percentatge de les que parlen el castellà  a tot el país és una mica 
més alt perquè per una banda els residents d’origen espanyol (oriünds de territoris 
peninsulars de llengua i cultura no catalana) representen un 27 % davant el 25 % d’origen 
català, i per l’altra banda, hi ha un 3 % de població d’Amèrica llatina i, hi ha un 
percentatge, encara que petit, de persones d’altres orígens (portuguès, anglès, etc.) que 
també han après a parlar en castellà.  
 



 137

 
5.19.- Quin és el seu nivell de català parlat?  
 

19 1,8

129 12,0

172 16,0

745 69,4

8 ,7

1072 100,0

No l'entenc

L'entenc però no el parlo

El parlo una mica

El parlo correctament

Ns/nc

Total

        
Freqüència Percentatge

 
 
 
La majoria dels enquestats declaren parlar correctament (69 %) el català davant un 16 % 
que afirmen parlar-lo una mica, un 12 % que l’entén però que no el parla i un 1,8 % que no 
l’entén.  
 
És un percentatge alt, tot i que s’ha de tenir en compte que és un tipus de pregunta que la 
gent tendeix a respondre molt positivament, ja que el fet de parlar el català, quan és 
l’idioma oficial, és un condicionant important per la integració sociocultural (és un exemple 
clar de triar la resposta que socialment està més acceptada). De fet, quan es demanava a una 
de les anteriors preguntes els factors que la gent considera important per tal d’integrar-se , 
el parlar català ha destacat en primer lloc. Per tant, tothom sap que és una qüestió important 
i per això, moltes vegades es tendeix a donar una resposta sobrevalorada (és a dir, persones 
que han contestat parlar el català correctament, potser no el parlen tan bé com diuen) 
 
Si s’analitza aquesta qüestió amb l’anterior s’observa com evidentment les persones que 
tenen el català com a llengua materna el parlen correctament. Dels enquestats que  parlen  
més el castellà, el 70 % afirmen parlar-lo bé, davant el 17 % que el parlen una mica i l’11 
% que només l’entén. Segons avança la distribució de percentatges segons altres llengües 
maternes, s’observa com el percentatge de gent que parla correctament el català va minvant 
(els 53% dels francesos que afirmen parlar bé el català, davant del 32 % dels d’origen 
portuguès  i el 26 % d’origen anglès), així com la proporció de persones que el no el parlen 
i que no l’entenen va augmentant. De forma que dels grups que menys entenen el català són 
els  que tenen com a primera llengua el portuguès, el francès i l’anglès.  
 
També es troben diferències significatives per anys de residència, doncs el percentatge més 
alt de persones que parlen correctament el català correspon a la categoria més de 16 anys de 
residència i a l’inrevés, la proporció més gran de gent que no entén el català s’ubica a la 
franja de 0 a 2 anys de residència. 
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Nivell de català parlat segons anys de residència 
 

No l'entenc

L'entenc però no el parlo

El parlo una mica

El parlo correctament

Nivell de català parlat

 
 
 
Gairebé no s’observen diferències significatives per ocupació, la qual cosa  suggereix que 
el fet de parlar o no parlar català no està influït per aquesta variable. Tan sols es pot 
apreciar que els percentatges més alts d’enquestats que no parlen la llengua corresponen als 
que tenen una feina poc qualificada (cosa que, lògicament, pot derivar també del fet de 
provenir d’estrats socials baixos, i per tant, tenir dèficits educatius i culturals més elevats; 
igualment, cal contemplar el fet incontestable que solen ser les onades immigratòries més 
recents les que ocupen els escalafons ocupacionals més baixos i precaris). Pel que fa a la 
resta de categories professionals no s’aprecia una relació clara amb el fet de parlar o no el 
català. 
 
 
5.20.- Quina o quines llengües utilitza normalment en la seva vida diària en els 
següents àmbits de relacions? 
 
Els usos lingüístics de la població s’han estudiat en un conjunt de situacions representatives 
del tipus de relacions possibles –amb la família, amb els amics, a la feina, de compres i les 
institucions oficials. En primer lloc s’ha analitzat l’ús de la llengua en l’àmbit familiar, en 
segon lloc l’ús institucional de la llengua (institucions i  feina), i en tercer lloc l’ús més 
social-relacional (compres i amistat). Per cada àmbit els enquestats podien donar més d’una 
resposta en el cas que utilitzessin més d’una llengua. 
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Ús del català (percentatges segons lloc d’origen) 
 

  Andorra Catalunya Galícia Andalusia
Resta 
Espanya França Portugal

Gran 
Bretanya

Països 
Europa 
i altres 

Països 
Amèrica 
llatina 

Països 
Àfrica i 
Àsia Total 

Família 75.6 80.1 17.7 32.2 24.8 24.4 11.4 15.0 25.0 34.3 28.0 47.3
Amics 90.8 94.4 40.3 55.6 52.5 50.0 27.2 45.0 42.9 47.1 56.0 66.5
Feina 98.0 94.0 72.6 70.0 71.6 60.0 43.9 45.0 53.6 60.0 68.0 76.9
Compres 90.7 91.4 49.2 55.6 57.1 59.3 31.6 45.0 53.6 52.9 44.0 68.2
Administració 97.6 97.8 72.6 68.9 68.8 67.4 50.0 55.0 53.6 60.0 64.0 78.6
 
 

Ús del castellà (percentatges segons lloc d’origen) 
 
 

  Andorra Catalunya Galícia Andalusia
Resta 
Espanya França Portugal

Gran 
Bretanya

Països 
Europa 
i altres 

Països 
Amèrica 
llatina 

Països 
Àfrica i 
Àsia Total 

Família 61.0 46.1 80.6 94.4 87.9 29.1 36.0 10.5 46.4 94.1 48.0 59.0
Amics 84.4 70.4 87.3 96.6 96.5 66.3 88.6 55.0 71.4 100.0 88.0 82.4
Feina 69.4 72.7 77.4 88.9 83.7 65.1 90.4 50.0 60.7 88.2 84.0 76.4
Compres 60.0 53.9 79.0 84.3 77.3 58.8 82.5 60.0 78.6 94.1 76.0 68.1
Administració 7.3 13.1 35.5 46.7 35.5 25.6 58.8 36.8 55.6 47.1 41.7 28.1

  
 
Si es compara l’ús que es fa del català i del castellà, com a les preguntes anteriors, es torna 
a veure com el castellà s’utilitza en major percentatge en l’àmbit familiar (on el 59 % dels 
enquestats empren el castellà versus el 47 % dels que empren principalment el català). En 
l’ús social i relacional el castellà també pren força en l’àmbit de l’amistat (el 82% parlen 
principalment el castellà versus el 66 % que parlen el català), en canvi en l’àmbit de les 
compres ambdues llengües s’usen per igual. A la feina, tampoc hi ha gaires diferències  
entre la utilització de les dues llengües (el 77% envers el 76%). 
 
El català pren protagonisme en l’àmbit institucional, on clarament és la llengua que s’usa 
per la majoria de la gent (el 71 % dels enquestats utilitza el català tant a les institucions 
públiques com a l’administració). 
 
Segons el lloc d’origen, el català és molt més utilitzat en l’àmbit familiar per les persones 
nascudes a Andorra i Catalunya, tot i que les d’Andorra també parlen el castellà en una 
proporció molt elevada (el 76 % dels andorrans parla català amb la família i el 61% parla 
castellà). S’aprecia que l’ús del català amb els amics s’incrementa en tots els grups 
nacionals en relació a la utilització en l’àmbit familiar sobretot a mesura que els anys de 
residència al país és major, tot i que el castellà continua sent la llengua més parlada per tots 
els col·lectius, excepte els catalans i els andorrans.  
 
En l’àmbit laboral, el castellà continua sent la llengua més parlada pels diferents grups, 
excepte els catalans i els andorrans, però a poca distància del català. És a dir, que en 
aquesta àrea sembla que hi ha un esforç per part de tots els col·lectius de parlar el català, en 
tant, que esdevé una eina necessària per desenvolupar algunes feines.  De fet, si s’analitza 
la qüestió en funció dels anys de residència s’observa que l’ús del català en el treball per a 
tots els col·lectius augmenta a mesura que s’incrementen els anys de permanència al país.  
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Els nascuts a Andorra, Catalunya i França empren més el català a l’hora de fer les compres, 
mentre que la resta de grups utilitza més el castellà. 
 
En relació a l’àmbit institucional (administració i institucions oficials) hi ha una tendència 
majoritària a dirigir-se en català. Encara que els originaris de Portugal i dels països agrupats 
en “resta d’Europa i altres” utilitzen amb major proporció el castellà, s’aprecia com passats 
15 anys de residència l’ús de la llengua oficial experimenta un gran creixement dins 
d’aquests col·lectius (el 65 % de portuguesos  i el 71% dels enquestats provinents de la 
resta d’Europa amb més de 16 anys de residència declaren utilitzar el català en aquest àmbit  
davant el 35 %  i el 29 % respectivament que no el fan servir).  
 
5.21.- Creu que és necessari conèixer la llengua catalana per viure a Andorra? 
 

690 64,4

221 20,6

161 15,0

1072 100,0

Sí és necessari

És necessari només
en alguns ambits

No és necessari

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Més de la meitat de la població enquestada (el 64 %) pensa que és necessari conèixer la 
llengua catalana per viure a Andorra. Entre les raons majoritàriament apuntades destaca per 
ser l’idioma oficial (amb el 77 % de les respostes) i perquè és considera un instrument 
indispensable per integrar-se dins la societat andorrana (el 15 %). Com s’ha explicat en la 
pregunta 33 el coneixement de la llengua del país es considera un element clau per la 
integració dels immigrants que viuen a Andorra. 
 
La raó principal per la qual els enquestats que no creu necessari conèixer la llengua, és el 
fet de que com Andorra és una societat plurilingüe facilita la comunicació i la interacció 
sense necessitat de conèixer el català.  
 
Gairebé no existeixen diferències significatives si es relaciona aquesta pregunta amb el lloc 
d’origen de l’enquestat, doncs la majoria dels enquestats creuen que és necessari conèixer 
el català per viure a Andorra sigui quin sigui el lloc de procedència. Tampoc s’aprecien 
diferencies significatives ni per ocupació ni per anys de residència. 
 
 
5.21.1.- Per què creu que és necessari? 
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530 76,8

101 14,6

14 2,0

17 2,5

14 2,1

13 1,9

690 100,0

És l'idioma oficial

Per  integrar-se i
comunicar-se millor

És més fàcil viure a
Andorra si saps català

És una obligació de la
feina

Per aconseguir una
feina millor

Ns/nc

Total

       
Freqüència Percentatge

 
 
 
5.21.2.- Per què creu que no és necessari? 
 

103 64,2

14 8,9

14 8,9

11 6,5

2 1,3

16 10,2

161 100,0

T'entens amb altres
idiomes

Té mé força el castellà

No és obligatori, es
pot treballar igual

No ho necessito

Altres

Ns/nc

Total

       
Freqüència Percentatge

 
 
 
5.22.- Ha realitzat estudis de català? 
 

630 58,8

440 41,0

3 ,2

1072 100,0

Sí

No

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Gairebé el 59 % dels enquestats ha realitzat estudis en català, davant el 41 % que no ho han 
fet. 
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Existeix una correlació clara entre  la pregunta i el lloc d’origen de l’enquestat, doncs entre 
la població que ha realitzat estudis en català destaquen en primer lloc els que han nascut a 
Andorra i en segon lloc els que han nascut a Catalunya (representen el 30 % i el 28 % 
respectivament davant el 21% d’espanyols, el 6 % de francesos, el 5 % de portuguesos, el 
2% de britànics i el 8 % d’altres llocs d’origen)  
 
Si s’analitza la pregunta segons origen i edat, es pot apreciar com els enquestats nats a 
Andorra han realitzat majoritàriament els estudis en català, tant en el sistema educatiu com 
mitjançant cursos de formació públics i privats (els enquestats de 60 anys i més són els que 
més s’han dirigit a empreses privades per aprendre el català) sigui quina sigui l’edat. De fet 
és l’únic col·lectiu on predominen els estudis en català, donat que aquesta és la llengua 
oficial. 
 
En contrapartida, sí que es donen diferències entre les diferents  franges d’edats quan es fa 
referència als altres llocs d’orígens. Així doncs, els enquestats de 18 a 39 anys d’origen 
català han realitzat estudis de català en major proporció que els que no ho han fet. En canvi, 
a mesura que l’edat avança, augmenta la proporció de gent que no ha fet cap curs de català.  
(el 94% dels enquestats entre 18 i 39 anys han realitzat els estudis de català versus el 6% 
que no ho ha fet. Els percentatges dels enquestats de 40 a 59 anys  és de 48 % versus 51 % i 
els dels enquestats de més de 60 anys és del 32 % versus el 66 %). Aquesta diferència entre 
les edats més avançades i les edats més joves, pot explicar-se  pel que fa a les primeres a 
partir d’un fet històric: el dilatat període de la dictadura franquista durant el qual es prohibí 
i es perseguí l’ús del català en tots els àmbits, per bé que molta gent el continués emprant 
en l’esfera privada.  
 
 
 Ha realitzat estudis de català? Segons grups edat. Lloc de naixement a Catalunya 
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Sí

No

 
 
Pel que fa als gallecs, andalusos i la resta d’espanyols, els percentatges es distribueixen 
amb la mateixa lògica que els percentatges dels catalans. Els gallecs i andalusos joves han 
realitzat estudis en català en major proporció que els grans (dels enquestats entre 18 a 24 
anys el 73 % dels gallecs i el 80 % dels andalusos han estudiat català, i entre els enquestats 
de 25 a 39 anys el 50 % i el 65 % respectivament). Els primers probablement a l’arribar a 
Andorra s’han incorporat al sistema educatiu del país i o bé han tingut l’assignatura de 
català com obligatòria o bé han cursat tots els estudis reglamentaris en català segons el 
centre d’ensenyament al que estiguin inscrits (en el cas dels que han arribat en edat 
escolar). D’altra banda, dels enquestats de més edat (40 a 59 anys) tan sols el 18 % dels 
gallecs i el 37 % dels andalusos han fet alguna formació de català mitjançant centres 
d’ensenyança privades i públiques pel que fa al grup de gallecs, o en el mateix sistema 
educatiu com és el cas del 30 % d’andalusos (sobre el total d’andalusos que han realitzat 
estudis de català) que afirmen haver cursat estudis de català. Segurament aquest percentatge 
fa referència a persones que van arribar al país en edat jove. 
 
Respecte als portuguesos, les dades reflecteixen clarament com les segones generacions (els 
fills) han cursat estudis de català en els diferents sistemes educatius; en canvi, a partir dels 
25 anys en endavant la xifra dels qui han estudiat la llengua decreix de forma important. 
 
Pel que fa als enquestats d’altres orígens (Gran Bretanya, Sud-amèrica, Marroc), tot i que 
es veu una tendència a estudiar el català, bàsicament a través de centres d’ensenyament 
públics i privats, no es pot establir una relació clara entre el fet d’estudiar, l’origen i l’edat 
de l’enquestat per falta de casos. 
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D’altra banda, sí que s’aprecia una relació clara entre el nivell de català parlat i la 
realització de cursos d’aquesta llengua, de manera que entre els enquestats que no entenen 
el català  o que l’entenen però no el parlen, la majoria (89% i el 83 % respectivament) no 
han realitzat encara estudis d’aquesta llengua; en canvi, entre els enquestats que declaren 
parlar-lo correctament afirmen la major part (72%) haver realitzat estudis de català. 
 
 
Quin és el seu nivell de català parlat  en funció de  si ha realitzat els estudis de català 
 

 Sí

 No

 
Finalment, s’aprecia una correlació significativa entre la pregunta i la variable ocupació, 
essent les categories professionals altes i intermèdies, així com aquelles ocupacions que 
tenen a veure amb el contacte amb el públic com els serveis (comerç, hoteleria, etc.) i els 
estudiants, les que destaquen per tenir un major percentatge de persones que han realitzat 
estudis de català respecte al percentatge dels qui no han fet cap curs. Aquestes diferències 
de proporció entre les persones que han estudiat la llengua i els qui no, s’accentuen sobretot 
en les posicions intermèdies (73,9 % versus 26,1 %) i administratives (86,5 % versus 13,5 
%) de l’escala ocupacional, la qual cosa significa que en aquells llocs de treball el català 
esdevé un requisit imprescindible i, com no, en els estudiants, qui la major part ha après el 
català en estudis reglats. Si bé en el sector d’hoteleria i comerç, amb la nova llei del català, 
també és un element molt important per treballar, la proporció de gent que ho ha estudiat 
(52,4%) difereix poc del percentatge dels qui no ho han fet (47,6%), ja que s’ha de tenir en 
compte que aquestes àrees econòmiques acullen molts treballadors nouvinguts no 
catalanoparlants i que encara no han tingut temps d’aprendre el català. Els horaris extensos, 
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per una altra part,  d’aquests llocs de treball tampoc ajuden gaire a que els empleats tinguin 
massa temps a estudiar la llengua. 
 
De les categories ocupacionals que destaquen per tenir una major proporció de persones 
que no han cursat estudis de català destaquen sobretot els treballadors no qualificats (67,3 
% que no han realitzat estudis en català versus 32,7 % que sí que els han cursat) , els 
jubilats  rendistes (65,9 % versus 31,8 %) i les mestresses de casa (58,1 % versus 41,9 %). 
En aquests grups es donen dues situacions, per una banda, gent que ja sap el català i per tant 
no li cal estudiar-lo, per l’altra banda, gent que no el sap però pot ser en les seves relacions 
personals no l’utilitza i per tant no creu necessari estudiar-lo. Aquest és el cas de molta gent 
gran, que donat la seva edat pensen que és massa tard aprendre un idioma nou. 
 
Finalment no s’observen diferències significatives per anys de residència.  
 
5.22.1.- Quin tipus d’estudis? 
 

417 66,1%

218 34,6%

56 8,9%

11 1,8%

10 1,5%

630

En el sistema educatiu

Cursos de formació
públics

Cursos de formació
privats

Altres

Ns/nc

Base

Freqüència Percentatge

 
 
 
Com s’observa a les taules  la majoria  dels enquestats (66%) que han realitzat els estudis 
en català ho han fet en el sistema educatiu, el 35 % ho han estudiat mitjançant cursos de 
formació públics i només un 9 % mitjançant cursos de formació privats.  
 
Segons lloc d’origen s’observa com els enquestats que han estudiat català en el sistema 
educatiu, predominen els d’origen català, espanyol i portuguès. En canvi els d’origen 
francès, anglès i altres nacionalitats han triat els cursos de formació públics per aprendre’l. 
 
 
5.23.- Té intenció de realitzar algun curs de català? 
 

309 28,8

747 69,6

17 1,6

1072 100,0

Sí

No

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge
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5.23.1.- Per què sí? 
 

63 20,4

173 56,0

20 6,6

16 5,2

12 4,0

15 4,7

9 3,0

309 100,0

Per aprendre'l

Per perfecccionar-lo

Per integrar-me

Per poder treballar

És l'idioma oficial

Per obtenir un títol
(nivell B,C,D)

Ns/nc

Total

           
Freqüència Percentatge

 
 
 
5.23.2.- Per què no? 
 

186 24,9

240 32,2

122 16,4

33 4,5

42 5,6

14 1,8

11 1,5

99 13,3

747 100,0

No el necessito

Ja el sé

No tinc temps per
estudiar-lo

No tinc ganes
d'estudiar-lo

Problemes de salut
o ser massa gran

Sóc autodidacta

Altres motius

Ns/nc

Total

            
Freqüència Percentatge
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179 437 14 630

28,4% 69,4% 2,2% 100,0%

130 307 3 440

29,5% 69,8% ,7% 100,0%

3 3

100,0% 100,0%

309 747 17 1073

28,8% 69,6% 1,6% 100,0%

Sí

No

Ns/nc

Ha realitzat
els estudis
en català?

Total

Sí No Ns/nc

Té intenció de realitzar algun curs
de català?

Total

 
 
 

Ha realitzat els estudis en català? No

,0% 28,4%

32,7% ,0%

41,1% ,0%

,0% 15,8%

,0% 20,5%

,0% 6,2%

,0% 10,6%

11,6% ,0%

4,4% ,0%

7,0% ,0%

,0% 3,3%

,0% ,0%

,0% 3,6%

3,2% 11,6%

No el necessito

Per aprendre'l

Per perfecccionar-lo

Ja el sé

No tinc temps per estudiar-lo

No tinc ganes d'estudiar-lo

Problemes de salut o ser massa gran

Per integrar-me

Per poder treballar

És l'idioma oficial

Sóc autodidacta

Per obtenir un títol (nivell B,C,D)

Altres motius

Ns/nc

Sí No

Té intenció de realitzar
algun curs de català?
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Ha realitzat els estudis de català? Sí

,0% 22,2%

11,4% ,0%

64,9% ,0%

,0% 44,0%

,0% 13,6%

,0% 3,3%

,0% 1,7%

3,2% ,0%

6,5% ,0%

2,2% ,0%

,0% 1,0%

8,1% ,0%

3,8% 14,1%

No el necessito

Per aprendre'l

Per perfecccionar-lo

Ja el sé

No tinc temps per estudiar-lo

No tinc ganes d'estudiar-lo

Problemes de salut o ser massa gran

Per integrar-me

Per poder treballar

És l'idioma oficial

Sóc autodidacta

Per obtenir un títol (nivell B,C,D)

Ns/nc

Sí No

Té intenció de realitzar
algun curs de català?

 
 
 
Gairebé el 70 % dels enquestats no tenen intenció de realitzar algun curs de català. 
De les persones que han realitzat estudis en català, un 28% està disposat a seguir-lo 
estudiant. Entre les motivacions principals destaca el perfeccionar l’ idioma amb el 65% de 
les respostes, també per aprendre’l (11%), obtenir un títol (nivell B, C, D) amb el 8% de les 
respostes o bé per poder treballar i aconseguir una feina millor amb el 6 % de les respostes. 
Aquesta darrera resposta podria ser una prova de com el català és un factor de segmentació 
del mercat laboral, en tant que el saber o no saber català facilita o dificulta l’accés a certs 
llocs de treball (de fet moltes de les feines, com ara les professions liberals, empreses de 
serveis, administració pública, etc., o feines d’atenció al públic en els sectors d’hoteleria i el 
comerç, el català esdevé un requisit imprescindible per a poder treballar). 
 
La situació de les segones generacions (fills dels immigrants), però, és diferent, doncs ja 
des de les escoles, sigui quin sigui el sistema d’ensenyament, aprenen el català i eviten 
enfrontar-se amb situacions de discriminació en el futur, com  les viscudes per molts dels 
seus pares en l’àmbit laboral. Segurament el fet de saber català, així com tenir unes 
credencials formatives més altes que els pares facilita una mobilitat social que es tradueix 
en una millora relativa en les posicions dels fills (com s’havia comentat en anteriors 
preguntes els fills d’immigrants s’integren socialment sobretot per mitjà de l’assimilació 
lingüística). De totes maneres, atès l’escàs pes que té el percentatge, aquesta realitat no 
queda suficientment reflectida en aquesta qüestió. 
 
Tornant a l’anàlisi de les dades, del 69 % dels enquestats que han realitzat estudis de català 
i que declaren no voler fer-ne més consideren en la seva majoria que ja coneixen bé la 
llengua o pels que no la coneixen tant, pensen que tenen el nivell suficient com per 
defensar-se en qualsevol context comunicacional. 
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Pel que fa a la població enquestada que no han fet estudis en català, tan sols el 29 % afirma 
tenir la intenció de començar-lo a estudiar. Els motius apuntats per fer-ho són per aprendre 
la llengua, o bé per perfeccionar-la o bé perquè consideren que els pot ajudar a integrar-se 
millor al país. 
 
Del 70 % dels enquestats que no ha realitzat estudis en català ni tenen la intenció 
d’estudiar-lo, el 28 % declara que amb altres idiomes, sobretot el castellà i el francès, ja en 
té prou per desenvolupar la seva activitat vital i professional quotidiana (segurament 
treballen en llocs on el català no és requisit imprescindible i se n’adonen que sense conèixer 
el català es pot viure perfectament a Andorra). Altres raons apuntades per les quals alguns 
dels enquestats no tenen intenció de fer cursos de català són, o bé, no disposen de temps 
lliure per aprendre’l (20%) o bé tenen problemes de salut que els impossibilita fer un 
seguiment d’una formació (11%), o bé ja en saben el suficient (16%). 
 
 
5.24.- Quin és el seu nivell de coneixement de la història, geografia i institucions 
d’Andorra? 
 

90 8,4

445 41,5

412 38,5

125 11,7

1072 100,0

Cap coneixement

Coneix una mica

Coneix bastant

Coneix molt

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
5.25.- I coneix els costums i tradicions d’Andorra? 
 

73 6,8

436 40,7

404 37,7

159 14,8

1072 100,0

No les coneix

Coneix algunes

Coneix bastant

Coneix molt

Total

        
Freqüència Percentatge

 
 
 
5.26.- Quin és el seu grau de participació en activitats socials o festives pròpies 
d’Andorra? 
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266 24,8

553 51,6

187 17,4

66 6,2

1072 100,0

No assisteix de cap
manera

Assisteix a algunes
d'aquestes activitats

Assiteix a
moltes/bastants activitats

Participa en la realització
i/o organització

Total

       
Freqüència Percentatge

 
 
 
Index d’integració a partir de les preguntes 24,25,26 
 
 
Escala d’integració 

74 6,9

541 50,5

382 35,6

75 7,0

1072 100,0

Gens integrat

Poc integrat

Bastant integrat

Molt integrat

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
A partir de les preguntes 24, 25 i 26 s’ha elaborat un índex objectiu d’integració a 
l’Andorra oficial , partint de la hipòtesi  següent: quan més gran sigui el coneixement de la 
història d’Andorra, els costums i tradicions i quan més participació en activitats socials o 
festives major serà el grau d’integració al país.  
 
En aquest cas s’entén per integració oficial que els immigrants s’atansin en la consciència i 
en la pràctica, sigui quin sigui el seu origen i el seu estatus socioeconòmic, a la cultura, a 
les estructures de valor  dels autòctons, diferenciant amb l’altre concepció d’immigració 
que més endavant s’explica. 
 
Així doncs a les persones que han respost a aquestes preguntes l’opció 4, és a dir que 
coneixen molt la història i els costums, així com participen en l’organització de les 
activitats socials o festives se’ls ha assignat 10 punts. A les que han respost a l’opció 3 , és 
a dir que coneixen bastant i assisteixin a bastants activitats, se’ls ha assignat  6,5 punts. Als 
enquestats que han respost l’opció 2, és a dir que coneixen una mica la història i participen 
només en algunes activitats, se’ls ha assignat 3,5 punts i finalment a les persones que no 
tenen cap coneixement ni que participen en cap activitat social ni festiva, és a dir, han 
marcat l’opció 1, no se’ls ha assignat cap punt (zero punts) . 
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L’índex d’integració doncs pot variar entre 0 (gens integrat) i 30 punts (molt integrat). Per 
tal de simplificar la interpretació s’ha optat per fer un promig entre les tres puntuacions de 
forma que s’ha establert una escala del 0 al 10, on s’han establert 4 categories: gens integrat 
(0 al 2), poc integrat (2,1 al 5), bastant integrat (5,1 al 8), molt integrat (8,1 al 10). 
Com es pot  observar a la taula el 56, 3 % dels enquestats  estan poc integrats al país. 
 
Si s’analitza aquest índex d’integració en funció dels anys de residència, s’aprecia com a 
més anys de permanència al país més gran és la integració i a l’inrevés, de manera que les 
persones que estan molt integrades corresponen majoritàriament al col·lectiu d’habitants 
amb més de 16 anys de residència i els enquestats menys integrats són els que no superen 
els 3 anys de residència al país. Efectivament és una relació que té sentit, doncs tota 
integració requereix un mínim de temps. 
 
 
Índex d’integració, segons anys de residència 
 
 

Gens integrat

Poc integrat

Bastant integrat

Molt integrat

Index d'integració

 
 
Una altra variable que té molt a veure és l’edat. A més edat més temps ha tingut la persona 
per integrar-se (segons les dades el 56 % dels enquestats amb més de 60 anys estan molt o 
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bastant integrats enfront el 46 % dels que tenen entre 40 i 59 anys, el 40 % dels que tenen 
entre 25 a 39 anys i el 35 % dels que tenen 18 a 24 anys). No obstant, aquesta dada s’ha 
d’analitzar juntament amb l’edat d’arribada al país i efectivament quant més jove arriba una 
persona més oportunitats té per endinsar-se dins la cultura andorrana. Sobretot si arriba en 
edat escolar, on l’escola ajuda molt a aquest tipus d’integració. En canvi, quan més gran 
s’arriba al país més costa d’adquirir aquest atansament amb la cultura autòctona. 
Evidentment les persones nascudes a Andorra tenen el nivell més alt d’integració (el 71 % 
d’aquest grup està molt o bastant integrat). 
 
Així  doncs, els enquestats que actualment tenen entre 40 i 49 anys i que van arribar joves 
al país estan molt més integrats que les persones joves que fa pocs anys que van arribar. Cal 
tenir en compte que el que sol caracteritzar la immigració econòmica és que els contingents 
arriben a una edat hàbil per a treballar, i normalment solen ser bastant joves (sovint entre 
els 20 i els 30 anys). Per això, no és estrany que els enquestats nascuts fora d’Andorra i que 
actualment tenen entre 18 i 24 anys tinguin un nivell baix d’integració, ja que una bona part 
d’ells s’ha establert a Andorra fa poc temps. 
 
Pel que fa a l’ocupació també hi ha una relació estadísticament significativa entre el nivell 
d’integració i l’ocupació de l’enquestat. Si bé les persones que ocupen càrrecs directius (el 
56% està bastant o molt integrat davant el 44 % que hi està poc integrat), tècnics (el 61% 
està bastant o molt integrat davant del 38 % que hi està poc i el 0,9% no hi està gens), 
administratius (51 % està bastant o molt integrat davant el 44 % que hi està poc i el 5% que 
no hi està gens) estan bastant integrades, les persones que treballen dins el comerç (el 35 % 
està bastant o molt integrat davant el 59 % que hi està poc i el 6% que no hi està gens), la 
restauració (el 30 % està bastant o molt integrats, el 58 % hi està poc i el 12 % no hi està 
gens), que ocupen tant càrrecs qualificats com poc qualificats estan menys integrat que el 
grup anterior. 
 
Alhora aquesta segmentació del mercat laboral ve molt condicionada per raons d’origen, de 
manera que els diferents tipus de feina i els diferents càrrecs jeràrquics estan ocupats de 
forma rígida per distints grups socials, els quals es corresponen amb un o altre origen 
segons sigui el cas. Així doncs les posicions més baixes de l’escala ocupacional les ocupen 
els immigrants més recents (que estaran pitjors integrats), per sota dels andorrans o dels 
immigrants amb més anys de residència, els quals ocupen posicions més qualificades i 
reconegudes socialment. 
 
Segons les dades, s’observa que el 74 % dels enquestats d’origen  andorrà, efectivament 
estan bastant o molt integrats, davant el 47 % del catalans i el 45 % dels britànics que 
també ho estan. En canvi, el percentatge dels qui ho estan decreix de forma important en la 
resta d’espanyols i la resta de grups nacionals. Els portuguesos (només el 20 % dels 
portuguesos estan molt o bastant integrats), juntament amb els llatinoamericans (el 34 % 
estan molt o bastant integrats) són els que menys participen de l’Andorra oficial. 
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5.27.- Segueix habitualment algun dels mitjans de comunicació dels següents països o 
regions? (multiresposta) 
 

88,0% 12,0%

81,0% 19,0%

90,1% 9,9%

44,0% 56,0%

13,9% 86,1%

d'Andorra

 de Catalunya

d'Espanya

 de França

 d'altres països

Sí No

 
 
 
Com reflecteix aquesta taula més del 80 % dels enquestats segueix els mitjans de 
comunicació tan andorrans, catalans com espanyols, davant el 44 % que segueix la TV , la 
ràdio o premsa dels francesos. Tan sols el 14 % dels enquestats segueix els medis de 
comunicació dels altres països. 
 
Clarament aquest dada està lligada a l’origen de l’enquestat. Tenint en compte que la 
majoria dels enquestats és d’origen espanyol (el 52,2% és espanyol, davant el 19,1 %  
Andorra, el 8 % francès i el 20,6 % d’altres orígens –portuguès, anglès, Sud-americà) és 
lògic que els mitjans de comunicació més seguits siguin aquells més propers a la cultura 
dels enquestats.  
 
Per lloc d’origen s’observa com els mitjans de comunicació d’Andorra i Catalunya són més 
seguits pels mateixos andorrans i catalans (el 90 % dels andorrans segueix mitjans de 
comunicació andorrans i el 88 % segueix els mitjans catalans; el 96 % dels catalans segueix 
mitjans de comunicació catalans i el 92 % dels catalans segueix els mitjans andorrans), tot i 
que també tenen molta audiència de persones d’altres llocs d’origen.  
 
Sobretot la premsa, la ràdio i la TV andorrana té més seguidors que els mitjans  catalans, 
sobretot seguidors d’origen espanyol, francès, portuguès i altres, la qual cosa vol dir que la 
gent s’interessa pels mitjans de comunicació del propi país. No obstant, els mitjans de 
comunicació espanyols continuen essent capdavanters entre tots els residents. 
 
 
Segueix els mitjans de comunicació d’Andorra, Catalunya i Espanya segons lloc d’origen 
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Andorra

Catalunya

Espanya

 
 
 
Pel que fa als mitjans de comunicació francesos  no tenen tan seguidors com els altres tres. 
Els mateixos francesos en primer lloc, els residents d’origen Africà i asiàtic, en segon lloc, i 
els andorrans, en tercer lloc, són els grups que més segueixen els mitjans de comunicació 
francesos. Pel que fa a la resta de mitjans de comunicació, destaquen els enquestats 
d’origen britànic i d’origen europeu en general els seus principals seguidors. 
 
Una altra variable que té una alta correlació amb els mitjans de comunicació andorrans i 
catalans és els anys de residència. Efectivament s’aprecia que quants més anys de 
residència té un enquestat  més segueix la TV, la premsa o la ràdio andorrana i catalana (pel 
que fa als mitjans de comunicació andorrans: el 54,7 % dels enquestats de més de 16 anys 
de residència  versus el 10,5 % de menys de 2 anys de residència. Pel que fa als mitjans de 
comunicació catalans: 57,5 % dels que porten més de 16 anys al país, versus el 9,5 % dels 
que porten menys de dos anys). En canvi, aquest canvi de comportament no s’aprecia quan 
es refereix als mitjans de comunicació d’altres llocs d’origen, doncs generalment la gent 
continua mantenint les mateixes preferències que abans de venir a viure a Andorra.  
 
 
5.28.- Pertany a alguna associació? 
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234 21,8

838 78,2

1072 100,0

Sí

No

Total

       
Freqüència

            
Percentatge

 
 
 
5.28.1.- Quina? 
 

13 5,6%

55 23,4%

14 6,0%

37 16,0%

15 6,6%

20 8,5%

25 10,7%

21 8,8%

5 2,3%

8 3,3%

11 4,7%

1 ,3%

6 2,5%

14 5,8%

11 4,5%

234

Dones

Esportiva

Defensa d'animals i
natura

Associació regional

Associació de
comerciants

Organització no
governamental

Associació professional

Associació cultural, de
músisca i dansa

Partit polític

Associació sindical

LLar de jubilats

Associació de residents

Associació d'automòbils

Altres

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
La dedicació a activitats associatives no desperta massa adhesió en els enquestats. Tan sols 
un 22 % pertany a alguna associació. Per aquesta raó les dades que es presenten a 
continuació, tot i que perfilen una tendència, no són del tot significatives per la falta de 
casos. És possible que la pregunta s’hagi entès només en el sentit que el fet d’estar associat 
equival a participar-hi activament, quan els socis numeraris (els que tan sols contribueixen 
pagant quotes o aportant donatius) també es consideren integrants de l’associació i potser 
persones en aquesta situació no hagin respost a la pregunta correctament (han contestat que 
no pertanyen a cap associació quan és que sí) .  
 
Les associacions més triades són en primer lloc les d’àmbit esportiu, en segon lloc, les 
d’àmbit regional (casa de Portugal, de Galícia, Andalusia, comunitat anglesa, etc.) i les 
d’àmbit professionals (jardiners,  fotògrafs, taxistes, etc.). 
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En funció de la nacionalitat s’observen diferències significatives, destacant  que hi ha més 
percentatge d’associació entre els britànics (50 %), els andorrans (34 %) i els nacionals de 
la resta de països d’Europa i altres (30%); la resta de grups tenen percentatges més baixos 
d’associació (entre el 4 % i el 17 %). 
 

33.9% 17.2% 17.7% 11.8% 50.0% 30.4% 4.3% 15.4% 21.8%

66.1% 82.8% 82.3% 88.2% 50.0% 69.6% 95.7% 84.6% 78.2%

292 501 79 119 22 23 23 13 1072

Sí

No

Total casos

Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa Britànica

Països
Europa i

altres

Països
Amèrica
llatina

Països
Àfrica i
Asia

Nacionalitat de l'enquestat

Total

 
 
 
Del 22 % de la població associada, un 42 % és de nacionalitat andorrana, un 37 % 
espanyola, un 6 % francesa, un altre 6% portuguesa i la resta d’altres nacionalitats.  
 
 
Població associada segons nacionalitat 
 

Andorrana

Espanyola

Francesa

Portuguesa

Britànica

Països Europa i altres

Països Amèrica llatina

Països Àfrica i Asia

Nacionalitat

 
 
 
Mentre que els andorrans, espanyols i francesos prefereixen les organitzacions esportives 
(el 25 % dels andorrans, el 24,6 % dels espanyols i el 17,6 % dels francesos) en primer lloc, 
els portuguesos, britànics i altres europeus prefereixen majoritàriament les organitzacions 
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regionals per associar-se (el 45 % dels portuguesos, el 72 % dels britànics i el 54 % de la 
resta d’europeus. Pel que fa als espanyols, les associacions regionals constitueixen la 
segona preferència d’elecció després de les organitzacions de tipus esportiu).  
 
Pel que fa a la resta d’associacions, s’observa com efectivament aquelles que impliquen 
activitats més relacionades amb el país, com ara l’associació de dones, de comerciants, de 
defensa de la natura, de partits polítics i de sindicats són escollides principalment pels 
propis nacionals i pels espanyols, segurament més integrats al país. En canvi, els residents 
d’altres nacionalitats s’identifiquen més amb associacions regionals (casa de Portugal, de 
Galícia, Andalusia, comunitat anglesa, etc.). Sens dubte, torna a corroborar-se la hipòtesi de 
la segmentació de la societat entre els nacionals i els immigrants. Les entitats regionals en 
tant que representen i canalitzen els interessos dels immigrants no deixa de ser un 
instrument per preservar els costums, les tradicions i la cultura d’aquest col·lectiu.  
 
D’altra banda, es donen també correlacions positives entre l’associacionisme, l’edat i els 
anys de residència. Efectivament els enquestats entre 25 a 59 anys són més  participatius  
que els més joves i els de més edat i els que porten més de 16 anys de residència al país 
també estan més implicats que els que porten menys temps. 
 
 
PERSONES AMB NACIONALITAT ANDORRANA 
 
En la següent pregunta, l’objecte d’estudi són exclussivament les persones amb nacionalitat 
andorrana , que representen el 27 % de la població mostral (N=292). La major part són 
nascudes a Andorra (66%) i són fills de pares no andorrans (66 % envers el 34 % dels 
enquestats que tenen els pares andorrans). 
 
 

292 27,3

780 72,7

1072 100,0

Andorrana

No andorrana

Total

Freqüència Percentatge

 
 
Lloc on va néixer 

194 66,3

56 19,2

3 1,0

12 4,0

7 2,4

9 3,0

1 ,3

5 1,7

6 2,0

292 100,0

Andorra

Catalunya

Galicia

Andalusia

Resta Espanya

França

Portugal

Països Amèrica llatina

Països Àfrica i Asia

Total

Freqüència Percentatge
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Edat d’arribada al país 

24 8,1

34 11,8

27 9,1

11 3,7

2 ,7

195 66,7

292 100,0

Dels 0 al 5 anys

Del 6 als 17 anys

Dels 18 als 25 anys

Dels 26 als 39

Més de 40 anys

Va néixer a Andorra

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Nacionalitat dels pares (andorrans/no andorrans) 
 

98 33,7

194 66,3

292 100,0

And. pare/mare and.

And. pares no and.

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Nacionalitat de la mare 

82 27,9

190 65,0

10 3,4

2 ,7

2 ,7

3 1,0

4 1,3

292 100,0

Andorrana

Espanyola

Francesa

Portuguesa

Països Europa i altres

Països Amèrica llatina

Països Àfrica i Asia

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Nacionalitat del pare 

76 25,9

189 64,6

10 3,4

4 1,3

2 ,7

5 1,7

6 2,0

291 99,7

1 ,3

292 100,0

Andorrana

Espanyola

Francesa

Portuguesa

Països Europa i altres

Països Amèrica llatina

Països Àfrica i Asia

Total

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge
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Nivell d’estudis més alt cursat 

3 1,0

41 14,1

83 28,3

92 31,6

72 24,6

1 ,3

292 100,0

Sense estudis

Estudis primaris

Estudis secundaris

Formació professional

Estudis universitaris

Altres

Total

Freqüència Percentatge
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5.29.- Vota a les eleccions d’Andorra?  
 

224 76,8

53 18,2

15 5,1

292 100,0

Sí

No

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge

 
 

Sí

No

Ns/nc

 
 
Com mostra la taula la participació en les eleccions d’Andorra és molt elevada entre els 
votants, fet que denota un nivell d’implicació alt dels residents nacionals.  
 
 
Vota a les eleccions a Andorra segons nacionalitat dels pares 
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And. pare/mare and.

And. pares no and.

 
 
 
Si s’analitza en funció de l’origen dels pares dels enquestats es desprèn com els andorrans 
de pares andorrans (un dels dos o tots dos) voten més (el 86 %) que els andorrans de pares 
de diferent nacionalitat (el 72 %). Dada que confirma el fet que els andorrans de segona i 
tercera generació estan més integrats al país. No obstant, la xifra de votants dels andorrans 
de primera generació es prou alta com per afirmar que hi ha una voluntat important 
d’aquesta part de la població per integrar-se i participar en la vida política del país. 
 
Per lloc d’origen, també s’insinua la tendència de que els andorrans nats a Andorra voten en 
més proporció que els andorrans nats fora del país (nacionalitzats posteriorment), tot i que 
degut a la falta de casos no es pot afirmar que hagi una relació estadística del tot 
significativa. Segons edat, s’observa com els andorrans  més joves és el col·lectiu que 
menys participa en les votacions. Així doncs, mentre que en les altres franges d’edat la 
proporció de les persones que voten es situa al voltant del 80 % (el 83% dels andorrans de 
25 a 39 anys, el 80% dels de 40 a 59 anys i el 84 % dels de 60 i més anys participen en les 
votacions), en la franja dels 18 als 24 anys el percentatge es situa entorn al 51 % (aquesta 
menor participació dels joves no és un fet específic d’Andorra sinó que és un fet 
generalitzat que es pot atribuir a una crisi global de legitimitat de la política). 
 
 



 162

* PERSONES NASCUDES FORA D’ANDORRA (IMMIGRANTS) 
 
En les següents qüestions, l’objecte d’estudi és la població nascuda fora d’Andorra 
(n=867), és a dir, les persones que han arribat a Andorra com a immigrants. La majoria 
(65%) procedeix d’Espanya (sobretot de Catalunya), i la nacionalitat majoritària dels 
residents nascuts fora d’Andorra és l’espanyola, seguida de la portuguesa (14%), dels que 
han adquirit la nacionalitat andorrana (11% dels nascuts fora d’Andorra) i dels francesos 
(9%).  
 
 
Lloc on va néixer 

267 30.8

62 7.2

90 10.3

141 16.2

86 9.9

114 13.2

20 2.3

28 3.2

34 4.0

25 2.9

867 100.0

Catalunya

Galicia

Andalusia

Resta Espanya

França

Portugal

Gran Bretanya

Països Europa i altres

Països Amèrica llatina

Països Àfrica i Asia

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
País on va néixer 

560 64.6

86 9.9

114 13.2

48 5.5

59 6.8

867 100.0

Espanya

França

Portugal

Països Europa i altres

Països Amèrica llatina, Àfrica i Asia

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Nacionalitat  
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98 11.4

492 56.8

78 9.0

119 13.7

44 5.1

35 4.1

867 100.0

Andorrana

Espanyola

Francesa

Portuguesa

Països Europa i altres

Països Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Edat a l'arribar a Andorra 

89 10.5

152 17.9

297 35.1

248 29.3

61 7.2

846 100.0

0 a 5 anys

6 a 17 anys

18 a 24 anys

25 a 39 anys

40 anys o més

Total

Freqüència
Percentatge

vàlid

 
 
Edat a l’arribar a Andorra segons el lloc d’origen 

10.1% 8.2% 10.6% 8.2% 18.6% 10.5%

17.9% 14.1% 20.4% 16.3% 20.3% 17.9%

36.8% 28.2% 40.7% 20.4% 30.5% 35.1%

29.7% 35.3% 26.5% 22.4% 27.1% 29.2%

5.5% 14.1% 1.8% 32.7% 3.4% 7.3%

543 85 113 49 59 849

0 a 5 anys

6 a 17 anys

18 a 24 anys

25 a 39 anys

40 anys o més

Edat a
l'arribar

Total

Espanya França Portugal

Països
Europa i

altres

Països
Amèrica

llatina, Àfrica
i Asia

País on va nèixer

Total

 
 
 
En relació a l’edat d’arribada, destaca que un 28% d’aquestes persones eren menors de 18 
anys quan van arribar a Andorra, mentre que la major part (64%) quan van arribar tenien 
entre 18 i 40 anys i només un 7% era major de 40 anys. Aquesta dada mostra que es tracta 
majoritàriament d’immigrants en edat laboral.  
 
Ara bé, hi ha diferències significatives segons el país d’origen, de manera que els 
procedents dels països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia (39%) tenen major proporció dels 
que arriben amb menys de 18 anys, com també el 31% dels nascuts a Portugal, el que 
indica que arriben a través del reagrupament familiar amb els pares. Entre els que tenien de 
18 a 40 anys a l’arribar a Andorra destaquen els nascuts a Portugal (67%) i Espanya (66%), 
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mentre els originaris de la resta de països europeus (el 33%, sobretot els nascuts a Gran 
Bretanya) i a França (14%) són els que tenen major proporció dels que a l’arribar tenien 
més de 40 anys. Aquestes dades indiquen que es tracta de col·lectius amb diferents 
projectes migratoris, ja que en alguns casos es tracta d’immigrants que arriben 
majoritàriament en edat laboral (sobretot les persones de Portugal i Espanya) i en altres 
casos (britànics i la resta de països europeus) molts dels immigrants arriben a Andorra amb 
edats més avançades, normalment després de jubilar-se, i no exerceixen cap activitat 
professional o laboral a Andorra (residents passius). 
 
 
Anys de residència a Andorra 

104 12.3

89 10.5

206 24.4

446 52.8

846 100.0

De 0 a 2 anys

De 3 a 5 anys

De 6 a 15 anys

Més de 16 anys

Total

Freqüencia
Percentatge

vàlid

 
 
Anys de residència a Andorra en funció del lloc d’origen 

10,1% 19,0% 11,6% 14,6% 22,0% 12,3%

9,6% 10,7% 12,5% 10,4% 13,6% 10,4%

18,5% 34,5% 46,4% 25,0% 22,0% 24,4%

61,8% 35,7% 29,5% 50,0% 42,4% 52,9%

542 84 112 48 59 845

De 0 a 2 anys

De 3 a 5 anys

De 6 a 15 anys

De més de 16 anys

Anys de
residència
a Andorra

Total

Espanya França Portugal

Països
Europa i

altres

Països
Amèrica

llatina, Àfrica
i Asia

País on va nèixer

Total

 
 
Pel que fa als anys de residència, un 53% dels immigrants fa més de 16 anys que viuen a 
Andorra, un 24% entre 6 i 15 anys i un 10% entre 3 i 5 anys, mentre que un 12% fa menys 
de dos anys que hi resideixen. En funció del seu lloc d’origen, destaca que les persones 
nascudes a Espanya són les que amb major proporció resideixen a Andorra des de fa més 
temps (el 62% dels originaris d’Espanya fa més de 16 anys que resideixen a Andorra, pel 
30% de les persones nascudes a Portugal). 
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Per explicar les migracions internacionals de caràcter econòmic i/o polític, cal tenir en 
compte per una part els factors que impulsen a emigrar (manca d’expectatives laborals i 
manca de seguretat i respecte dels drets humans en el país d’origen) i per una altra part els 
factors d’atracció del país que rep immigrants (oferta laboral, diferències en el nivell de 
renda i benestar, presència anterior d’immigrants del mateix origen).105 En aquest sentit, la 
transformació i el creixement econòmic experimentat a Andorra durant la primera meitat 
del segle XX –passant de ser una comunitat agrícola i ramadera amb una economia de 
subsistència on part de la població havia d’emigrar a ser un centre de negocis terciaris– ha 
generat unes rendes elevades i la necessitat de més mà d’obra pel seu funcionament, factors 
clau per l’atracció d’immigrants econòmics106. Per una altra banda, cal tenir en compte que 
generalment les persones que decideixen emigrar no són les que es troben en situacions 
d’extrema pobresa, sinó que estan en una situació precària i el que els impulsa a emigrar és 
el desig de millorar la seva posició i la de la seva família (per assolir nivells més alts de 
benestar), i en altres casos per raons culturals o polítiques (tenir més llibertat i drets 
socials).107 
 
A continuació s’analitzen les respostes dels immigrants sobre les motivacions que els van 
impulsar per venir a Andorra. 
 
 
5.30.- Per quin motiu va venir a viure a Andorra? (multiresposta) 
 

358 59.1%

149 24.7%

76 12.5%

59 9.7%

13 2.1%

605

Per raons de feina

Per raons familiars

Per tenir millor qualitat de vida

Per altres raons

Ns/nc

Total *

Freqüència Percentatge

* Persones nascudes fora d'Andorra majors de 18 anys en el
moment d'arribada

 
 
 
En el cas d’Andorra sembla confirmar-se que la majoria d’immigrants ho són per motius 
econòmics (laborals), per reagrupament familiar (per retrobar-se amb un parent emigrat) o 
per tenir millor qualitat de vida, motiu que pot referir-se a diferents aspectes segons el cas: 
tenir un entorn més tranquil i segur o pels avantatges fiscals (com és el cas de les persones 
que emigren després de jubilar-se) o una millor capacitat adquisitiva. Considerant només 
les persones que quan van arribar eren majors d’edat, el 59% va venir per raons de feina i el 
25% per raons familiars, mentre que un 13% va venir a Andorra per tenir millor qualitat de 
                                                 
105 Segons el model push and pull (expulsió/atracció). 
106 Domingo, J.: “Migracions i microestats”. Papers: Revista de sociologia, núm 66. Universitat Autònoma de 
Barcelona, 2002. 
107 Solé, C. (2001). 
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vida. La resta (10%) declara que van arribar a Andorra per altres motius com raons 
personals, de salut, d’estudis, per l’entorn natural, etc.  
 
Hi ha una major proporció d’homes que de dones entre els que van arribar per raons de 
treball (el 64% pel 56% de les dones), mentre que hi ha més proporció de dones que van 
arribar a Andorra per raons familiars (el 30% pel 18% dels homes), el que indica que hi ha 
una major immigració masculina per motius laborals i que moltes dones arriben a través del 
reagrupament familiar. 
 
Destaquen que van arribar per raons laborals amb major proporció els naturals d’Espanya i 
França (el 62 i el 63% respectivament), mentre que diuen amb major percentatge que van 
venir per raons familiars els nascuts als països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia (el 39%). 
Els que diuen que van arribar a Andorra per tenir millor qualitat de vida amb un percentatge 
superior són els nascuts a la resta de països europeus i altres països desenvolupats (el 38%) 
i a Portugal (el 31%), però en aquest motiu segurament es fa referència a situacions 
diferents (pels del grup de països europeus millor qualitat de vida per l’entorn, pels 
avantatges fiscals, etc., mentre que pels de Portugal pot ser una millor qualitat de vida per 
l’increment de nivell de renda, pels salaris més alts en relació al seu país...). 
 
 
5.31.- Coneixia algú a Andorra, quan va venir? (multiresposta) 
 

210 34.9%

203 33.6%

13 2.2%

219 36.3%

603

Amics

Familiars

Altres

No coneixia a ningú

Total*

Freqüència Percentatge

* Persones nascudes fora d'Andorra majors de 18
anys en el moment d'arribada

 
 
 
En el moment d’arribar a Andorra, la majoria de les persones hi tenia algun conegut, 
sobretot familiars (el 34%) i amics (el 35%), mentre que un 36% no coneixia a ningú quan 
va arribar, considerant només els que al moment d’arribar eren majors de 18 anys. 
 
Entre els que no coneixien a ningú quan van arribar a Andorra, només les persones 
nascudes a Portugal tenen un percentatge inferior al conjunt de la població (el 24% no 
coneixia a ningú pel 76% que sí que coneixia a algú), i tampoc coneixien a ningú el 36% de 
les persones nascudes a Espanya, el 39% de les nascudes a França i el 31% dels nascuts als 
països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia, mentre que destaca una major proporció dels que 
van arribar sense tenir cap conegut a Andorra el grup de la resta de països d’Europa i altres 
països desenvolupats (60%).  
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Aquests resultats mostren que la majoria dels immigrants tenen alguna referència personal 
quan arriben a Andorra (especialment en el cas dels portuguesos), i indiquen la influència 
de les xarxes o cadenes migratòries –relacions interpersonals entre els diferents grups de 
població– en la decisió d’emigrar i en la selecció del país, ja que el fet de tenir contactes 
personals al lloc de destinació contribueix a disminuir els costos i eleva els beneficis del 
moviment migratori internacional.  
 
 
5.32.- Al moment d'arribar a Andorra tenia intenció de quedar-se un temps i tornar a 
marxar o instal·lar-se definitivament? 
 

140 23.1

140 23.1

132 21.8

193 32.0

604 100.0

Quedar-se només uns mesos i tornar a marxar

Quedar-se uns anys i marxar

Instal·lar-se definitivament

No ho sabia

Total

Freqüència Percentatge

* Persones nascudes fora d'Andorra, majors de 18 anys en el moment d'arribada
 

 
 
Comptant només les persones que eren majors de 18 anys quan van arribar a Andorra, el 
46% tenia pensat tornar a marxar, el 22% tenia intenció de quedar-se i el 32% no ho sabia, 
el que indica que per la majoria de la població immigrada arriba amb la perspectiva de 
tornar a marxar en un termini més o menys curt. 
 
En funció del país d’origen també es constata que les persones originaries de Portugal 
(59%) i dels països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia (54%) són les diuen amb major 
proporció que van arribar amb el propòsit de tornar a marxar (només el 6 i el 9% 
respectivament tenia intenció d’instal·lar-se, pel 26% dels originaris de la resta de països 
d’Europa i altres països desenvolupats, el 25% dels nascuts a Espanya i el 25% dels nascuts 
a França). 
 
També destaca que els més joves tenien amb major proporció la intenció de tornar a marxar 
(el 30% dels que quan van arribar tenien entre 18 i 24 anys pensaven quedar-se només uns 
mesos, igual que el 19% dels que tenien entre 25 i 39 anys i el 12% dels majors de 40 anys) 
mentre que els que a l’arribar tenien més edat pensaven instal·lar-se definitivament amb 
major  proporció (el 45% dels majors de 40 anys, pel 19% dels que tenien entre 18 i 24 
anys i el 19% dels que tenien entre 25 i 39 anys). 
 
Per una altra banda, les persones que no coneixien a ningú a Andorra quan hi van arribar 
diuen amb major proporció que pensaven quedar-se només uns mesos i tornar a marxar (el 
29%, pel 20% dels que coneixien a algú), mentre que les persones que coneixien algú diuen 
amb major proporció que tenien intenció de quedar-se uns anys (el 25%) o d’instal·lar-se 
definitivament (el 23%) que les persones que no coneixien a ningú (el 20% tenia intenció 
de quedar-se uns anys i marxar i un altre 20% pensava instal·lar-se definitivament). 
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5.33.- I actualment, té intenció de marxar o quedar-se a Andorra? 
 

75 8.7

158 18.2

498 57.5

135 15.6

867 100.0

Marxar d'Andorra en poc temps

Marxar d'Andorra en un dia llunyà

Quedar-se a Andorra

No ho sap

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Al demanar sobre la intenció en el moment actual, la majoria de les persones immigrades 
que viuen a Andorra tenen intenció de quedar-s’hi (58%), mentre que un 27% té intenció de 
marxar (un 18% té previst de marxar a llarg termini i un 9% té intenció de marxar en poc 
temps), i gairebé un 16% no ho sap amb seguretat. 
 
En aquesta qüestió s’observa una relació significativa en funció de l’edat, ja que els més 
joves tenen major proporció entre els que tenen intenció de marxar d’Andorra i també entre 
els que no ho saben, mentre que en els grups de més edat hi ha percentatges més alts dels 
que tenen intenció de quedar-se a Andorra: el 45% dels que tenen entre 18 i 24 anys i el 
32% dels que tenen entre 25 i 39 anys volen marxar en poc temps o un dia llunyà, pel 18% 
dels que tenen entre 40 i 59 anys (el 67% té intenció de quedar-se) i el 14% dels majors de 
60 anys (el 82% té intenció de quedar-se a Andorra). Aquesta relació es pot atribuir a que 
pels més joves és més fàcil intentar obrir-se camí en un altre país, ja que en general tenen 
menys càrregues familiars i un nivell de formació més elevat, i estan més disposats a 
marxar del país per tenir més oportunitats i noves experiències; per una altra part, en 
general les persones de més edat (sobretot a partir dels 40 anys) tenen una situació familiar 
i laboral que els dificulta més prendre la decisió de marxar i estan en una etapa de la vida 
en que prefereixen més estabilitat. El següent gràfic permet comparar els que tenen intenció 
de marxar a curt o a llarg termini amb els que tenen intenció de quedar-se a Andorra en 
funció de l’edat: 
 
 
Intenció de marxar o de quedar-se a Andorra, segons grups d’edat 
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Marxar d'Andorra

Quedar-se a Andorra

Ns/nc

 
 
 
Tot i que en tots els grups la majoria preveu quedar-se a Andorra, tenen intenció de marxar 
en major proporció les persones que en el moment d’arribar a Andorra tenien entre 18 i 24 
anys (el 32%) o entre 25 i 39 anys (el 28%), mentre que les persones que quan van arribar 
eren menors d’edat (entre el 20 i el 25%) o majors de 40 anys (13%) tenen intenció de 
marxar amb menor proporció.  
 
Segons el lloc d’origen, la diferència més destacada és dóna entre les persones nascudes a 
Portugal ja que són els que amb menys proporció tenen intenció de quedar-se a Andorra 
(només el 35%, mentre que en la resta de grups oscil·la entre el 59 i el 66%) i tenen 
percentatges més alts entre els que tenen intenció de marxar (el 43%, mentre que els 
naturals dels altres països volen marxar entre el 22 i el 26%).  
 
En funció de la nacionalitat s’observa la mateixa relació, de manera que les persones de 
nacionalitat portuguesa són les que amb major percentatge tenen intenció de marxar (el 
43%, pel 34% que té intenció de quedar-se i el 22% que no ho sap), mentre que les 
persones nascudes fora d’Andorra però que tenen la nacionalitat andorrana són les que amb 
major proporció tenen intenció de quedar-se a Andorra (el 84% pel 10% que té intenció de 
marxar). El fet que les persones d’origen portuguès tinguin majoritàriament un projecte 
migratori de caràcter temporal pot ser degut al caràcter instrumental de l’emigració, és a 
dir, que arriben a Andorra per treballar i guanyar el màxim possible en el mínim de temps, i 
per la seva posició dins l’estructura ocupacional (molts ocupen els llocs de treball més durs 
i amb menys prestigi, sobretot en el sector de la construcció i en l’hoteleria i restauració).  
 
En aquest sentit, cal tenir en compte que la relació entre la  nacionalitat o lloc d’origen i 
l’ocupació influeix en aquesta distribució, de manera que si s’analitza en funció de 
l’ocupació destaca que els que tenen intenció de quedar-se amb menys proporció són els 
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treballadors no qualificats (30%), treballadors de la restauració i serveis personals (37%) i 
els treballadors de la construcció i indústria (41%), que es corresponen amb les feines 
menys qualificades o més dures i ocupades en major proporció per immigrants portuguesos. 
 
Intenció de marxar o de quedar-se a Andorra, segons la nacionalitat 

 
 

Marxar d'Andorra

Quedar-se a Andorra

Ns/nc

 
 
 
Els anys de residència també són un factor que es relaciona directament amb la intenció de 
marxar o quedar-se a Andorra, de manera que la proporció dels que volen marxar 
disminueix amb els anys de residència (del 42% dels que fa menys de dos anys que viuen a 
Andorra al 18% dels que tenen més de 16 anys de residència), alhora que augmenta la 
proporció dels que tenen intenció de quedar-se (del 33% dels que fa menys de dos anys que 
resideixen a Andorra fins el 70% dels que hi resideixen des de fa més de 16 anys), i aquesta 
tendència s’observa en tots els grups nacionals, si bé en el cas dels portuguesos només 
declaren majoritàriament que tenen intenció de quedar-se els que fa més de 16 anys que 
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resideixen al país (en la resta de nacionalitats aquesta resposta és majoritària amb menys 
anys de residència). 
 
 
Intenció de marxar o quedar-se a Andorra, segons anys de residència 

Marxar d'Andorra

Quedar-se a Andorra

Ns/nc

 
 
 
Per una altra banda, comparant la intenció actual amb la intenció al moment d’arribar, 
s’observa que hi ha més proporció dels que han canviat d’intenció entre els que pensaven 
marxar a l’arribar a Andorra (una bona part ara té intenció de quedar-se), mentre que la 
majoria dels que pensaven instal·lar-se encara tenen aquesta intenció en l’actualitat: 
 

40.9% 16.7% 17.7% 26.9%

48.3% 79.0% 54.9% 57.4%

10.8% 4.3% 27.4% 15.7%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

I actualment, té intenció
de...?

Marxar d'Andorra

Quedar-se a Andorra

Ns/nc

Total

Quedar-se
un temps i

marxar
Instal·lar-se

definitivament No ho sabia

Al moment d'arribar a Andorra tenia intenció
de

Total

 
 
 
Atès que hi ha una correlació significativa amb els anys de residència, s’ha analitzat la 
relació entre la intenció al moment d’arribar a Andorra i la intenció en l’actualitat en funció 
dels anys de residència. Com es pot veure en la següent taula, els que tenen menys de dos 
anys de residència a Andorra mantenen majoritàriament la intenció de marxar, però aquesta 
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diferència va disminuint de manera que entre els que fa més de 16 anys que viuen a 
Andorra la majoria tenen intenció de quedar-se, tant entre els que al moment d’arribar 
pensaven marxar com entre els que tenien intenció d’instal·lar-se: 
 

67.3% 8.3% 20.0% 42.3%

26.9% 91.7% 20.0% 31.7%

5.8% 60.0% 26.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

58.0% 7.7% 12.0% 37.5%

32.0% 84.6% 60.0% 47.7%

10.0% 7.7% 28.0% 14.8%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

50.5% 13.2% 22.5% 34.0%

32.0% 84.2% 56.3% 50.0%

17.5% 2.6% 21.1% 16.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

19.7% 18.3% 16.0% 17.8%

73.2% 77.4% 61.7% 69.4%

7.0% 4.3% 22.3% 12.8%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

I actualment, té intenció
de...?

Marxar d'Andorra

Quedar-se a Andorra

Ns/nc

Total

Marxar d'Andorra

Quedar-se a Andorra

Ns/nc

Total

Marxar d'Andorra

Quedar-se a Andorra

Ns/nc

Total

Marxar d'Andorra

Quedar-se a Andorra

Ns/nc

Total

Anys de residència
a Andorra
De 0 a 2 anys

De 3 a 5 anys

De 6 a 15 anys

De més de 16 anys

Quedar-se
un temps i

marxar
Instal·lar-se

definitivament No ho sabia

Al moment d'arribar a Andorra tenia intenció
de

Total

 
 
 
5.33.1.- Per què té intenció de quedar-se a Andorra? (multiresposta) 
 

246 49.5%

174 34.9%

217 43.6%

64 12.8%

13 2.6%

498

Per motius familiars

Per motius laborals

Per la qualitat de vida

Altres

Ns/nc

Base

Freqüència Percentatge

Quedar-se a Andorra

 
 
 
Entre les persones que tenen intenció de quedar-se a Andorra (n=498), el motius principals 
són familiars (gairebé el 50%) i per la qualitat de vida (43%), seguits dels motius laborals 
(35%). Les persones que han declarat altres motius (13%) fan referència a que Andorra és 
el seu país o a que els agrada molts i se senten integrats. En aquesta pregunta les persones 
enquestades podien donar més d’un motiu (multiresposta). 
 
 
5.33.2.- Per què té intenció de marxar d’Andorra? (multiresposta) 
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11 14.6% 61 38.4%

15 20.0% 30 19.1%

31 42.3% 59 37.2%

22 29.2% 20 13.0%

3 4.6% 8 5.1%

74 158

Per motius familiars

Per motius laborals

Per la qualitat de vida

Altres

Ns/nc

Base

Freqüència Percentatge

Marxar d'Andorra en poc
temps

Freqüència Percentatge

Marxar d'Andorra en un dia
llunyà

 
 
 
Entre les persones que tenen intenció de marxar aviat d’Andorra (n=74), el 42% ho pensa 
fer per la qualitat de vida (que la consideren baixa), el 20% per motius laborals i el 15% per 
motius familiars, mentre que els que volen marxar d’Andorra però en un termini de temps 
més llarg (n=158) destaquen els motius familiars (38%) i també per la baixa qualitat de 
vida (37%) o motius laborals (20%). Els altres motius per voler marxar d’Andorra són 
sobretot perquè volen tornar al seu país o no els agrada Andorra, perquè tenen menys drets 
o pensen que la integració és difícil, i per conèixer altres llocs. 
 
 
5.34.- Ha millorat la seva situació des de que viu a Andorra? 
 

412 68.3

171 28.4

20 3.3

604 100.0

Sí

No

Ns/nc

Total*

Freqüència Percentatge

* Persones majors de 18 anys en el
moment d'arribar a Andorra

 
 
Si només es tenen en compte les persones que eren majors de 18 anys quan van arribar a 
Andorra, s’observa que les persones nascudes a Portugal (el 79%) i als països d’Amèrica 
llatina, Àfrica i Àsia (el 75%) són les que amb major proporció creuen que la seva situació 
ha millorat, tot i que la relació en funció del lloc d’origen no és prou significativa a nivell 
estadístic. En funció de l’edat d’arribada, pensen amb major proporció que la seva situació 
ha millorat els que eren  més joves quan van arribar a Andorra (el 73% dels que tenien entre 
18 i 24 anys, pel 66% dels que tenien entre 25 i 39 anys i el 52% dels majors de 40 anys). 
Segons l’ocupació que tenien abans d’arribar a Andorra, s’observa que els directius, 
propietaris i comandaments intermedis (61%), el personal administratiu (61%) i la resta de 
grups (entre el 71 i el 77%) són els que majoritàriament consideren que la seva situació ha 
millorat mentre que els professionals i tècnics (45%) són els que ho pensen amb menor 
proporció. 
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5.35.- Creu que té més possibilitats de millorar la seva situació que en el seu país 
d'origen? 
 

441 50.9

366 42.2

59 6.9

866 100.0

Sí

No

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
La majoria nascuda fora del Principat (el 51%) considera que a Andorra té més possibilitats 
de millorar la seva situació que en el seu país d’origen, tot i que un 42% no ho creu així i un 
7% no ha respost. 
 
Les persones nascudes a Portugal (59%) i als països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia (63%) 
són les que en major proporció consideren que a Andorra tenen més possibilitats de 
millorar la seva situació que en els seu país d’origen, mentre que les persones nascudes a 
França i al grup de la resta de països d’Europa i altres països desenvolupats pensen 
majoritàriament que no tenen més possibilitats de millorar la seva situació a Andorra (el 52 
i el 64% respectivament). Les persones originaries d’Espanya tenen proporcions similars al 
conjunt de la població (el 51% considera que tenen més possibilitats de millorar a Andorra, 
pel 41% que considera que no).  
 
Sembla lògic que les perspectives de millorar en el país d’acollida estiguin relacionades 
amb les condicions econòmiques en els respectius països d’origen, de manera que tenen 
més expectatives de millorar les persones dels països on la situació econòmica en general és 
menys favorable. 
 
En funció dels anys de residència, en tots els casos la proporció dels que pensen que tenen 
més possibilitats de millorar que en els seu país d’origen és superior a la dels que pensen 
que no; ara bé, els que viuen a Andorra des de fa més de 16 anys ho pensen en una 
proporció inferior (el 47% pensa que té més possibilitats pel 43% que pensa que no) a la 
resta de grups (entre el 56 i el 57% pensen que tenen més possibilitats de millorar).  
 
Per una altra part, les persones que pensen que la seva situació en general ha millorat 
respecte el seu país d’origen pensen també amb major proporció (el 60%) que tenen més 
possibilitats de millorar-la que els que havien dit que la seva situació no ha millorat (el 31% 
pensa que té més possibilitats de millorar), mentre que el 37% dels que pensen que ha 
millorat creuen que no tenen més possibilitats de millorar que en el seu país (pel 65% dels 
que pensen que no ha millorat i tampoc creuen que tenen més possibilitats de millorar). 
 
 
 



 175

5.36.- En els següents aspectes, considera que la seva situació a Andorra respecte el 
seu lloc d’origen és millor o pitjor? 
 

64.2% 21.1% 11.4% 3.4%

21.1% 36.6% 41.4% .9%

87.7% 8.6% 3.0% .7%

63.1% 21.9% 14.3% .8%

6.3% 11.3% 81.2% 1.2%

50.5% 20.2% 28.1% 1.2%

55.0% 22.3% 21.8% .9%

Laboral

Relacions socials (relacions entre persones)

Seguretat ciudadana

Medi ambient

Preu de l'habitatge

Assistència sanitària

Qualitat de vida

Millor Igual Pitjor Ns/nc

 
Persones majors de 18 anys en el moment d’arribar a Andorra (N=605) 
 
 
5.36.1.- Situació laboral 
 
La majoria de les persones que han anat a viure a Andorra (64%) pensen que la seva 
situació laboral és millor que en el seu país d’origen pel 21% que considera que és igual, 
mentre que un 11% pensa que és pitjor. 
 
En totes les franges d’edat hi ha una majoria de la població que pensa que la seva situació 
laboral ha millorat, però aquesta proporció disminueix al passar dels més joves als grups de 
més edat (el 80% dels que tenen entre 18 i 24 anys fins el 58% dels majors de 60 anys) 
mentre que augmenta la proporció dels que pensen que la seva situació és igual (del 13% 
dels més joves al 25% dels més grans).  
 
En funció del país d’origen, pensen amb major proporció que la seva situació laboral ha 
millorat els nascuts a Portugal (86%) i als països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia (73%), 
mentre que entre els naturals de França i d’Espanya ho pensen el 62%, i els que ho pensen 
amb menor proporció són els que han nascut als països de la resta d’Europa (el 42%). Per 
una altra banda els nascuts al grup de països de la resta d’Europa (42%) i a França (28%) 
tenen percentatges superiors dels que consideren que la seva situació laboral és igual que al 
seu país d’origen (en la resta de grups ho pensen entre el 9 i el 21%). 
 
 
Valoració de la situació laboral a Andorra respecte el seu lloc d’origen segons nacionalitat 
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Millor

Igual

Pitjor

Ns/nc

 
 
 
5.36.2.- Relacions socials 
 
Pel que fa a les relacions socials hi ha una valoració més aviat negativa ja que el 41% de la 
població considera que la seva situació a Andorra és pitjor, pel 21% que considera que ha 
millorat i el 37% que pensa que són iguals que al seu país d’origen. 
 
S’observa que amb l’edat les persones veuen la seva situació amb una perspectiva més 
positiva ja que augmenta la proporció dels que pensen que les seves relacions socials són 
millors a Andorra respecte el seu país d’origen (del 15% dels que tenen entre 18 i 24 anys 
al 30% dels majors de 60 anys) i també augmenta el percentatge dels que consideren que 
són iguals (del 24% dels més joves al 41% dels més grans) alhora que disminueix la 
proporció dels que pensen que la seva situació és pitjor (del 61% del grup de menys edat al 
28% dels més grans). 
 
En funció del país d’origen les persones naturals d’Espanya són les que valoren més 
negativament la seva situació a Andorra pel que fa a les relacions socials: només un 17% 
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diuen que són millors (mentre que en la resta de grups ho pensen entre un 24 i un 34%) 
alhora que el 47% considera que són pitjors, com també ho pensa el 51% dels nascuts als 
països d’Amèrica llatina Àfrica i Àsia, mentre que en la resta de grups la proporció oscil·la 
entre el 26 i el 29%. 
 
 
Valoració de les relacions socials a Andorra respecte el seu lloc d’origen segons nacionalitat 
 

Millor

Igual

Pitjor

Ns/nc

 
 
 
5.36.3.- Seguretat ciutadana 
 
La situació a Andorra en relació a la seguretat ciutadana és l’aspecte considerat més 
positivament per les persones immigrades ja que el 88% considera que és millor que al seu 
país d’origen, pel 9% que considera que és igual i només un 3% creu que és pitjor. 
 
Segons el país on van néixer, en tots els casos hi ha una clara majoria que pensa que la seva 
situació a Andorra és millor pel que fa a la seguretat ciutadana; només es pot destacar que 
consideren que és millor amb una proporció inferior els originaris de Portugal (el 77%, pel 
17% que pensa que és igual i el 6% que pensa que és pitjor que al seu país d’origen), 
mentre que en la resta de grups pensen que és millor entre el 86 i el 90%. 
 
 
5.36.4.- Medi ambient 
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El medi ambient a Andorra també és valorat per la majoria dels immigrants (el 63%) com a 
millor respecte la situació al seu país d’origen, mentre que un 22% considera que és igual i 
un 14% creu que és pitjor. Entre els que pensen que és millor, tenen percentatges inferiors a 
la resta de grups les persones nascudes a Portugal (57%) i França (49%), mentre que les 
persones originaries d’Espanya i els països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia (el 65%) i a la 
resta de països europeus i altres països desenvolupats (el 76%) ho pensen en major 
proporció. 
 
 
5.36.5.- Preu de l’habitatge 
 
En relació al preu de l’habitatge la majoria de les persones immigrades a Andorra (el 81%) 
considera que la seva situació és pitjor respecte el seu país d’origen, per l’11% que pensa 
que és igual i el 6% que pensa que és millor. De fet, el preu de l’habitatge és un dels 
problemes que la població considera més importants d’Andorra, com es constata en les 
enquestes periòdiques realitzades pel Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis 
Andorrans.108 
 
En funció del país d’origen s’observen diferències ja que consideren que la seva situació és 
pitjor amb major proporció les persones nascudes a Portugal (92%) i a Espanya (85%), 
mentre que les persones nascudes a França (74%), països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia 
(70%) i al grup de la resta de països d’Europa i altres desenvolupats (40%) ho pensen en 
menor proporció. 
 
 
5.36.6.- Sanitat 
 
El 50% de les persones immigrades a Andorra consideren que en relació a la sanitat la seva 
situació ha millorat respecte el seu país d’origen, mentre que un 28% pensa que és pitjor i 
un 20% que és igual. 
 
En funció de l’edat augmenta la proporció dels que pensen que la situació a Andorra és 
millor al passar als grups de més edat (del 30% dels més joves al 65% dels majors de 60 
anys) i disminueix la proporció dels que pensen que és pitjor (del 37% dels més joves al 
16% dels de més edat). En funció del país d’origen els que més consideren que la situació 
de la sanitat és millor a Andorra són els originaris de Portugal (el 67% pel 15% que pensen 
que la situació és pitjor), mentre que només ho pensa el 20% dels nascuts a França, que són 
els més crítics (el 41% pensa que és pitjor). En la resta de grups, entre el 51 i el 59% 
consideren que la situació de la sanitat és millor a Andorra.  
 

                                                 
108 Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans. L’Observatori. Disponible a:  
<http://www.iea.ad/cres/Observatori.html>. L’Observatori d’Andorra és una enquesta periòdica en la que es 
demana a la població d’Andorra (entre altres qüestions) quins considera que són els dos principals problemes 
d’Andorra i quin d’aquests és el que més l’afecta. En els dos casos l’elevat preu de la vivenda és el segon 
problema més esmentat (darrera del trànsit). 
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5.36.7.- Qualitat de vida 
 
També en relació a la qualitat de vida a Andorra la majoria dels immigrants consideren que 
la seva situació és millor que al seu país d’origen (el 55%), mentre que un 22% pensa que 
és igual i un altre 22% que és pitjor. 
 
Entre els que pensen que és millor hi ha major proporció de les persones nascudes als 
països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia (76%), Portugal (72%) i països de la resta d’Europa 
(64%), i ho pensen en percentatges lleugerament inferiors al conjunt els originaris de 
França (54%) i d’Espanya (49%). 
 
En el següent gràfic es mostren per ordre els aspectes que amb major proporció es 
consideren millor i pitjor a Andorra que en els respectius llocs d’origen dels immigrants: 
 
 
En els següents aspectes, considera que la seva situació a Andorra respecte el seu lloc d’origen és millor 
o pitjor? 

 
 

Seguretat ciudadana

Laboral

Medi ambient

Qualitat de vida

Atenció sanitària

Relacions socials

Preu de l'habitatge

 
 
 
Així, en el conjunt d’aspectes valorats més positivament en relació als respectius països 
d’origen destaca la seguretat ciutadana i en segon terme la situació laboral i el medi 
ambient (entorn natural), que coincideixen amb algunes de les motivacions de les persones 
immigrades per haver-se traslladat a viure a Andorra; pel que fa a la seva situació laboral, 
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els més joves són els que amb més proporció la consideren millor, i també ho pensen en 
major percentatge les persones nascudes a Portugal i als països d’Amèrica llatina, Àfrica i 
Àsia (immigració laboral). 
 
En relació a la qualitat de vida i l’atenció sanitària, també hi ha una majoria que pensa que 
són millors a Andorra, destacant en els dos casos les persones nascudes a Portugal, als 
països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia i al grup de la resta de països d’Europa. 
 
El preu de l’habitatge i les relacions socials (relacions entre persones) són els factors 
considerats pitjors per la majoria de la població; respecte les relacions socials, els més joves 
són els que amb major proporció diuen que són pitjors a Andorra, i també ho pensen 
majoritàriament les persones nascudes a Espanya i als països d’Amèrica llatina, Àfrica i 
Àsia. 
 
 
5.37.- Què és el que més li agrada d'Andorra? (multiresposta) 
 

409 47.2%

306 35.3%

88 10.1%

75 8.7%

52 6.0%

13 1.5%

47 5.4%

867

El medi ambient, l'entorn natural, clima

La qualitat de vida, tranquilitat, seguretat

Tot o quasi tot

La gent, el país (economia, cultura)

El treball

Res

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Al demanar a les persones immigrades a Andorra què és el que més els agrada del país 
podien donar fins a dues respostes, que s’han agrupat per àmbits temàtics per facilitar la 
seva interpretació; així, gairebé la meitat (el 47%) ha dit que una de les coses que més li 
agrada d’Andorra és el seu entorn natural (muntanyes, paisatge, neu, clima, etc.) i un 35% 
el que més ha valorat és la qualitat de vida (incloent respostes com la tranquil·litat o la 
seguretat). Aquests són els dos àmbits més apreciats, però també hi ha un 10% de les 
persones enquestades que diuen que els agrada gairebé tot d’Andorra, un 9% que ha 
destacat aspectes relacionats amb la gent o el país en general (aspectes culturals o 
d’organització), i un 6% ha respost que el treball (l’oferta laboral). 
 
Entre els homes hi ha més percentatge dels que han dit que el que més els agrada d’Andorra 
és l’entorn natural (el 52% dels homes pel 43% de les dones), mentre que hi ha més 
proporció de dones que han valorat més la qualitat de vida (el 37% de les dones pel 33% 
dels homes) o que els agrada tot o quasi tot (el 13% de les dones pel 7% dels homes). 
 
Segons l’edat, l’entorn natural és més valorat pels joves, disminuint en els grups de més 
edat, mentre que augmenta la proporció dels que diuen que els agrada tot o gairebé tot. La 
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qualitat de vida és més valorada pels grups de mitjana edat, sobretot els que tenen entre 40 i 
59 anys. 
 
En funció del país d’origen, hi ha més proporció dels que han dit que el que més els agrada 
d’Andorra és el seu entorn natural entre els nascuts a França (el 64%), als països de la resta 
d’Europa (60%) i als països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia (59%) i en menor proporció 
entre els nascuts a Espanya (44%) i Portugal (37%). Es pot destacar que les persones 
originaries d’Espanya diuen amb un percentatge superior a la resta, el 38%, que el que més 
els agrada és la qualitat de vida (seguretat, tranquil·litat), i les persones naturals de Portugal 
tenen una proporció més elevada que els altres grups entre els que diuen que els agrada 
l’oferta de treball (l’11%). 
 
 
5.38.- Què és el que més li desagrada d'Andorra? (multiresposta) 
 

158 18.2%

83 9.5%

72 8.4%

56 6.5%

53 6.1%

52 6.0%

50 5.8%

48 5.5%

45 5.2%

42 4.9%

38 4.4%

19 2.2%

15 1.7%

11 1.3%

24 2.8%

93 10.7%

6 .7%

67 7.8%

867

El trànsit, les cues, transport urbà

Jornades extenses de treball i altres condicions laborals

Gent molt tancada, mentalitat dels andorrans

És un país petit, les muntanyes, el clima

Poca vida social, poca oferta cultural, qualitat de vida

Aspectes socials i familiars

L'administració (burocràcia), el sistema (lleis i polítics)

Vida cara

Contaminació, poca consciència ecològica

Discriminacions als no andorrans, racisme

Massa gent, turisme massiu, estréss

Massa construccions, creixement desmesurat

Manca infraestructures

Inestabilitat de la població, dificultats d'integració

Altres

Res

Tot

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Les persones enquestades podien donar fins a dues respostes en aquesta qüestió. Així, pel 
18% el que més els hi desagrada d’Andorra és el trànsit (les cues i aspectes relacionats com 
el transport urbà)109, pel 9% són les jornades laborals que consideren molt extenses (o altres 
condicions laborals desfavorables) i un 8% ha destacat entre el que menys li agrada la 

                                                 
109 Aquest també és el principal problema d’Andorra segons els resultats dels diferents observatoris realitzats 
pel Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans, al demanar pels principals problemes 
d’Andorra i per quin és el que particularment més afecta a les persones enquestades. 
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manera de ser de la gent (caràcter tancat, mentalitat de la gent del país, etc.). Al voltant 
d’un 6% de les persones enquestades ha destacat que els que menys els agrada d’Andorra 
és que és un país petit, l’entorn físic (muntanyes, clima), i un altre 6% ha destacat que hi ha 
poca vida social (manca ofertes culturals) o per la qualitat de vida. També hi ha un 6% que 
declara que el que menys li agrada són aspectes socials (per les desigualtats socials, perquè 
és un país elitista i conservador, perquè només es viu per treballar, o pels valors socials 
predominants com el materialisme, consumisme, etc.) i aspectes familiars (manca d’ajudes 
per la família i manca de temps per dedicar a la família), i un altre 6% destaca aspectes de 
la gestió política (sistema polític, burocràcia, lleis, manca de drets). Aproximadament un 
5% destaca que el nivell de vida al país és molt alt (vida cara), i també un 5% els problemes 
de contaminació i que no hi ha una consciència pels temes ecològics i de protecció del medi 
ambient, mentre que un altre 5% diu que el que més li desagrada d’Andorra és la 
discriminació envers els no andorrans (i problemes de racisme). Altres aspectes que 
desagraden d’Andorra són que hi ha massa gent, massa turisme i l’estrès que això comporta 
(4%), que hi ha un creixement desmesurat, massa construccions (2%). 
 
 
5.39.- Dins la societat andorrana vostè se sent: 
 

252 29,1

416 48,0

159 18,3

32 3,7

9 1,0

867 100,0

Molt integrat

Bastant integrat

Poc integrat

Gens integrat

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge
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 Integrat

No integrat

 
 
 
El 77 % dels enquestats nats fora d’Andorra se senten bastant o molt integrats dins la 
societat andorrana, envers el 22 % que se sent poc o gens integrat.   
Com s’havia citat abans, la concepció d’integració definida com l’atansament dels 
immigrants, sigui quina sigui la seva procedència geogràfica i el seu estatus socioeconòmic 
a la situació, a les estructures de valor i pautes de conducta dels autòctons, no sempre es 
viable, ja que moltes vegades la percepció de la integració dins la societat andorrana no 
coincideix amb aquesta definició. Segons les hipòtesis inicials es pot parlar de dos 
processos d’integració diferents. Per una banda, hi ha la integració a l’Andorra oficial, que 
anteriorment ha sortit ja explicada, i que fa referència a conèixer la llengua oficial, la 
història, les institucions, així com conèixer els usos i costums del país. Per l’altra banda, hi 
ha la integració a l’Andorra pluricultural, on conviuen diferents nacionalitats i diferents 
cultures i on entren en joc tota una sèrie de condicionats  per a la  integració i que tenen a 
veure, segons les hipòtesis inicials, amb la percepció dels immigrants a Andorra respecte al 
seu país d’origen (si ha millorat la seva posició, si se sent satisfet laboralment, si ha 
incrementat les seves relacions amb persones d’altres nacionalitats o de la seu mateix grup 
nacional, si tenen família a Andorra, etc.). Amb la configuració d’una Andorra 
multicultural es dóna una forma d’integració de l’immigrant diferent a la definida 
tradicionalment.  
 
Per tant, no s’ha de confondre aquests resultats amb  l’índex d’integració construït a partir 
de les preguntes 24, 25 i 26 que mostren com el 35 % dels enquestats és coneixedor i 
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participa de la cultura andorrana, amb els resultats d’aquesta pregunta, on el 77 % diu 
sentir-se integrat segurament en aquesta “Andorra immigrant”, dada que corrobora la idea 
de que el sentiment d’integració majoritari està més relacionat al segon fenomen descrit que 
al primer. 
 
Gairebé no hi ha diferències segons llocs d’origen, doncs  una persona se sent integrada, 
(sempre tenint en compte que aquest concepte és diferent al que havíem descrit abans en les 
preguntes 24, 25, 26) sigui quin sigui el seu origen. 
 
Segons anys de residència efectivament hi ha una correlació positiva: a mesura que una 
persona passa més temps al país, més integrat se sent i a l’inrevés. Dels enquestats que 
porten al país més de 16 anys  el 85 % declara sentir-se bastant o molt adaptat davant el 62 
% de les persones que porten entre 3 i de 5 anys de residència, o el 51 % dels qui porten 
menys de 2 anys. 
El fet de tenir els fills a Andorra també afavoreix aquest sentiment d’integració, i tenint en 
compte que el 64 % dels fills dels enquestats d’origen no andorrà tenen nacionalitat 
andorrana (davant el 20 % que tenen nacionalitat espanyola, el 7 % portuguesa i el 5 % 
francesa), no és estrany que el sentiment d’integració sigui majoritari. 
 
Un altre tema que és important destacar i que les xifres posen molt en relleu és que els 
immigrants reclamin el reconeixement de les seves característiques ètniques i culturals al 
mateix temps que accepten la forma de vida, les institucions i els símbols de la societat 
receptora. Aquest és el cas del 42 % dels enquestats que tot i sentir-se completament 
integrats al país,  se senten del seu país d’origen (el 31 % dels quals se sent d’algun lloc 
d’Espanya ).  És a dir que el fet que una persona se senti nacional del país d’origen no vol 
dir que  estigui menys integrat.   
Dels enquestats que declaren sentir-se andorrans (aquest desenvolupament del sentit de 
pertinença a la societat receptora pren el nom segons M. Gordon d’assimilació 
d’identificació110), en primer lloc destaquen els catalans amb un 35 % dels casos, en segon 
lloc, la resta d’espanyols amb el 14 % dels casos i en tercer lloc els andalusos amb el 13 % 
dels casos. És a dir, que dels immigrants que més senten que Andorra és el seu país són els 
espanyols, segurament per proximitat cultural i potser relacionat amb que són els col·lectius 
amb més anys de residència. 
 
 
5.40.- D’on se sent vostè? 
 

                                                 
110 Gordon, M.: Assimilation in American Life. Nova York: Oxford University Press, 1964. 
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269 31,0

361 41,7

47 5,5

87 10,0

13 1,5

6 ,7

3 ,4

24 2,8

10 1,1

50 5,7

7 ,8

37 4,3

867

Andorra

Espanya (Comunitat
autònoma, provincia o
ciutat)

França

Portugal

Gran Bretanya

País UE

País del nord o de l'est

País Amèrica llatina

País Àfrica o Àsia

Ciutadà del món, de cap
lloc, de diferents llocs

Europeu

Ns/nc

Total

           
Freqüència Percentatge

 
 
 
5.41.- Adaptar-se a viure a Andorra li sembla? 
 

433 50,0

244 28,1

172 19,9

10 1,2

7 ,8

867 100,0

Fàcil

Ni fàcil ni difícil

Difícil

No m'hi adapto

Ns/nc

Total

       
Freqüència Percentatge

 
 
 
La meitat dels enquestats nascuts fora d’Andorra considera fàcil adaptar-se a Andorra, 
davant el 20 % que ho considera difícil i el 28 % que ho veu ni fàcil ni difícil. I tan sols un 
1,2 % afirma que no s’hi adapta.  
 
Aquesta pregunta té molt a veure amb la pregunta 39 (el sentiment d’integració), i de fet 
s’estableix una associació positiva entre les dues en tant que a major sentiment d’integració 
més percepció de facilitat d’adaptació. És a dir, en la mesura que una persona se sent 
integrada li sembla més fàcil adaptar-se al lloc i a l’inrevés. Dels enquestats que se senten 
molt integrats el 70 % li sembla fàcil l’adaptació; en contrapartida, més de la meitat dels 
enquestats (58 %) poc integrats ho veuen difícil i fins i tot no s’hi adapten.   
 
Segons lloc d’origen gairebé no s’observen diferències, doncs  hi ha una unanimitat en 
considerar que l’adaptació és fàcil. Entre el grup d’espanyols, els gallecs són el col·lectiu 
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que més dificultats hi troba (el 27 % dels gallecs ho troba difícil, davant el 22% dels 
catalans, el 18 % dels andalusos , i el 18% de la resta d’espanyols) i de fet, com s’explica 
més endavant en la pregunta 44, són els que els costa més identificar-se amb Andorra. 
Pel que fa als altres grups nacionals, els llatinoamericans són els que tenen una visió més 
crítica (20 % pensa que l’adaptació és difícil enfront el 21 % dels britànics, el 15% dels 
portuguesos, el 15 % de la resta d’Europeus i el 12% de països asiàtics). 
 
Per anys de residència, s’observa com a mesura que s’incrementen els anys de residència al 
país l’adaptació es percep d’una manera més fàcil. Així doncs entre els enquestats que 
consideren que és fàcil l’adaptació el 56 % correspon als enquestats porten al Principat més 
de 16 anys i el 39 % als que porten menys de 2 anys. 
Malgrat aquesta diferència, en tota la distribució d’anys de residència s’aprecia que el 
percentatge dels enquestats no troben dificultat és major que el percentatge dels qui els 
resulta més difícil. 
Per ocupació i estudis no s’observen diferències significatives. 
 
 
5.42.- La societat andorrana, per a Vostè és : 
 

249 28,7

390 45,0

190 22,0

29 3,3

9 1,1

867 100,0

Molt tancada

Més aviat tancada

Més aviat oberta

Molt oberta

Ns/nc

Total

           
Freqüència Percentatge

 
 
 
La societat andorrana és més aviat tancada o molt tancada és la visió que predomina entre 
els residents nats fora d’Andorra, (un 74% la considera tancada davant del 25 % que opina 
al contrari).  
És interessant relacionar aquesta pregunta amb l’anterior, doncs la majoria (63 %) d’aquest 
74 % que considera a Andorra una societat més aviat tancada o molt tancada  no han tingut 
cap dificultat per adaptar-s’hi. Aquest fet és significatiu doncs es veu una voluntat clara 
d’una part de la població d’adaptar-se al país. 
Segons l’edat els enquestats entre 25 i 39 anys són els que tenen més la visió d’Andorra 
com una societat tancada, mentre que les persones de més de 60 anys perceben la societat 
com molt més oberta. Evidentment la visió de l’immigrant respecte al país canvia conforme 
augmenten els anys de permanència al lloc. De fet, si s’analitza la pregunta en funció dels 
anys de residència, tot i que hi ha una visió poc oberta de la societat andorrana siguin quins 
siguin els anys viscuts a Andorra, els enquestats  que porten al país més de 16 anys són els 
que en menor percentatge consideren la societat tancada (el 69 % ho pensa envers el 78 % 
dels que porten a Andorra entre 6 a 15 anys, el 80 % dels que porten entre 3 a 5 anys i el 84 
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% dels que porten menys de 2 anys) i els que en major percentatge declaren que Andorra és 
molt oberta. 
 
 
5.43.- Si tingués les mateixes condicions de treball, vivenda... que a Andorra, 
preferiria tornar al seu país d’origen? 
 

415 47,9

419 48,3

33 3,8

867 100,0

Sí

No

Ns/nc

Total

        
Freqüència Percentage

 
 
 

 Sí

 No

Ns/nc

 
 
 
La idea de retorn a la terra d’origen està latent en la ment de gairebé la meitat dels 
enquestats nats fora d’Andorra que han respost a la pregunta. L’altra meitat confirma no 
tenir la intenció de marxar.   
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Fins als 15 anys de residència aquesta idea de retorn continua estant vigent en la majoria de 
grups nacionals, però passats aquests 15 anys la percepció canvia i la idea de retorn a la 
terra natal s’esvaeix. Si bé, transcorreguts aquests anys, la proporció d’enquestats que volen 
quedar-se és elevada per a gairebé tots els col·lectius, i difereix notablement de la proporció 
dels qui volen marxar (en tots els casos la relació és del voltant del 30 % de casos que volen 
marxar respecte el 60% o el 70% que prefereixen quedar-se), en el grup dels portuguesos la 
diferència entre els dos percentatges és molt menor, essent la proporció dels qui volen 
marxar lleugerament superior a la dels qui prefereixen quedar-se (53 % pel 47 % que no 
volen marxar). Una situació contrària es reflecteix amb els francesos i amb els anglesos, qui 
amb pocs anys de permanència al país ja tenen clar que prefereixen establir-s’hi 
definitivament. 
 
L’explicació del perquè per alguns grups nacionals la idea de retorn perduri tant temps i en 
canvi, per altres de seguida desaparegui pot ser donada, entre altres, a partir de la diferent 
posició que ocupa cadascun dels orígens dins l’estructura social i dins el mercat laboral 
(idea que ha anat sorgint al llarg de l’estudi). Els treballadors estrangers se situen en una 
escala de gradació segons el tipus d’activitat productiva que realitzin i el país d’on 
provinguin; és a dir que l’estatus es correlaciona positivament amb l’ocupació. 
Així doncs, els francesos ocupen el mercat laboral més privilegiat a l’ésser, molts d’ells 
propietaris de comerços i hotels, altres treballant a l’ensenyament i altres ocupant càrrecs 
qualificats (pocs es troben treballant al segment secundari del mercat laboral degut 
segurament a que les condicions que troben a Andorra són poc atractives en relació a les 
que tenen en molts casos al seu país).  
La població anglesa té unes particularitats que la diferencien de les altres nacionalitats i és 
que es troba al marge del mercat, ja que molts dels immigrants anglesos són jubilats i han 
escollit Andorra per motius fiscals. Generalment és gent amb uns recursos econòmics 
suficients com per tenir una bona qualitat de vida i/o es dediquen a feines altament 
qualificades. Dit això, és lògic que ambdós grups no tinguin en ment la idea de marxar, 
doncs la seva situació a Andorra és privilegiada. 
 
La situació, però, és diferent pel que fa als altres grups nacionals. Els portuguesos i sud-
americans són els grups que ocupen principalment feines amb condicions laborals més 
dures i més desprestigiades socialment, per tant, són els que més els preval la idea de retorn 
al seu país natal.  De totes maneres, si s’analitza segons edat d’arribada al país, s’aprecia 
com sobretot en el cas dels portuguesos, els efectius que arriben entre 0 i 17 anys són els 
que prefereixen en major proporció quedar-se a Andorra, segurament perquè a l’arribar de 
joves, les seves possibilitats tant educatives, com laborals i socials són molt diferents de les 
que tenen les persones que s’instal·len al país amb més edat. De fet, els casos que han 
arribat a partir dels 18 anys en endavant la idea de retorn és la que predomina. 
 
Dins el grup d’espanyols es detecten diferències segons la regió de procedència: mentre que 
els catalans i els andalusos són els col·lectius amb menys percentatge de gent que preferiria 
tornar al seu país d’origen en comparació a la resta d’espanyol (el 44 % dels catalans 
voldria tornar respecte el 49 % que preferiria quedar-se; el 28 % dels andalusos preferirien 
tornar respecte el 59 % que voldrien quedar-se); els gallecs i de la resta d’espanyols  tenen  
més un sentiment de voler tornar a la terra natal (el 53 % dels gallecs voldria tornar 
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respecte el 43,5 % que preferiria quedar-se; el 51 % de la resta d’espanyols voldria marxar 
respecte el 47 % que no voldria). Com s’ha comentat anteriorment, aquest sentiment de 
voler marxar, però, desapareix en tots els casos una vegada passats els 15 anys de 
residència, segurament perquè ja es troben plenament adaptats . 
 
Tornant a les diferències inicials entre els distints grups d’espanyols es poden apuntar 
vàries raons: pel que fa als catalans, en primer lloc, són els més propers culturalment als 
andorrans  i en segon lloc, com explica Dolors Comas111 estan més ben situats laboralment i 
socialment que la resta d’espanyols, probablement perquè va ser el primer col·lectiu que va 
emigrar cap a Andorra (sobretot durant la guerra civil espanyola) i perquè van viure i es van 
beneficiar més de les etapes d’expansió econòmica. 
 
Respecte els gallecs i la resta d’espanyols no han tingut una situació tan privilegiada com 
els catalans i culturalment els ha costat més identificar-se amb Andorra. D’altra banda, si 
s’observa els resultats de la pregunta 12 on l’enquestat ha de valorar les persones de 
diferents regions segons el grau de simpatia, els gallecs, tot i que és un col·lectiu que surt 
ben valorat (una mitjana de 7 punts sobre 10), comparant-lo amb els altres grups espanyols 
és el que treu una mitja més baixa (els catalans tenen una mitjana de 7.6, els andorrans de 
7.4, els andalusos i la resta d’espanyols de 7.3). Per tant, és dels col·lectius espanyols que 
els ha costat més identificar-se amb el país perquè  segurament també s’han topat amb més 
actituds negatives que els autòctons o els altres grups d’immigrants han adoptat envers a 
ells, o bé perquè han desenvolupat dinàmiques més tendents a la conformació de ghettos 
tancats entre ells. 
 
Pel que fa a la població asiàtica i africana, no es poden inferir gaires interpretacions ja que 
són pocs els casos recollits. El que és significatiu és que dels 25 casos, 10 (40 %) treballen 
com a comerciants (tendes d’electrònica i basar muntades per empresaris d’origen indi), és 
a dir que estan ben posicionats en l’escala ocupacional. Aquest és un exemple de com 
immigrants de certs orígens reafirmen la seva identitat muntant negocis, és a dir, essent 
econòmicament productius, i constituint-se en la classe benestant; fet que ens remet a la 
teoria de la invisibilitat, segons la qual els immigrants, que evidentment tenen recursos 
econòmics, no volen fer veure’s com a tals. D’aquesta manera, les raons que expliquen 
l’èxit de la incorporació social d’aquest col·lectiu radica no tant en la seva religió o en 
altres característiques culturals, com en la seva classe social d’origen i en les seves 
experiències laborals prèvies. En el cas d’Estats Units, actualment els grups d’immigrants 
que experimenten aquesta precoç mobilitat social són els més negociants (creen activitats 
comercials, empresarials), com és el cas dels coreans i els hispans112. En aquest sentit, cal 
tenir en compte que les diferents cultures de procedència condicionen tant les identitats dels 
seus membres, com algunes de les dinàmiques socioeconòmiques que prenen amb major o 
menor facilitat. Entre elles, la posició més proactiva o emprenedora vers el mercat de 
treball, sembla ser un dels eixos de rellevància, que finalment esdevé un eix addicional de 
segmentació, deixant sentir els seus efectes sobre la integració i sobre la mobilitat en 

                                                 
111 Comas, D.: Andorra, una economia de frontera. Lleida: Pagès, 2002. 
112 Portes, A.; Bach, R.L.: Latin Journey. Cuban and Mexican immigrants in the United States. Berkeley: 
University of California Press, 1985. 



 190

l’estructura social, conceptes que –com hem anat veient– no deixen d’estar relacionats entre 
sí.  
 
El nivell d’integració també és un altre factor que influeix en voler o no marxar d’Andorra, 
de manera que la majoria de persones que se senten molt integrades al país (el 70 % de les 
persones molt integrades) declara no voler retornar al seu país d’origen, mentre que 
aquelles que no se senten gens integrades, el 81 % preferiria tornar a la seva terra natal .  
 
Una altra variable que pren importància és l’edat d’arribada. Mentre que les persones que 
quan van arribar al país eren menors d’edat o majors de 40 anys tenen en ment 
majoritàriament quedar-se a Andorra (el 58 % de les persones que van arribar entre 0 i 5 
anys, el 57 % de les persones que van arribar entre 6 i 17 anys i el 69 % de les majors de 40 
anys), les persones que en el moment d’arribar tenien entre 18 i 25 o entre 25 i 39 anys 
prefereixen marxar en major proporció (el 56 % i el 53 % respectivament). Les raons per 
les quals unes determinades franges d’edat prefereixen quedar-se al país poden explicar-se 
per una banda, perquè en el cas de les persones arribades amb minoria d’edat, és més 
probable que estableixin lligams més forts al país que els altres grups d’edat i per tant, no 
tinguin tant en ment la idea de marxar. Per l’altra banda, si s’analitza l’ocupació i la 
nacionalitat de les persones que van arribar a partir dels 40 anys, s’observa que més de la 
meitat (el 53 %) són originaris de França, Gran Bretanya i resta d’Europa, el 18 % 
procedents de Catalunya, el 16 % de la resta d’Espanya i l’altre 13 % d’altres països. Les 
motivacions   principals per les quals es decideix emigrar a partir dels 40 anys  s’expliquen 
per una banda, per raons laborals, és a dir, per ocupar càrrecs qualificats i millorar 
segurament la situació laboral en referència a la de l’origen, per l’altra banda, per passar la 
jubilació, sobretot en el cas dels anglosaxons (segons les dades 50 % dels anglesos, el 70% 
dels originaris d’altres països europeus que en el moment d’arribar tenien més de 40 anys 
són jubilats) en un lloc on el clima, la situació geogràfica, com les avantatges fiscals fan 
d’Andorra un país atractiu per aquest tipus d’immigrants. 
 
 
5.43.1.  Per què? 
 

48,6% 37,3%  

34,7% 36,5%  

32,0% 23,9%  

5,4% 10,3%  

1,9% 7,6% 104,2%

415 420 32

Per les relacions
personals i/o familiars

Per l'estil o qualitat de
vida

Pel sentiment de
pertinença a la comunitat

Altres

Ns/nc

Total casos

Sí No Ns/nc

Si tingués les mateixes condicions
de treball, vivenda... que a Andorra,

preferiria tornar al seu país
d'origen?
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Com es pot apreciar a la taula, el fet de tenir lligams personals i/o familiars és la raó 
principal apuntada tant per part dels enquestats que afirmen preferir tornar al seu país 
d’origen, com per part dels enquestats que neguen aquesta possibilitat. És a dir, els 
enquestats que preferirien tornar segurament tenen a la seva terra d’origen família i amistats  
amb les quals conserven uns lligams forts. En canvi, els que declaren no voler tornar, 
segurament han establert  a Andorra una xarxa de relacions personals (tant familiars, com 
d’amistat) que els fa sentir a gust a la nova societat. D’altra banda, la qualitat de vida també 
és el segon motiu pel qual els enquestats es decanten per tornar o no tornar al país d’origen. 
Per uns, la qualitat de vida és millor a Andorra que a la seva terra, i per altres, és a 
l’inrevés. 
 
 
5.44.- Estava afiliat a algun sindicat al seu país d'origen? 

37 8.8

374 90.0

5 1.1

416 100.0

Sí

No

Ns/nc

Total *

Freqüència Percentatge

 
* Persones majors de 18 anys al moment d’arribar a Andorra i que havien treballat al seu país d’origen 
 
 
Es constata una baixa afiliació sindical de la població immigrada a Andorra, ja que només 
un 9% (entre els que al moment d’arribar a Andorra eren majors de 18 anys) estava afiliat a 
algun sindicat al seu país d’origen, mentre que el 90% no ho estava. 
 
S’observa que hi havia més percentatge d’afiliats entre els treballadors qualificats i 
semiqualificats de la indústria i la construcció (18%) i entre els professionals i tècnics i el 
personal administratiu (11%) que en la resta de grups d’ocupació, i tot i que hi havia més 
afiliats entre els homes (11%) que entre les dones (7%) no es pot considerar una relació 
estadísticament significativa, com tampoc amb la resta de variables sociodemogràfiques 
(edat, lloc d’origen). 
 
5.45.- Estaria interessat a afiliar-se a un sindicat d'Andorra? 
 

207 26.5

551 70.4

24 3.0

782 100.0

Sí

No

Ns/nc

Total *

Freqüència Percentatge

 
* Persones ocupades 
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Al demanar l’interès per afiliar-se a un sindicat a Andorra, un 26% de les persones 
enquestades diuen que sí que estarien interessades a afiliar-se, mentre que un 70% declara 
que no hi té interès. Aquest escàs interès per afiliar-se pot atribuir a diferents factors com 
l’escassa afiliació dels immigrants en els seus llocs d’origen (que pot comportar un menor 
interès per sindicar-se en el país d’arribada), la poca tradició sindical d’Andorra, la situació 
de les relacions laborals a Andorra on ha predominat fins ara el model de negociació 
descentralitzada (negociació individual de les condicions laborals directament entre el 
treballador i l’empresari que el contracta), etc.  
 
Hi ha una major proporció d’homes que estarien interessats a afiliar-se a un sindicat (el 
31% pel 21% de les dones) i en funció de l’edat, tot i que la relació no és estadísticament 
significativa, són els que tenen entre 25 i 39 anys els que amb major proporció afirmen que 
estarien interessats a afiliar-se (el 29%), pel 25% dels que tenen entre 18 i 24 anys i dels 
que tenen entre 40 i 59 anys, proporció que baixa fins el 18% entre els majors de 60 anys. 
Això es pot entendre per les diferents situacions dels grups dins el mercat de treball, ja que 
els més joves encara s’estan posicionant i les persones més grans estan al final de la seva 
vida laboral, mentre que les edats intermèdies estan més consolidades a nivell laboral i 
poden sentir més interès per incidir en les condicions laborals mitjançant l’afiliació a un 
sindicat.  
 
En funció dels anys de residència destaca que els que fa menys de dos anys que viuen a 
Andorra (el 18%) i els que hi resideixen des de fa més de 16 anys (el 25%) són els que amb 
menys proporció estarien interessats a afiliar-se, mentre que hi ha proporcions més altes 
d’interès per afiliar-se entre els que tenen entre 3 i 5 anys de residència (36%) i els que hi 
tenen residència entre 6 i 15 anys (el 31%), el que sembla indicar que els immigrants més 
recents no tenen tant interès per implicar-se a nivell associatiu –potser perquè no estan prou 
integrats, perquè no tenen intenció d’establir-se al país, o perquè es troben en una situació 
laboral precària–,  i per una altra banda els immigrants amb més temps de residència, 
perquè potser no senten la necessitat de fer-ho després d’haver treballat molts anys sense la 
intervenció dels sindicats (no s’ha desenvolupat una cultura sindical.). 
 
Per una altra banda, també hi ha més proporció de persones que estarien interessades a 
afiliar-se a un sindicat a Andorra entre els treballadors qualificats i semiqualificats de la 
indústria i la construcció (39%), els treballadors no qualificats (36%), els professionals i 
tècnics (35%) i el personal administratiu (32%), i menys proporció en la resta de grups 
d’ocupació (el 19% dels directius, propietaris i comandaments intermedis, el 22% dels 
treballadors qualificats i semiqualificats del comerç i el 24% dels treballadors qualificats i 
semiqualificats de l’hoteleria i serveis personals), tot i que en aquesta relació el resultat de 
les proves estadístiques només resulten significatives sense comptar els Ns/nc. 
 
També destaca la diferència en l’interès per afiliar-se a un sindicat en funció de si havia 
estat afiliat al seu país d’origen, de manera que més de la meitat de les persones que estaven 
afiliades al seu país d’origen també estarien interessades a afiliar-se a Andorra (el 57% està 
interessat pel 41% que no està interessat a afiliar-se), mentre que en el cas dels que no 
estaven afiliats al seu país d’origen només el 24% diu que estaria interessat a afiliar-se a 
Andorra (pel 74% que no està interessat). 
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* PERSONES NASCUDES FORA D’ANDORRA QUE NO TENEN LA 
NACIONALITAT ANDORRANA (N=769) 
 
 
A continuació s’analitzen aspectes més concrets en relació a l’adquisició de la nacionalitat i 
de la participació política, que són els elements bàsics per la integració jurídicopolítica dels 
immigrants.  
 
 
5.46.- Li agradaria adquirir la nacionalitat andorrana? 
 

290 37.8

452 58.9

26 3.4

769 100.0

Sí

No

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Hi ha una majoria dels residents estrangers, el 59%, als que no els agradaria adquirir la 
nacionalitat andorrana, pel 38% que sí que els agradaria.  
 
En funció de l’edat, els que amb major proporció diuen que no els agradaria adquirir la 
nacionalitat andorrana són els més joves (el 64% dels que tenen entre 18 i 24 anys) i els 
més grans (el 71% dels majors de 60 anys), mentre que els grups d’edat mitjana tenen un 
percentatge inferior (entre el 56 i el 57%). Per una altra part, segons els anys de residència a 
Andorra no s’observa una relació significativa, tot i que disminueix la proporció dels que 
no els agradaria adquirir la nacionalitat andorrana entre els que tenen més anys de 
residència a Andorra.  
 
Segons el lloc d’origen, només les persones dels països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia 
tenen una proporció superior entre els que els agradaria adquirir la nacionalitat andorrana 
(el 54% els agradaria, pel 46% que no els agradaria), ja que per aquests immigrants 
(extracomunitaris) l’adquisició de la nacionalitat andorrana suposa una garantia d’estabilitat 
i seguretat en relació a la seva situació al país (en cas contrari es troben amb dificultats a 
l’hora d’aconseguir les autoritzacions de treball i residència sobretot les renovables). En la 
resta de casos hi ha una proporció major de persones que no la volen adquirir (entre el 57% 
i el 66%) doncs segurament al provenir de països europeus tenen més facilitat per accedir al 
mercat laboral d’Andorra. 
 
Per una altra banda, tot i que en molts casos no estan interessats en nacionalitzar-se, sí que 
hi ha una opinió majoritària entre les persones nascudes fora d’Andorra de que la legislació 
hauria de permetre adquirir la nacionalitat andorrana amb més facilitat (veure pregunta 10), 
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si bé ho pensen en major proporció els que han declarat que els agradaria adquirir-la (el 
75%) que els que no volen adquirir la nacionalitat andorrana (el 62%). El fet que la 
població immigrada pensi que l’adquisició de la nacionalitat andorrana hauria de ser més 
fàcil, fins i tot entre els que no els agradaria adquirir-la, indica que l’actual legislació es 
considera excessivament restrictiva. 
 

75.3% 62.4% 58.3% 67.2%

22.6% 33.6% 37.5% 29.5%

2.1% 4.0% 4.2% 3.3%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Creu que l'adquisió de la nacionalitat
andorrana ?

Hauria de ser més fàcil que actualment

Està bé amb l'actual legislació

S'hauria de restringir o fer més dificil

Total

Sí No Ns/nc

Li agradaria adquirir la nacionalitat
andorrana?

Total

 
 
 
5.46.1.- Per què li agradaria adquirir la nacionalitat andorrana? (multiresposta) 
 

195 67.6

57 19.8

63 22.0

19 6.4

8 2.8

289

Per motius pràctics, d'utilitat (autoritzacions, drets econòmics...)

Per accedir als drets polítics

Per sentir-se andorrà

Altres

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
La majoria (el 68%) dels que han dit que els agradaria adquirir la nacionalitat andorrana, la 
voldrien per motius pràctics, és a dir, pels avantatges que suposa a nivell laboral (no cal 
obtenir ni renovar les autoritzacions de treball), pels drets econòmics, etc. Per una altra 
banda, un 22% voldria la nacionalitat per sentir-se andorrà i gairebé un 20% per accedir als 
drets polítics (sufragi actiu i passiu). 
 
Al passar als grups de més edat disminueix la proporció dels que volen la nacionalitat per 
motius pràctics (del 77% dels més joves al 34% dels majors de 60 anys), mentre que 
augmenta la proporció dels que els agradaria tenir-la per sentir-se andorrans i per accedir 
als drets polítics. En funció del país d’origen i la nacionalitat, en tots els casos el motius 
pràctics són els majoritaris, però amb percentatges més alts entre les persones dels països 
d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia (el 83%) i de Portugal (el 75%). 
 
 
5.46.2.- Per què no li agradaria adquirir la nacionalitat andorrana? (multiresposta) 
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256 56.7

164 36.4

51 11.3

20 4.5

8 1.8

452

Per no perdre la nacionalitat d'origen

Perquè no hi veu cap utilitat

Perquè no vol ser andorrà

Altres

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge

 
 
El motiu principal pel qual les persones immigrades a Andorra no els agradaria adquirir la 
nacionalitat andorrana és per no perdre la nacionalitat d’origen (el 57% dels que han dit que 
no els agradaria adquirir-la), mentre que un 36% no li interessa perquè no hi veu cap utilitat 
i un 11% perquè no vol ser andorrà. 
 
En funció de l’edat, el motiu pel que no volen adquirir la nacionalitat andorrana és per no 
perdre la nacionalitat d’origen amb major proporció els grups de mitjana edat i els més 
joves (el 61% dels que tenen entre 25 i 39 anys, el 57% dels que tenen entre 40 i 59 anys i 
el 51% dels més joves, pel 44% dels majors de 60 anys), mentre que els més grans 
destaquen en major proporció (el 48% dels majors de 60 anys) que no hi veuen cap utilitat. 
 
Comparant els motius segons el lloc d’origen destaca que les persones originaries de França 
(53%) i del grup de la resta de països d’Europa (52%) són els que amb major proporció 
diuen que no hi veuen cap utilitat, i en la resta de grups el motiu principal és per no perdre 
la seva nacionalitat (entre el 56 i el 61%). 
 
 
5.47.- Vota o havia votat en les eleccions del seu país d'origen? 
 

483 62.9

280 36.4

5 .7

768 100.0

Sí

No

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Pràcticament el 63% de les persones immigrades a Andorra voten o han votat en alguna 
ocasió als seus respectius països d’origen, pel 36% que no hi ha votat mai. 
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Sí

No

Ns/nc

 
 
Hi ha una major participació en les eleccions entre les persones de més edat, de manera que 
només el 32% dels que tenen entre 18 i 24 anys voten o han votat al seu país, percentatge 
que augmenta en la resta de grups: el 62% dels que tenen entre 25 i 39 anys, el 76% dels 
que tenen entre 40 i 59 anys i el 72% dels majors de 60 anys. Per una altra part, la 
participació també augmenta entre els que tenen nivells d’estudis més alts (el 59% dels que 
tenen estudis primaris, el 52% dels que tenen estudis secundaris, el 69% dels que han 
estudiat formació professional i el 76% dels que tenen estudis universitaris). 
 
En funció del país d’origen destaquen percentatges superiors de les persones que han votat 
o voten en el seu respectiu país entre els originaris d’Espanya (69%) i França (70%), i en 
menor proporció els nascuts a la resta de països europeus i altres països desenvolupats 
(52%), països d’Amèrica llatina, Àfrica i Àsia (52%) i en el cas de Portugal (43%) on hi ha 
un percentatge superior entre els que no voten (56%). 
 
 
5.47.1.- En quines eleccions vota? 
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174 36.0

224 46.5

42 8.7

42 8.6

34 7.1

2 .4

1 .3

24 4.9

483

En totes

Generals

Municipals

Regionals

Presidencials

Referemdums

Europees

No contesta

Total

Freqüència Percentatge

 
 
Un 36% de les persones que acostumen a votar ho fan en totes les eleccions, i en conjunt 
les eleccions en les que un major percentatge diu que vota són les generals. 
 
 
5.48.- Si pogués, votaria en les eleccions d'Andorra? 
 

496 64.6

220 28.7

52 6.7

768 100.0

Sí

No

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge

 
 
El 65% de les persones immigrades diuen que votarien a Andorra si poguessin, mentre que 
un 29% no votaria. 
 

Sí

No

Ns/nc
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Augmenta la proporció dels que votarien al passar dels grups més joves als de més edat 
(votarien el 40% dels que tenen entre 18 i 24 anys, el 61% dels que tenen de 25 a 39 anys, 
el 75% dels que tenen de 40 a 59 anys i el 77% dels majors de 60 anys), i també augmenta 
entre els que fa més anys que resideixen a Andorra (el 50% dels que porten dos o menys 
anys de residència i el 54% dels que resideixen a Andorra entre 3 i 5 anys, pel 65% dels que 
hi viuen entre 6 i 15 anys i el 72% dels que fa 16 o més anys que hi resideixen); en canvi no 
destaquen diferències significatives en funció del lloc d’origen o nacionalitat dels 
immigrants, ni tampoc segons el nivell d’estudis. 
 
 
Votaria a les eleccions d’Andorra?, segons anys de residència 
 

Sí

No

Ns/nc

 
 
 
També hi ha una relació en funció de si voten als seu país d’origen, de manera que el 75% 
dels que voten al seu país també votaria a Andorra si pogués, pel 19% que no votaria, 
mentre que els que no voten en les eleccions del seu país el 48% votaria a Andorra pel 46% 
que tampoc votaria.  
 
A més, també hi ha una major proporció dels que votarien a Andorra entre les persones que 
els agradaria adquirir la nacionalitat andorrana (el 80%, pel 13% que no votaria) que entre 
les persones que no els agradaria adquirir la nacionalitat andorrana (tot i així entre els que 
no volen adquirir la nacionalitat hi ha un 55% que si pogués votaria en les eleccions 
andorranes, pel 40% que no votaria).  
 
Aquest resultats apunten que hi ha un major interès per la participació política que per 
l’adquisició de la nacionalitat andorrana, de manera que, com s’ha vist en preguntes 
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anteriors, el fet de nacionalitzar-se es valora sobretot per la seva vessant pràctica i utilitària, 
com també es reflecteix al demanar els motius a les persones que l’han adquirit: 
 
 
PERSONES NASCUDES FORA D’ANDORRA QUE TENEN LA NACIONALITAT 
ANDORRANA (N=98) 
 
 
5.49.- Per quin motiu va decidir adquirir la nacionalitat andorrana? (multiresposta) 
 

37 38.0

27 27.0

12 12.0

18 18.0

17 17.0

98

Per motius pràctics, d'utilitat (autoritzacions, drets econòmics...)

Per sentir-se andorrà

Per accedir als drets polítics

Altres

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge

 
 
Entre les persones que han adquirit la nacionalitat andorrana, els motius principals són 
d’ordre pràctic (el 38%) ja que comporta una sèrie d’avantatges en relació als papers (no 
cal autoritzacions per treballar), pels drets econòmics, etc. Hi ha un 27% pel qual sentir-se 
andorrà o sentir-se integrat és el motiu pel que van adquirir la nacionalitat, i un 12% per 
l’accés als drets polítics (poder votar i també poder ser elegit). La resta ha declarat motius 
familiars (per matrimoni, perquè els pares han obtingut la nacionalitat) o perquè porten 
molts anys residint a Andorra. 
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6.- CONCLUSIONS 
 
Després d’haver fet una anàlisi acurada de cadascuna de les preguntes integrants de 
l’enquesta, és el moment de fer un repàs i d’incloure unes reflexions finals a l'entorn del 
fenomen de la immigració.   
 
Per començar a analitzar el tema de la immigració cal tenir en compte la seva complexitat, 
considerant que les migracions són alhora el resultat de canvis globals i un factor important 
de canvi social tant en les societats d’origen com en les receptores, ja que comporten canvis 
a nivell demogràfic i econòmic però també afecta les relacions socials, la cultura, la política 
nacional i les relacions internacionals.  
 
La immigració comporta l’augment de la diversitat ètnica i cultural dins de la societat, fet 
que genera inquietud pel manteniment dels propis signes d’identitat col·lectiva, 
especialment en el cas dels microestats on el factor diferencial els ha permès consolidar la 
seva presència a través dels segles.113  
 
A Andorra, el procés de transformació econòmica experimentat durant la segona meitat 
dels segle XX va comportar la necessitat de més mà d’obra de la que disposava, passant de 
ser una societat emissora a una societat receptora de fluxos migratoris –provinents 
majoritàriament dels països veïns (d’Espanya i França, i més endavant de Portugal) en les 
primeres etapes, i posteriorment i en menor mesura de països més llunyans–, fins el punt 
que la població autòctona ha esdevingut una minoria nacional dins el país.   
 
La trobada entre la població autòctona i la població immigrada es considera problemàtica 
en el sentit que es posen en contacte grups que s’han construït a partir d’una homogeneïtat 
(real o imaginada) de trets significatius pels seus membres: una perspectiva compartida del 
món, una memòria històrica, costums, llenguatges, religions comunes, etc., que 
proporcionen un sentiment de comunitat. A partir d’això, s’estableix una diferència entre 
“nosaltres” i els “altres” (les persones amb les que no es comparteixen aquests trets).114 
 
Si s’analitza aquest fenomen des d’una perspectiva més plural i oberta, aquesta divisió no té 
sentit, doncs es considera que en la mesura que una persona arriba al país d’acollida i 
assoleix els drets per viure i treballar hauria de deixar de ser immigrant i convertir-se en 
ciutadà, de manera que no es distingiria els immigrants dels nacionals, sinó que tots serien 
ciutadans. 
 
En aquest punt cal fer uns aclariments al voltant del terme "immigrant" utilitzat en el 
present estudi. Tal i com s’ha apuntat en la introducció, hem utilitzat el terme efectivament 
per distingir a les persones procedents d’un altre país (d’origen) que arriben a Andorra (país 
d’acollida) per establir-s’hi de forma definitiva o per un període de temps considerable, de 
les persones que tenen la nacionalitat andorrana (els nacionals). Tot i que el terme 

                                                 
113 Domingo, J. (2002) 
114 Gimeno, L.: Actitudes hacia la inmigración. Relación entre las investigaciones  cualitativas y 
cuantitativas. Madrid: CIS, 2001 
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immigrant no sempre es correspon amb el de nacionalitat (ja que hi ha persones que han 
arribat com a immigrants però han adquirit la nacionalitat andorrana, alhora que alguns 
estrangers no són immigrants ja que han nascut a Andorra –fills de pares estrangers– però 
no han adquirit la nacionalitat andorrana), almenys a efectes legals o jurídics, els residents 
estrangers són considerats immigrants ja que necessiten la corresponent autorització per 
residir i/o treballar a Andorra, a diferència dels que tenen la nacionalitat andorrana. En 
aquest sentit, una persona deixaria de ser immigrant quan adquireix la nacionalitat 
andorrana. De fet, al llarg de l’estudi es distingeix entre lloc d’origen de les persones (país 
o zona on han nascut) i nacionalitat, ja que hi ha una proporció important de persones amb 
la nacionalitat andorrana que han nascut fora d’Andorra (sobretot a Espanya) i els seus 
pares tenien també diferents nacionalitats (veure annex 8.2). 
 
Per tant, aquí ens referim al terme "immigrant" no amb la intenció d’atribuir-li un sentit 
pejoratiu i discriminatori, que crea aquesta divisió imaginària que situa als nouvinguts en 
un estrat inferior als autòctons, sinó amb la intenció per fer més entenedora l’explicació. 
 
Enfocaments teòrics 
 
L’elecció d’una o altra perspectiva teòrica condiciona el camp d’estudi, doncs privilegia 
uns aspectes i subestima altres. Des dels anys 70 s’ha produït, principalment en alguns 
països europeus i als Estats Units, el debat entre dos enfocaments principals que reben el 
nom genèric “individualista” i “estructural”, els quals introduïm a continuació. 
 
La perspectiva individualista parteix de considerar les migracions com resultat de la lliure 
decisió d’individus particulars; aquests, a partir de la informació de que disposen, 
analitzarien els avantatges i desavantatges de residir a un altre país: si les primeres superen 
les segones es prendrà la decisió d’emigrar. El mateix criteri subjectiu (optimitzar el 
benestar) és la clau utilitzada per analitzar els comportaments dels immigrants en el país de 
destí. L’atenció es centra en les motivacions i expectatives dels individus; és a dir en el 
microcontext.  
 
La perspectiva històrico-estructural, per l’altra banda, es centra en el caràcter sistèmic o 
estructural dels fenòmens migratoris. Un sistema migratori és caracteritzat com un conjunt 
dinàmic, integrat per dos o més punts (països, regions, comarques) vinculats per fluxos 
humans. Des d’aquesta perspectiva la unitat d’anàlisi ja no són els individus sinó el sistema 
i els seus elements. És a dir, es dóna al procés migratori un caràcter macrosocial: són els 
canvis estructurals i no la suma de decisions individuals els que expliquen la seva gènesi. 
 
En el nostre estudi, hem optat per fer una anàlisi que integrés les dues visions, superant les 
limitacions de l’individualisme i del determinisme estructural. Així doncs, hem intentat  
incloure en el treball tant una dimensió socioeconòmica, com una altra més ideològica-
cultural conformada per imatges, percepcions, valoracions, discursos socials que no són 
producte purament individual. També ens hem referit a les xarxes socials migratòries, 
entenent-les com processos socials que connecten a gent establerta en diferents espais, 
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oferint possibilitats de desenvolupar estratègies fora del lloc de naixement115. De vegades 
una persona pot prendre la decisió d’emigrar més per la seguretat que li ofereixen els seus 
contactes que per les avantatges materials que pot obtenir. 
 
Les motivacions que duen als subjectes a emigrar, així com a les intencions de quedar-se 
definitivament al país o marxar passat un temps (que, com s’ha pogut veure, sol passar que 
el que anava a ser una escala o una estància temporal s’allarga molt més del previst i a 
l’inrevés, el que anava a ser un projecte de vida bastant definitiu passa a ser temporal per 
diverses qüestions) i els motius pels quals escullen un destí o un altre, són alguns 
condicionants del flux migratori que s’han identificat al llarg de l’estudi. 
 
Com s’ha pogut apreciar existeix una gran varietat interindividual envers aquests aspectes; 
les inflexions, les anades i les arribades poden ser freqüents, sobretot en determinades 
etapes de la biografia migratòria dels subjectes (per això no es pot establir un esquema del 
procés migratori de sentit únic). Molts factors són, doncs, els que entren en joc, i els que en 
aquest treball hem intentat copsar per comprendre molt millor la immigració a Andorra. 
 
En definitiva, sense ànim de ser exhaustius i definitius, i comptant que cada col·lectiu 
mereix un estudi més aprofundit, hem intentat fer una mostra que representés tots els grups 
nacionals (si bé els més minoritaris apareixen agrupats en funció d'un origen geogràfic 
agregat) per veure quina percepció o valoració tenen respecte el fenomen migratori i 
respecte els diferents col·lectius nacionals que formen la població d’Andorra, i quin nivell 
d’integració han assolit cadascun d’ells. Dos temes que han estat considerats com els dos 
eixos principals de l’estudi. 
 
I.- ACTITUDS 
 
El primer objectiu doncs era conèixer les actituds de la població en relació a la immigració i 
als immigrants, contrastant les possibles diferències entre les actituds de la població 
autòctona i la població immigrada. 
 
Existeixen diferents definicions del concepte actitud. Segons el model d’actitud de tres 
components (Rosenberg i Hovland), les actituds són predisposicions a respondre a alguna 
classe d’estímul amb certa classe de resposta, que pot ser afectiva (sentiments avaluatius), 
cognitiva (creences, opinions i idees respecte l’objecte d’actitud) i cognitiva/conductual 
(intencions conductuals o tendències d’acció). Altres autors (Petty i Cacioppo) destaquen el 
caràcter avaluatiu de les actituds (definició unidimensional) com el component més 
important, de manera que defineixen l’actitud com el sentiment general (positiu o negatiu) 
envers alguna persona, objecte o problema, distingint aquest concepte de les creences 
(opinions mantingudes respecte l’objecte d’actitud) i de la intenció conductual (disposició a 
comportar-se d’una forma especial respecte l’objecte d’actitud). 116 

                                                 
115 Actis, W.; Pereda, C.; De Prada, M.A. / Colectivo Ioé: Inmigrantes, trabajadores,  ciudadanos: una visión 
de las migraciones desde España.  València: Universitat de València, 1999. 
116 Hewstone, M.; Stroebe, W.: Codol, J.P.; Stephenson, G.M.: Introducción a la psicología social. Barcelona: 
Ariel, 1991. 
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En psicologia social, junt al tema d’actitud es tracta el tema del prejudici, que no s’ha de 
confondre amb el concepte de  discriminació. Mentre que el prejudici fa  al·lusió a una idea 
preconcebuda, a la que s’arriba sense fer una comprovació prèvia, envers certes persones o 
grups, la discriminació fa referència a un comportament negatiu o a un tracte desigual que 
respon a determinades concepcions de valors, a actituds i prejudicis, moltes vegades 
inconscients. Es discrimina  generalment a minories socials, però també a sectors grans de 
la població d’una societat, a partir de la suposició que existeix una circumstància 
d’inferioritat i dominació natural.  
 
Per una altra banda cal assenyalar que no sempre hi ha una correlació directa entre les 
actituds i la conducta efectiva, sinó que hi ha una sèrie de factors que influeixen en aquesta 
relació: factors metodològics (segons el nivell d’especifitat amb el que es mesuren tant les 
actituds com la conducta), característiques especials de l’actitud (si es tenen en compte els 
components afectius i cognitius de l’actitud i en funció de l’experiència directa amb 
l’objecte d’actitud), factors situacionals (condicionaments ambientals com les normes 
socials, normes morals i hàbits) i factors de personalitat.  
 
Actituds en relació a la immigració 
 
Segons les dades del nostre estudi, en general s’aprecia una actitud més aviat oberta de la 
població d’Andorra en relació al fet migratori, és a dir, que la majoria mostra opinions 
favorables pel que fa a la llibertat de les persones per viure i treballar en qualsevol país i 
respecte la política d’entrada de treballadors immigrants a Andorra, mentre que només una 
minoria mostra actituds més tancades i restrictives (un 3% considera que cadascú hauria de 
treballar en el seu país i un 12% creu que caldria restringir més l’entrada de treballadors 
immigrants a Andorra). 
 
A partir d’aquestes qüestions referents a l’actitud general en relació a la immigració, s’ha 
construït un índex entre 0 (que representa una actitud tancada o restrictiva) i 10 (una actitud 
més oberta o permissiva); segons aquest índex la puntuació del conjunt de la població és de 
6,8, el que indica una actitud bastant oberta, si bé les persones de nacionalitat andorrana són 
les que obtenen una puntuació més baixa (6,2), mentre que la resta de nacionalitats obtenen 
puntuacions més altes (entre 7 i 7,9 excepte les persones de nacionalitat francesa que tenen 
una mitjana de 6,7), és a dir que mostren una actitud més oberta en relació a la immigració.  
 
Aquest índex s’ha utilitzat com una variable independent (explicativa) en l’anàlisi de 
diferents preguntes, mostrant la correlació de puntuacions més baixes (actituds més 
tancades o restrictives respecte a la immigració) amb les respostes negatives en relació a la 
valoració i als drets de la població immigrada, i de les puntuacions més altes amb les 
opinions més positives. 
 
Per una altra part, la immigració és considerada positiva per Andorra (el 84% de la població 
així ho creu), fet que sembla lògic en un país on la majoria de la població és d’origen 
immigrant. Aquesta valoració positiva s’atribueix majoritàriament a les necessitats del 
desenvolupament econòmic del país, ja que hi ha molts llocs de treball pels quals no hi ha 
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suficient mà d’obra autòctona. En aquest sentit, la societat andorrana sembla plenament 
conscient de la necessitat de comptar amb els treballadors estrangers i de la seva 
contribució a l’economia del país (el 93% de la població està d’acord amb que “els 
immigrants han fet possible el desenvolupament econòmic d’Andorra” i amb que “els 
immigrants són necessaris pel funcionament de l’economia andorrana”). 
 
Si bé en general s’observa una actitud social favorable a la immigració per part del conjunt 
de la població d’Andorra, al demanar l’opinió respecte alguns possibles efectes de la 
immigració sobre la societat andorrana, es manifesten opinions menys positives sobre els 
immigrants. 
 
Així, hi ha una opinió majoritària (el 70%) de que “els immigrants ocupen llocs de treball 
que no volen els andorrans”. En el cas d’Andorra, amb una situació de creixement 
econòmic i de plena ocupació, es podria interpretar que els immigrants ocupen llocs de 
treball pels que no hi ha suficient mà d’obra autòctona i que sense la seva presència 
quedarien sense cobrir, és a dir, que hi ha una situació de complementarietat en el mercat 
de treball. Però, per una altra part, aquesta situació pot considerar-se com una conseqüència 
de la segmentació del mercat laboral en funció de l’origen de les persones, el que suposa 
que hi ha determinades activitats (sobretot del segment secundari) que la població 
autòctona no està disposada a realitzar per tractar-se de feines menys qualificades, amb 
pitjors condicions i menor prestigi o estatus social; és a dir, que es necessiten immigrants 
per treballar en determinades activitats que la població autòctona no està disposada a 
realitzar degut a l’increment del nivell d’acceptabilitat (per l’augment del nivell educatiu i 
de les expectatives laborals de la població autòctona). 
 
Altres tòpics sobre l’impacte de la immigració en el mercat laboral, com que “l’afluència de 
molts immigrants fa que baixin els salaris” i que “l’arribada de més immigrants dificultarà 
en el futur l’accés al treball dels andorrans i residents”, reflecteixen la percepció d’una 
situació de competència entre els treballadors autòctons i els treballadors immigrants. Els 
resultats de l’estudi mostren que, en el conjunt de la població d’Andorra, les opinions 
respecte aquestes afirmacions estan bastant dividides. Així, el 47% creu que l’afluència 
d’immigrants fa que baixin els salaris pel 44% que està en desacord, destacant que els 
treballadors qualificats i semiqualificats de la indústria i la construcció i els treballadors no 
qualificats, així com les persones de nacionalitat espanyola i portuguesa, són els que pensen 
en major proporció que l’afluència de molts immigrants fa que baixin els salaris, 
segurament perquè veuen en l’arribada de nous immigrants possibles competidors en el 
mercat de treball. Per una altra part, el 44% creu que l’arribada de més immigrants 
dificultarà l’accés al treball (mentre que el 49% està en desacord), si bé entre les persones 
majors de 40 anys i les que tenen nivell d’estudis més baixos i també entre els andorrans, hi 
ha percentatges superiors d’acord amb aquesta qüestió.  
 
En general a Andorra, no hi ha indicis suficients per afirmar que l’afluència de molts 
immigrants hagi fet baixar els salaris; el que efectivament es constata és que els empresaris 
demanen una major facilitat per contractar treballadors immigrants (sobretot en els sectors 
d’hoteleria i serveis turístics), el que es podria aprofitar per oferir pitjors salaris i 
condicions laborals, en cas de no controlar-se aquesta situació. De fet, la contínua demanda 
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de mà d’obra és deguda al creixement econòmic –que comporta la creació de nous llocs de 
treball– i, sobretot, a l’elevada rotació que es produeix en alguns sectors del mercat de 
treball d’Andorra, que són precisament els que tenen pitjors condicions laborals (salari en 
relació a la jornada laboral i festius, etc.). 117    
 
Precisament, degut a que a Andorra hi ha hagut una continuada demanda de mà d’obra, no 
s’ha produït una situació de competència pels llocs de treball. De fet, la legislació 
d’immigració pretén privilegiar l’accés als llocs de treball dels andorrans i dels estrangers 
legalment residents, fixant quotes d’autoritzacions de treball quan es considera necessari 
(de forma prioritària pels nacionals d’Espanya i França i dels altres estats membres de la 
Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu). A més, com s’ha explicat en el treball, no 
s’ha generat una clara situació de competència entre nacionals i immigrants ja que en molts 
casos opten a llocs de treball en diferents segments (tot i que pot donar-se certa 
competència entre els diferents col·lectius d’immigrants i entre els nouvinguts i els 
residents establerts des de fa més temps).  
 
Segons estudis realitzats en altres països, aquesta competència es produiria entre els que 
poden ocupar els mateixos llocs de treball i especialment entre els que tenen pitjors 
condicions laborals (dins el segment secundari), de manera que en aquests segments 
l’empresari preferiria el treballador immigrant perquè està disposat a acceptar condicions 
laborals inferiors i perquè té una escassa capacitat reivindicativa. Aquesta discriminació 
positiva respecte els immigrants comportaria un descens dels sous i un retrocés en les 
condicions i drets laborals, incrementant la fragmentació i la individualització de les 
relacions laborals, és a dir, una situació de “dumping social” (tendència al deteriorament 
generalitzat de la situació laboral).118  
 
En aquest sentit es considera que la immigració pot generar cert efecte a la baixa de les 
condicions laborals en determinats sectors, sobretot on la incidència sindical és inferior, 
però també cal tenir en compte que, independentment de la presència d’immigrants, alguns 
sectors ofereixen baixes condicions laborals perquè només així resulten competitius i no 
existirien si no troben mà d’obra adaptable a aquestes condicions. Per una altra banda, el 
supòsit de que els immigrants treuen els llocs de treball dels autòctons parteix d’una 
consideració econòmica falsa, ja que es considera que el nombre de llocs de treball és fix. 
Però de fet, es constata que la immigració no disminueix els llocs de treball disponibles 
sinó que els augmenta perquè contribueix al sosteniment de certs sectors econòmics i ajuda 
a mantenir i crear altres llocs de treball. 119  
 
En relació a la idea que “l’augment d’immigrants afavoreix que es produeixin més 
conflictes socials”, la majoria de la població hi està d’acord (el 54% d’acord, pel 39% en 
desacord). Tot i que fins el moment hi ha hagut una situació de coexistència pacífica entre 
                                                 
117 Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans: Anàlisi de la situació laboral a Andorra. 
Disponible a: <http://www.iea.ad/cres/Relacionslaborals.PDF> 
118 Solé, C.: “Immigració econòmica”. Institut Català de la Mediterrània: Curs de Polítiques d’immigració a 
Catalunya 2000-2001.  
Disponible a: <http://www.gencat.es/icm/politiques_immigracio/csole206.pdf> 
119 Pajares, A.: “La inserción laboral de las personas inmigradas en Cataluña”. CERES, 2002. 
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les diferents comunitats que conviuen a Andorra, aquesta percepció possiblement es pot 
explicar per les experiències conflictives que s’han produït en altres països i per la imatge 
que associa immigració amb delinqüència. Aquesta imatge negativa de la immigració es 
reforça amb la legislació que es centra en el control de l’entrada d’immigrants, i també es 
transmet amb les notícies de detencions d’immigrants “il·legals” (que de fet no han comès 
cap delicte, sinó una falta administrativa per no tenir el permís de residència). Per una altra 
banda, les dades que mostren l’elevada proporció de població reclusa estrangera també 
contribueixen a afavorir aquesta imatge, tot i que si es comparessin aquestes dades amb la 
proporció de la població autòctona que es troba en una situació social i econòmica similar, 
el nivell de persones implicades en delictes seria semblant.120 
 
Per una altra banda, al plantejar la qüestió del manteniment dels trets culturals dels 
residents estrangers (llengua, costums i estils de vida, creences i pràctica religiosa) 
s’observa un clar posicionament a favor, és a dir, que la majoria de la població d’Andorra 
considera que està bé que els mantinguin –per bé que es demana que també aprenguin la 
llengua i adoptin costums andorrans.  
 
En aquestes qüestions s’observen diferències significatives en funció de l’actitud en relació 
a la immigració, de manera que les persones amb una actitud més oberta són les més 
favorables a que els residents estrangers mantinguin la seva llengua, costums i creences, 
però en general, s’observa una posició força tolerant en el conjunt de la societat andorrana 
pel que fa al manteniment de la identitat cultural dels immigrants, és a dir, que no es 
planteja un model d’assimilació cultural imposada.  
 
Drets socials i polítics 
 
Quant a l’acceptació d’una sèrie de drets per als immigrants, hi ha una posició 
majoritàriament favorable, sobretot pel que fa al reagrupament familiar (el 96% hi està 
d’acord), a l’accés a un lloc de treball en igualtat de condicions (el 83% d’acord) i la 
constitució de grups o associacions per defensar els seus drets (el 78% d’acord).  
 
En relació a que els immigrants puguin obtenir més fàcilment la nacionalitat andorrana i 
que puguin tenir temples propis on practicar la seva religió, també hi ha una majoria de la 
població d’acord (el 60% i el 51% respectivament), però són dues qüestions més 
polèmiques i que mostren posicions més enfrontades en funció de determinades variables. 
Així, entre les persones amb una actitud més restrictiva en relació a la immigració només 
un 37% està d’acord amb que els immigrants puguin obtenir més fàcilment la nacionalitat 
andorrana (enfront del 68% que està d’acord entre els que tenen una actitud més oberta) i 
només un 33% està d’acord amb que puguin tenir temples propis (enfront del 56% que està 
d’acord entre els que tenen una actitud més oberta).  
 
Pel que fa a l’obtenció de la nacionalitat, destaca que entre les persones que tenen la 
nacionalitat andorrana hi ha més proporció en desacord amb que es pugui obtenir més 

                                                 
120 Pajares, M. (1999). 
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fàcilment (el 49% està en desacord pel 42% que hi estan d’acord), mentre que en la resta de 
nacionalitats hi ha més proporció d’acord (entre el 55% i el 83%).  
 
És a dir, que aquesta qüestió mostra una divisió entre andorrans i no andorrans pel que fa a 
l’accés a un dret que suposa una situació de privilegi, ja que el fet de tenir la nacionalitat 
comporta una sèrie d’avantatges i la plenitud de drets econòmics i polítics, mentre que els 
que no la tenen no són “ciutadans de ple dret”. En aquest sentit, una major facilitat per als 
immigrants a l’hora d’obtenir la nacionalitat suposaria una pèrdua d’aquesta posició de 
privilegi per als andorrans, i en conseqüència mostren certa oposició a que hi accedeixi un 
major nombre de persones. 
 
Quant al fet que els immigrants puguin tenir temples propis per practicar la seva religió, 
destaca que hi ha una menor acceptació que en relació al manteniment i la pràctica de les 
seves creences religioses. És a dir que, si bé s’accepta majoritàriament la llibertat religiosa i 
de culte, hi ha certa reticència a que es concreti amb l'existència de temples per a la pràctica 
religiosa.   
 
En relació als drets polítics per als estrangers que resideixen i treballen de forma estable a 
Andorra hi ha una majoria de la població que està d’acord amb que puguin afiliar-se a 
partits polítics o sindicats i votar a les eleccions comunals; pel que fa a votar a les eleccions 
generals el grau d’acord és inferior, i quan es planteja la possibilitat del dret de sufragi 
passiu (presentar-se a les eleccions i ser escollit com a representant) hi ha una divisió entre 
les persones que hi estarien d’acord i en desacord.  
 
En tots els casos, les persones amb nacionalitat andorrana es mostren més reticents a la 
concessió d’aquests drets polítics per als residents estrangers (tenen proporcions d’acord 
inferiors als no andorrans), però especialment en relació al vot a les eleccions generals i a la 
possibilitat de presentar-se a les eleccions i ser escollits, on la majoria dels andorrans estan 
en desacord, mentre que la majoria dels no andorrans hi estarien d’acord. 
 
L’assoliment dels drets polítics (lligats a l’adquisició de la nacionalitat) són factors molt 
importants per a la integració dels immigrants. De fet, es considera que aquests drets no són 
una conseqüència, sinó una condició per a la integració,121 ja que la divisió jurídico-política 
entre nacionals i estrangers és la que delimita l’assoliment de la plena ciutadania (ser 
reconegut com a membre de la comunitat política i jurídica). 
 
Quant a les raons per les que la població en general considera important tenir la nacionalitat 
andorrana, destaquen motivacions pràctiques en l’àmbit laboral i econòmic, com poden ser 
no necessitar una autorització d’immigració, o per l’accés a determinats llocs de treball i 
l’exercici i participació en activitats econòmiques; aquests aspectes són valorats amb major 
proporció per les persones que no tenen la nacionalitat andorrana. Per una altra banda, 
també hi ha una part de la població que considera important tenir la nacionalitat andorrana 

                                                 
121 De Lucas, J.: “Sobre las condiciones de ciudadania en la sociedad multicultural”, 1r Congrés Internacional 
Multiculturalitat i ciutadania. Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs, 2003. 
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pel fet de sentir-se integrat al país o per poder participar en la vida política; aquests aspectes 
són esmentats amb major proporció per les persones que tenen la nacionalitat andorrana. 
 
Malgrat que la majoria de les persones que no tenen la nacionalitat andorrana pensen que 
hauria de ser més fàcil poder tenir-la, no es mostren especialment interessats a adquirir-la 
(el 59% declara que no els agradaria adquirir-la, pel 38% que sí que els agradaria). Els 
motius per no voler adquirir la nacionalitat andorrana són principalment per no perdre la 
nacionalitat d’origen i perquè no hi veuen cap utilitat. Entre els que sí que els agradaria 
adquirir-la destaquen els motius pràctics (per no haver de renovar l’autorització 
d’immigració) i per sentir-se andorrà i adquirir els drets polítics. 
 
Per una altra part, també es manifesta la importància de la possibilitat de participar en la 
vida política, ja que el 65% de les persones immigrades diuen que si poguessin votarien en 
les eleccions d’Andorra, sobretot les persones que fa més anys que resideixen a Andorra. 
Així doncs, la població immigrada mostra més interès per votar que per adquirir la 
nacionalitat andorrana, segurament perquè a través de la participació en la vida política del 
país la seva situació canviaria i els seus interessos i demandes es tindrien més en compte, 
mentre que el fet de tenir la nacionalitat andorrana es valora sobretot per la seva utilitat 
pràctica. 
 
Valoració i relacions entre els diferents col·lectius  
 
A partir de les valoracions i de les relacions entre els diferents col·lectius es pot perfilar la 
posició de cada grup en una escala jeràrquica que reflecteix, segons les hipòtesis de partida, 
l’estratificació en funció dels diferents àmbits de segmentació.  
 
El grau de simpatia que sent la població per persones de diferents orígens geogràfics, ens 
permet una primera aproximació als estereotips i prejudicis entre les diferents comunitats, 
perfilant una jerarquització en la que al capdamunt s’hi troben les persones d’Andorra, 
Catalunya i de la resta d’Espanya (puntuacions per sobre de 7 en una escala entre 0 –cap 
simpatia– i 10 –molta simpatia–), seguides de les persones de Sud-amèrica, França i 
Portugal (puntuacions al voltant de 6). En un nivell més baix pel que fa al grau de simpatia, 
es trobarien les persones de Gran Bretanya, Filipines, Índia i Àfrica (amb puntuacions 
lleugerament superiors a 5), destacant que el col·lectiu de persones d’origen magrebí són 
les que obtenen una puntuació més baixa. 
 
Naturalment en funció del lloc d’origen de la població, varien les puntuacions que donen 
als diferents col·lectius, però en general es constata la tendència a donar puntuacions més 
altes al propi col·lectiu i als andorrans i espanyols, mentre que la puntuació més baixa es 
dóna als magrebins.  
 
També cal assenyalar que la puntuació (segons el grau de simpatia) que obtenen les 
persones de països extracomunitaris per part de les persones amb una actitud restrictiva en 
relació a la immigració és molt més baixa que la que obtenen de les persones amb una 
actitud més oberta, el que indicaria que les actituds restrictives es manifesten més clarament 
envers els immigrants extracomunitaris, (que també són els col·lectius considerats més 
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“diferents” culturalment o ètnicament i els que tenen més limitacions per accedir a una 
autorització de treball). 
 
Aquesta posició dels diferents col·lectius en funció del grau de simpatia, reafirma els 
resultats de la qüestió en que es demanava l’opinió sobre la necessitat de donar preferència 
o restringir l’entrada d’immigrants de determinats països, de manera que entre els que 
creuen convenient donar preferència a l’entrada de determinats immigrants es fa referència 
majoritàriament als dels països veïns (d’Europa i sobretot d’Espanya o França), mentre que 
els que creuen que s’hauria de restringir l’entrada de determinats immigrants es refereixen 
sobretot a immigrants dels països àrabs.  
 
La persistència d’aquest prejudici envers el col·lectiu de persones del Magrib (i en general 
dels països àrabs) resulta molt rellevant en un país com Andorra on no tenen una presència 
molt significativa (són un col·lectiu minoritari) i on tampoc s’han produït conflictes 
importants amb aquesta comunitat. De fet, sembla que, més que per les diferències culturals 
amb aquesta comunitat, es tracta d’un prejudici alimentat pels estereotips i per la imatge 
negativa que es transmet d’aquestes persones, contribuint a la seva estigmatització al 
relacionar-los amb immigració il·legal, delinqüència i integrisme islàmic. També hi pot 
contribuir la imatge negativa que aquest col·lectiu té entre els grups nacionals més presents 
a Andorra –espanyols, francesos, catalans... 
 
Pel que fa a la percepció de la valoració dels diferents col·lectius dins la societat andorrana, 
clarament destaquen els catalans i els andorrans com els col·lectius que es considera que 
són valorats de manera positiva, seguits dels altres grups d’espanyols i els francesos. El 
britànic seria el següent col·lectiu que es considera que està valorat positivament, tot i que 
en un percentatge més baix. En canvi la meitat de la població considera que els portuguesos 
són valorats de manera negativa, per sobre dels sud-americans, filipins i indis, i novament 
són els marroquins els que en major mesura es considera que són valorats negativament 
dins la societat andorrana. 
 
Valoració dels diferents col·lectius  dins la societat andorrana i grau de simpatia 
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Aquest gràfic permet comparar la valoració del grau de simpatia per cadascun dels 
col·lectius pels que s’ha demanat amb la valoració social que s’atribueix en cada cas, tenint 
en compte que, segons la teoria de la projecció d’actituds, s’atribueixen a altres (en aquest 
cas a la societat andorrana en general) les pròpies actituds considerades “no correctes”, ja 
que es tendeixen a amagar les actituds discriminatòries.  
 
Per una altra part, la posició que ocupen els diferents col·lectius, es pot interpretar en clau 
de les diferents línies de divisió dins de la societat andorrana (segmentació jurídico-política, 
segmentació socioeconòmica i segmentació lingüístico-cultural). 
 
Així, s’observa que els andorrans i catalans ocuparien les posicions superiors en 
l’estratificació social (són els que es considera que estan valorats més positivament dins la 
societat andorrana i també són els que obtenen puntuacions del grau de simpatia més alt), 
situació lògica per tractar-se de la població autòctona (els andorrans) i de la mateixa 
“cultura” (en el cas dels catalans que, a més, són també el grup d’immigrants més nombrós 
i antic).  
 
La resta dels grups d’espanyols ocuparien el següent esglaó, ja que la percepció de la seva 
valoració dins la societat andorrana no és tan elevada com la d’andorrans i catalans; en 
aquesta percepció s’intueix que hi intervé la divisió lingüística i cultural entre 
“catalanoparlants” i “castellanoparlants”.  
 
En el cas dels francesos, portuguesos i sud-americans, tot i que el grau de simpatia és 
similar, la percepció de la valoració dins la societat andorrana és bastant diferent: mentre 
que els francesos es considera que són valorats majoritàriament de manera positiva (a un 
nivell similar al dels espanyols), en el cas dels portuguesos i els sud-americans es considera 
que en general són valorats de manera negativa; això s’explica per la imatge estereotipada 
d’aquests col·lectius i per la seva posició en l’estructura ocupacional. Així, els francesos en 
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general estan més ben situats i gaudeixen d’un major prestigi social (a banda de ser també 
un grup d’immigració tradicional) que els portuguesos (ocupats sobretot en la construcció, 
hoteleria i altres serveis poc qualificats) i els sud-americans (majoritàriament treballadors 
temporers en el sectors de serveis turístics i en l’hoteleria). 
 
Finalment els filipins, indis i sobretot els marroquins són els que se situarien en les 
posicions inferiors, ja que es considera que són valorats negativament dins la societat 
andorrana i també destaquen per tenir les puntuacions del grau de simpatia més baixes 
(especialment els marroquins). Les valoracions i actituds envers les comunitats filipina i 
marroquina es poden interpretar per motius culturals i lingüístics , i també com un reflex de 
la seva situació en l’escala social, que segons els eixos de divisió que hem utilitzat estarien 
situats en les posicions més baixes (treballen en major proporció en ocupacions menys 
qualificades), mentre que en el cas dels indis, a l’estar més ben situats en l’escala 
ocupacional, la valoració es pot atribuir més a un component cultural. 
 
En aquest punt cal destacar la importància de les relacions interètniques (relacions 
familiars, d’amistat, etc. entre persones de les diferents comunitats que composen la 
població) per la cohesió social, ja que són mecanismes que permeten integrar-se en els 
diferents àmbits del món social.  
 
En el cas d’Andorra, lògicament es produeixen més relacions entre els grups amb major 
presència entre la població –sobretot entre andorrans, catalans i altres espanyols, i en menor 
proporció amb francesos i portuguesos–, mentre que amb els col·lectius més minoritaris 
gran part de població no hi té cap de les relacions per les que s’ha demanat (a excepció de 
les persones del mateix origen). En aquest sentit es pot constatar un considerable 
component endogàmic, sobretot pel que fa a les relacions familiars. Aquesta endogàmia es 
produeix sobretot en relació als col·lectius d’immigrants més recents i no tant entre els 
grups d’immigració tradicional (espanyols, francesos). 
 
Per una altra banda, les relacions interpersonals entre els diferents col·lectius influeix 
positivament en la valoració que es fa de cada grup, ja que tenen un coneixement menys 
estereotipat de les persones de diferents orígens; així, al comparar la mitjana del grau de 
simpatia respecte les persones de diferents llocs d’origen, efectivament es constata que la 
puntuació de les persones que hi tenen relació familiar i/o d’amistat és molt més alta en 
cada cas que la de les persones que no hi tenen aquestes relacions.   
 
Aquestes dades posen de relleu la influència dels estereotips a l’hora de valorar les persones 
de les diferents comunitats i la importància de la coneixença mútua per superar alguns 
prejudicis.  
 
Pel que fa a la percepció de com seria la convivència amb els diferents col·lectius, la 
majoria de la població considera que la convivència amb els andorrans i amb els catalans 
seria fàcil, i més de la meitat també pensa que seria fàcil conviure amb els altres grups 
d’espanyols. En l’altre extrem, la majoria de la població considera que la convivència amb 
els marroquins seria difícil i també amb els indis i filipins. Els francesos, portuguesos i sud-
americans ocuparien unes posicions intermèdies en les que les respostes estan dividides 
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entre els que creuen que la convivència seria fàcil o que seria difícil (amb una lleugera 
superioritat de la primera), mentre que amb els britànics hi ha una tendència a creure que la 
convivència seria difícil.  
 
Aquí, també resulta evident la influència de tenir-hi relacions, ja que en cada cas les 
persones que tenen alguna relació amb persones dels diferents orígens pensen amb major 
proporció que la convivència seria fàcil que les persones que no hi tenen cap relació. 
 
 
En general es pot considerar que a Andorra hi ha una actitud oberta en relació a la 
immigració i un reconeixement de que és positiva i necessària pel país, però també és cert 
que al llarg d’aquest estudi s’han constatat alguns prejudicis i estereotips en relació a la 
immigració i envers certes comunitats en particular, com es manifesta en la percepció d’una 
relació entre immigració i augment de la conflictivitat, en la preferència per l’entrada 
d’immigrants d’alguns països i la restricció de l’entrada d’altres, o en les  valoracions dels 
diferents col·lectius.  
 
Unes conclusions similars es desprenen d’un informe sobre Andorra de la Comissió 
Europea contra el Racisme i la Intolerància,122 on es considera que els problemes de 
racisme i de discriminació són molt poc freqüents i que la societat andorrana és 
especialment tolerant com a conseqüència de la seva situació geogràfica, de la seva història 
i de la seva condició de país d’immigració i turisme, però també es destaca l’existència de 
prejudicis entre els membres d’algunes comunitats immigrades (prejudicis envers la 
comunitat portuguesa o prejudicis envers els immigrants d’origen àrab, per part d’altres 
comunitats d’immigrants). Concretament es fa referència a que certs grups minoritaris, com 
la comunitat musulmana, poden ser especialment vulnerables als problemes de racisme, 
discriminació i intolerància, i es constata que els petits grups religiosos no disposen de llocs 
adequats per al culte, fet que pot comportar situacions problemàtiques.  
 
En aquest mateix informe també s’assenyala que, tot i la coexistència pacífica de les 
diferents comunitats que conviuen al país, les manifestacions d’intolerància i de violència 
podrien augmentar si la situació econòmica del país empitjorés, i que “caldria prestar més 
atenció als treballadors estrangers com a membres de la societat andorrana, més que com a 
simples entitats econòmiques”. És a dir que, si bé és cert que la immigració respon a les 
necessitats del mercat de treball, i també que –com hem comprovat en aquest estudi– la 
majoria de la població reconeix la contribució dels immigrants en l’economia andorrana, 
aquesta contribució no es veu compensada amb mecanismes per la seva plena integració i 
participació en la societat. En aquest sentit la Comissió Europea contra el Racisme i la 
Intolerància recomana que les autoritats andorranes atorguin el dret de vot en les eleccions 
locals als estrangers que resideixen des de fa temps al país (permetria la seva participació 
activa en la vida pública) i que facilitin l’accés a la nacionalitat andorrana (escurçant el 
període de residència per presentar la sol·licitud de la nacionalitat i flexibilizant el requisit 
per obtenir la doble nacionalitat). De fet, aquestes propostes no són noves, sinó que ja 

                                                 
122 ECRI (European Commission against Racism and Intolerance): Segon informe sobre Andorra, aprovat el 
28 de juny de 2002. 
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apareixen plantejades en estudis de fa diverses dècades que analitzaven el fenomen de la 
immigració a Andorra (veure apartat 4.16).  
 
II.- INTEGRACIÓ  
 
En el present estudi hem abordat el fenomen de la integració des de dues vessants. Per una 
banda, ens hem referit a la integració a “l’Andorra oficial”, explicada mitjançat el 
paradigma assimilacionista, segons el qual la integració és el procés d’incorporació de 
l’immigrant en la consciència i en la pràctica de les estructures de valor i pautes de 
conducta de la societat receptora, sense que suposi una renúncia a la identitat cultural 
d’origen. 
 
Per una altra banda, ens hem referit a la integració a l’Andorra heterogènia i plural, creada 
pel gran creixement econòmic i migratori de les últimes dècades, basada en un enfocament 
més dinàmic que entén la integració com a processos d’interaccions i d’adaptació mútua 
entre tota la població. 
 
En primer lloc ens centrarem en el primer model per explicar els diferents estadis 
d’integració123 que la persona immigrada va adquirint en la nova societat. El primer procés 
d’integració que assoleix l’immigrant és la integració ocupacional, és a dir, que el 
nouvingut penetra dins l’estructura social a través de l’estructura ocupacional. Com  
havíem comentat la major part de les persones que arriben a Andorra ho fan per motius 
laborals (el 59%). Òbviament, aquest primer nivell d’integració es fa possible si la llei ho 
permet. És a dir, el reconeixement legal de l’immigrant com a treballador és el primer pas 
d’aquest procés. Les dificultats legislatives i administratives per aconseguir el permís de 
treball i de residència, així com la limitació temporal del mateix és el principal obstacle per 
assolir la integració. Aquesta fase d’indefensió i de no reconeixement de la ciutadania és 
anomenada per Basternier i Dassetto124 “marginació social” en la mesura que es produeix 
un tracte diferent envers certs col·lectius d’immigrants. Aquesta etapa es viu moltes 
vegades com un parèntesi a l’espera d’un futur millor i freqüentment es produeix un retorn. 
El cas dels extracomunitaris a Andorra és un exemple clar de grups que viuen aquesta 
situació. 
 
Una vegada que l’immigrant ha legalitzat la seva condició sol·licita, en el cas que tingui 
família, el reagrupament familiar (hi ha una major proporció d’homes que de dones entre 
els que van arribar per raons de treball –el 64% pel 56% de les dones–, mentre que hi ha 
més proporció de dones que van arribar a Andorra per raons familiars –el 30% pel 18% dels 
homes). De manera, que apareixen en l’escenari els fills i els cònjuges i s’incorporen noves 
situacions a tractar: el paper i el treball de les dones, l’escolarització dels infants, així com 
la recerca d’un habitatge. 
 

                                                 
123 Solé, C.: Integración sociocultural de los inmigrantes en Cataluña. Madrid: CIS, 1981.  
124 Basternier, A.; Dassetto, F.:  Immigration et espace public. Immigration et espace public. La controverse 
de l’intégration. Paris: Cienmi l’Harmatan, 1993. 
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Un segon procés d’integració és la sociocultural que s’entén com una unió de la diversitat 
i no com una uniformització (és a dir, no pressuposa la renúncia per part de l’immigrant a la 
identitat cultural d’origen). Per a l’assoliment d’aquesta unió hi ha una sèrie de passos a 
seguir: el nouvingut, en penetrar en l’estructura social a través de l’estructura ocupacional, 
accepta els símbols, els costums, les tradicions i les institucions de la societat d’acollida, 
així com elements culturals com per exemple la llengua. No s’ha d’entendre aquesta 
integració tan sols com un procés d’assimilació lingüística i d’imitació de trets culturals 
dels receptors, sinó que s’ha d’entendre en un sentit ampli. És a dir, en el rerafons d’aquest 
procés d’integració –referida com integració a “l’Andorra oficial”– hi ha principalment 
l’interès de l’immigrant a penetrar i a poder posicionar-se adequadament dins l’estructura 
social. 
 
Com s’ha pogut observar en l’estudi, en la mesura que molts immigrants arribats al país no 
són catalanoparlants,125 l’assimilació lingüística (ens referim a conèixer mínimament la 
llengua catalana) és considerada l’objectiu principal d’aquest procés sociocultural. 
 
El 92 % de la població enquestada considera que el fet de conèixer el català és una condició 
necessària per la integració perquè el conèixer la llengua autòctona ajuda a incrementar les 
possibilitats individuals de competir en el mercat de treball i en la vida de la societat 
andorrana.126 Aquesta idea corrobora la nostra hipòtesi inicial de considerar el català com 
un instrument d’integració, entesa sobretot  com l’augment de les expectatives de promoció 
ocupacional i social.  
 
En el present estudi s’aprecia com, malgrat ser el castellà la llengua més utilitzada (sobretot 
en l’àmbit de la família i de les amistats) hi ha la tendència general a utilitzar el català tant 
en l’àmbit de la feina com en el de l’administració.  
 
Si bé hi ha una gran proporció dels enquestats que declara parlar el català, hi ha menys 
proporció de gent que coneix i participa en les activitats d’Andorra. És a dir, el conèixer la 
història, les institucions, els costums i les tradicions, així com participar en activitats socials 
o festives es deixa en un segon terme de prioritats dels immigrants. Dit això, es pot afirmar 
que mentre que la majoria dels enquestats fan l’esforç per integrar-se lingüísticament, la 
integració més cultural (entesa com d’atansament als costums, tradicions autòctones), si bé 
es dóna entre els habitants amb més anys de residència i entre les segones generacions 
(fills), encara li queda un camí llarg per recórrer.  
 
Una de les explicacions possibles sobre aquesta qüestió és la següent: al mateix temps que 
els immigrants accepten la forma de vida, les institucions i els símbols de la societat 
receptora, també reclamen el reconeixement de les seves característiques ètniques i 
culturals (idea que s’entreveu al llarg del treball, tot i que  seria objecte per fer un estudi 

                                                 
125 Com hem vist,  hi ha una comunitat lingüística hispànica important, procedent majoritàriament d’Espanya i 
una petita part d’Amèrica Llatina, que supera a la catalana. També es donen altres corrents migratòries 
provinents bàsicament de Portugal, així com corrents extracomunitàries, però numèricament menys 
importants, que diversifiquen encara més els aspectes lingüístics a Andorra. 
126 Solé, C.: (1981:1991). 
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més aprofundit). Ara per ara, la manera de fer-ho es creant i desenvolupant entitats 
culturals; segons els resultats el 45% dels portuguesos i el 72% dels britànics que estan 
associats, pertanyen a associacions regionals. Pel que fa als espanyols, les associacions 
regionals constitueixen la segona preferència d’elecció després de les organitzacions de 
tipus esportiu que, a més a més de representar i canalitzar els seus interessos, és un 
instrument molt útil per mantenir activa una utilíssima xarxa d’ajuda mútua i solidaritat. En 
la mesura que es reforcen els vincles entre immigrants provinents d’una mateixa zona, es 
debiliten les formes d’integració més formals, en tant que es produeix un allunyament amb 
la cultura autòctona (com per exemple, poc coneixement i participació en les activitats 
realitzades pels autòctons) però alhora es perpetua el manteniment de les arrels culturals127. 
Si el reconeixement  d’aquestes associacions no es dóna pot produir-se un conflicte amb les 
institucions del país, o pel contrari pot convertir-se en un consens sobre les diferències 
existents.128 
 
En el cas d’Andorra, al no haver massa dificultats per part de l’Administració a que aquests 
col·lectius s’associïn no existeix un conflicte obert ni amb les institucions ni amb la 
població autòctona. Un factor explicatiu de la inexistència de conflictes greus entre la 
població és l’existència ja esmentada de la segmentació legal. Les diferents oportunitats 
d’accés a drets econòmics i polítics segons es tingui o no la nacionalitat, condiciona que les 
persones no andorranes no puguin organitzar-se políticament, amb la qual cosa també 
s'evita qualsevol font de conflicte obert, tot i que possiblement hi ha un conflicte latent. És 
a dir, el país permet la creació i el desenvolupament d’entitats culturals, però no hi ha els 
mecanismes perquè molts d’aquests interessos s’institucionalitzin i que els immigrants 
s’organitzin políticament. 
 
Una altra possible explicació és que la majoria de residents estrangers són d’origen europeu 
i d’una cultura que es fonamenta en la mateixa tradició judeo-cristiana. Per tant, en la 
mesura que no hi ha massa diferències ètniques ni religioses no es detecten grans problemes 
significatius de convivència social. Com apunten els resultats de l’enquesta, hi ha una 
acceptació majoritària del manteniment per part dels nouvinguts de diferents orígens de la 
seva llengua (perquè la majoria de la població parla més d’un idioma), els seus costums 
(perquè són similars) i de la pràctica religiosa (la majoria són religions cristianes). 
 
En definitiva, el manteniment de les arrels culturals de molts col·lectius afavoreix alhora  
que els immigrants assoleixin l’altre tipus d’integració: integració a l’Andorra diversa i 
plural, on conviuen diferents nacionalitats. Ara ja no parlem d’atansament dels nouvinguts 
a les pautes de conducta i als valors dels autòctons, sinó que parlem d’un sentiment de 
satisfacció que té l’immigrant en relació al treball, en relació a la percepció de millora de la 

                                                 
127 Delgado, M. (1998).  
128 Per exemple, a Catalunya, les expressions festives de l’etnicitat andalusa al rebre recolzament de les 
institucions i de molts partits polítics, fa que la cultura andalusa estigui cada vegada més institucionalitzada i 
més organitzada, lluny de constituir-se en obstacle per a les polítiques de normalització. És a dir, que des de la 
mateixa administració  s’ajuda a construir una identitat andalusa al si de la societat catalana. 
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seva posició d’origen, al manteniment de xarxes socials sòlides, etc., que més endavant 
explicarem amb més detall.  
 
Efectivament, els resultats indiquen que el 77% dels enquestats nats fora d’Andorra se 
senten bastant o molt integrats en aquesta societat heterogènia, on el 65% de la població 
total és immigrant. Per tant, en la mesura que la població estrangera supera a la nacional és 
lògic que quan es parli d’integració també es faci referència al procés d’interacció entre la 
població no nacional. 
 
El tercer procés d'integració és la integració política, definida per indicadors com la 
preferència per opcions sindicals, la identificació política, conducta electoral i com el dret a 
vot, que es considera la culminació del reconeixement formal de que es forma part de la 
societat. En altres paraules, per arribar a l’autoidentificació amb la cultura i amb la nació 
(unitat de població en què es comparteix una mateixa identitat) cal garantir el procés 
d’integració política. En el cas d’Andorra, la integració plena, en aquest sentit, només té 
lloc després de molts anys de residència, amb la particularitat que el nombre d’immigrants 
supera àmpliament al d’autòctons i, per tant, només una minoria de la població  posseeix 
tots els drets. 
 
Darrera d’aquestes qüestions hi ha el tema de la identitat “cultural”, construïda a partir de la 
pertinença a un Estat-Nació que atorga els drets polítics i econòmics als seus ciutadans, que 
en el fons es tracta del control del poder i la riquesa “nacionals” (especialment quan els 
recursos semblen escassos); a partir d’aquí s’atribueixen l’origen de les tensions, conflictes 
i problemes a la presència dels immigrants (per causa dels seus trets culturals “diferents”) 
quan en la majoria de les ocasions es produeixen per les desigualtats en les relacions 
socioeconòmiques.  
 
En aquest sentit, el problema que desvelen les societats multiculturals és la distribució 
equitativa de la pertinença i del reconeixement públic; és a dir, problemes relacionats amb 
la igual participació de tots en la sobirania, en la presa de decisions i en la participació en 
els resultats (riquesa i drets).129 
 
Factors que determinen els diferents graus d’integració  
 
Quan es parla dels immigrants, hom té la imatge de que en general tenen pocs recursos 
econòmics i un nivell de formació baix,  quan la realitat és molt diferent. Existeix una gran 
varietat interindividual quant a les seves formacions acadèmiques prèvies, les seves 
històries ocupacionals, les seves motivacions i les seves intencions en el moment d’arribada  
sobre el temps d’estada al país. Des dels treballadors poc qualificats, als professionals, 
tècnics i directius, la seva heterogènia procedència explica la varietat de processos 
d’adaptació 
 
Així, alguns dels factors que també influeixen en el fenomen de la integració són la situació 
anterior d’origen, intencions en el desplaçament, trets propis, política del país d’acollida, 

                                                 
129 De Lucas, J. (2003). 
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condicions administratives i econòmiques de destí, edat d’arribada, temps d’estada en la 
nova comunitat, actitud del grup minoritari i actitud de la població autòctona. 
  
Com s’ha vist en els resultats de l’enquesta la motivació d’emigrar és gairebé sempre, 
encara que no exclusivament, econòmica. Els immigrants són persones que es traslladen a 
residir a un altre país per treballar i millorar la seva situació econòmica. El projecte pot 
correspondre a una decisió individual, personal, com estratègia de mobilitat ocupacional, de 
recerca de la primera feina, d’estalvi d’un petit capital, etc.; o pot tractar-se d’un projecte 
familiar pel qual un dels membres se’n va amb l’objectiu de col·laborar a l’economia 
domèstica amb dificultats conjunturals o permanents. És el cas de moltes persones d’origen 
sud-americà, que envien una part del que guanyen als seus familiars.  
 
En el cas d’Andorra, sembla confirmar-se que la majoria d’immigrants ho són per motius 
econòmics  (el 59 % van arribar per raons de feina davant el 25% que ho va fer per motius 
familiars) i es dóna sobretot en les persones de Portugal i Espanya, la majoria dels quals 
arriben en edat laboral (entre els 18 i 39 anys). En la mesura que emigren per motius 
econòmics s’insereixen dins la societat mitjançant l’estructura ocupacional. És a dir, han de 
situar-se almenys en el primer nivell d’integració (integració ocupacional). 
 
En canvi, altres grups d’immigrants com els anglesos i altres europeus, estableixen la seva 
residència al país en edats avançades, una vegada que s’han retirat del mercat laboral i 
s’han jubilat. El clima, la tranquil·litat, les avantatges fiscals constitueixen les principals 
motivacions per emigrar. 
 
Aquest tipus de col·lectiu acostuma a viure en urbanitzacions ubicades en les parròquies 
altes, la qual cosa permet passar relativament desapercebuts dins la societat andorrana. 
Generalment de nivell adquisitiu alt, aquestes persones es relacionen poc amb la resta de 
residents i en general no s’integren tant al país com altres grups nacionals.  
 
L’elecció d’Andorra com a país de destí ve molt determinada, sobretot en el col·lectiu dels 
portuguesos (el 76% que coneixia a algú quan va arribar), per l’existència de xarxes 
migratòries (a través de relacions interpersonals familiars o d’amistat). És a dir, segons els 
resultats, la majoria dels immigrants tenen alguna referència o algun contacte personal quan 
arriben al país (la majoria de les persones hi tenia algun conegut, sobretot familiars –el 
34%– i amics –el 35%), la qual cosa representa un recurs bàsic d’acollida i arribada. Encara 
que la seva funcionalitat instrumental pot relaxar-se amb el temps, sempre és un recurs que 
el subjecte pot operar en un moment de necessitat. Allotjament, diners, treball, informació, 
recolzament afectiu, etc., és amb el que el nouvingut rep suport. De vegades la xarxa 
familiar és més operativa, com per exemple en el col·lectiu dels portuguesos, d’altres 
vegades la xarxa d’amics es configura amb més poder que la familiar, com en el cas dels 
sud-americans.  
 
Així doncs, la xarxa s’erigeix com un recurs bàsic, tant de captació com d’integració. Les 
persones que arriben al país mitjançant aquesta cadena troben probablement menys 
dificultats per inserir-se dins la societat. 
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La societat receptora desenvolupa mecanismes de selecció a l’acollir persones que 
s’instal·lin en el seu si. Aquest fet agreuja potencials conflictes intra i interclasse que poden 
ser reforçats per la dimensió ètnica com criteri discriminador al comportar diferents nivells 
d’oportunitats professional en comparació amb la població autòctona. 
 
Com a altres societats, a Andorra existeixen diferències significatives en la posició que 
ocupa dins l’estructura laboral cadascun dels col·lectius nacionals. No tan sols l’origen és 
un factor de segmentació, sinó que la situació econòmica en la que arriben els nouvinguts, 
les seves credencials formatives, la seva qualificació professional, etc., condicionen la 
inclusió en un segment o en un altre del mercat laboral. 
 
Per tant, els contingents que se situen en els estrats inferiors (com els llatinoamericans, els 
portuguesos, alguns espanyols, etc.), que sovint es troben amb més resistències 
psicològiques o ambientals (segregació, estereotips, xenofòbia), tenen major dificultat 
d’integració que els que es troben en els estrats més alts, que poden resoldre dificultats 
d’integració molt més ràpidament. De fet, en la pregunta que mesura la intenció de marxar 
o quedar-se al país  es desprèn que les persones que ocupen càrrecs pocs qualificats tant en 
els sectors de la restauració, serveis personals, construcció indústria etc., tenen en major 
proporció la intenció de marxar d’Andorra, que els que ocupen càrrecs intermedis o 
superiors. En general, la proporció dels que volen marxar augmenta conforme els residents 
se senten menys integrats dins la societat andorrana (el 59% dels que no se senten gens 
integrats volen marxar davant el 15% dels que diuen sentir-se molt integrats).  
 
Els anys de residència és un factor molt important d’adaptació a la vegada que de millora 
de la situació dins el mercat. A mesura que s’incrementen els anys de residència l’adaptació 
es percep d’una manera més fàcil. Entre altres coses perquè les persones al llarg dels anys 
no tan sols poden experimentar una mobilitat ascendent –tant en els llocs de treball 
desenvolupats com en la mateixa estructura social de referència– sinó que també 
estableixen unes xarxes relacionals familiars i d’amistat cada vegada més sòlides, amb la 
qual cosa es dóna un grau més elevat d’integració social i econòmica en la societat 
andorrana. 
 
Quan es demana als enquestats que valorin la seva situació des de que viu al país, s’observa 
com la major part la valoren positivament, sobretot aquells d’origen portuguès i sud-
americà (d’altra banda, la perspectiva de millorar la situació en relació als països d’origen 
és dóna molt en aquells subjectes que provenen de zones on la situació econòmica en 
general és menys favorable). És a dir, el fet de millorar la situació inicial al llarg dels anys 
de residència és una de les raons principals per les quals molts dels immigrants es 
consideren integrats a  “l’Andorra no oficial “ que anteriorment ens hem referit.  
 
El fet de tenir els fills al país també afavoreix aquest sentiment d’integració, i tenint en 
compte que el 64% dels fills dels enquestats d’origen no andorrà tenen nacionalitat 
andorrana, no és estranys que el sentiment d’integració a aquesta Andorra plural sigui 
majoritari (veure annex 8.2). D’altra banda, les noves generacions crescudes al país també 
tenen un més alt grau d’identificació amb el mateix que els seus pares. 
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Un tema a destacar és que el fet que una persona se senti nacional del seu país d’origen no 
vol dir que estigui menys integrat a la societat receptora. Segons les nostres dades, el 42% 
de les persones enquestades, tot i sentir-se integrades al país no se senten andorranes. Dels 
residents que declaren sentir-se andorrans destaquen els catalans amb un 35% dels casos, la 
resta d’espanyols amb un 14% i els andalusos amb el 13% dels casos. És a dir, que els 
residents que desenvolupen aquest sentiment d’identificació amb la societat d’acollida 
(andorrana) són sobretot els espanyols, segurament per proximitat cultural.   
 
 
Per acabar, cal insistir en que davant d’un tema tan complex com és la immigració –per la 
gran quantitat de factors que s’hi relacionen, pels diferents enfocaments amb que es pot 
analitzar i per les limitacions de les tècniques amb les que s’analitza i de les conclusions a 
les que es pugui arribar–, amb aquest treball no preteníem obtenir uns resultats definitius, 
sinó recollir l’opinió de la població d’Andorra sobre les qüestions que es van plantejar i 
intentar donar-li una interpretació sociològica. En aquest sentit, cal ser conscients que –com 
en tota recerca científica– el mateix plantejament del tema d’estudi i de les preguntes, així 
com les interpretacions que s’hi donen, comporten una certa manera d’enfocar el fenomen 
estudiat, que no és l’única possible. Els fets socials, com a objectes d’estudi han estat 
reconstruïts des d’una perspectiva sociològica, com ja s'ha dit, però no es pot oblidar que 
són uns fets definits en un context històric particular, i per tant, no són universals ni en el 
temps ni en l’espai. Tampoc són universals les categories i conceptes utilitzats.  
 
Així, quan es fa referència a categories com “els andorrans”, “els portuguesos”, “els 
marroquins”, etc., s’està reduint a la unitat un conjunt dispers i inconnex d’habitants d’un 
mateix territori, fet que pot fomentar el “mite del caràcter nacional” (que vol dir, que a cada 
comunitat políticament definida li correspon un determinat conjunt de punts de vista o de 
conductes).130 
 
Com hem vist, sota la categoria d’immigrant coexisteixen grups i situacions diferents. 
Alguns eixos diferenciadors són propis dels col·lectius migrants (origen nacional i cultural, 
característiques demogràfiques, etapa del projecte migratori, etc.), altres són construïts des 
de la societat de destí (diferents requisits per residir i treballar, diferents possibilitats 
d’accés a la nacionalitat, etc.).  
 
En el nostre estudi hem intentat analitzar aquests elements diferenciadors, que  
efectivament ens fan adonar que ens trobem davant de realitats diverses que requereixen 
mirades i propostes d’acció plural. 
 
La migració és un fenomen que s’ha produït contínuament al llarg de la història, i en el 
context actual d’un món globalitzat aquest procés es fa encara més evident, de manera que 
per estudiar-lo cal tenir en compte l’evolució i les interrelacions de diferents factors 
demogràfics, econòmics, polítics i culturals, no només d’una societat en concret sinó a 
nivell mundial. El resultat és una societat amb una creixent diversitat, i una sèrie de canvis 
importants tant pels països d’acollida com pels països d’origen. El repte consisteix en evitar 

                                                 
130 Delgado, M. (1998). 
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que es consolidin prejudicis xenòfobs que condueixin a la discriminació de determinats 
grups socials en funció de l’origen, la cultura o altres característiques de les persones que 
acaben convertint els immigrants en ciutadans de segona categoria. Es tracta, doncs, 
d’evitar fer del fenomen migratori un problema i de construir una veritable ciutadania. 
 
És tinguent en compte aquestes qüestions, que volem presentar aquest treball com una 
aportació del Centre de Recerca Sociològica (CRES) de l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA) 
a l'estudi d'una realitat que sabem complexa, però alhora ineludible. En la mesura que 
haguem contribuït a dotar d'explicacions entenedores el fenomen de la immigració a 
Andorra, i en la mesura que haguem assolit un cert grau de creació de coneixement al 
respecte, tant per la població en general com per a les institucions, haurem acomplert els 
nostres objectius inicials en endegar aquesta recerca. 
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8.- ANNEXOS 
 
 
8.1.-VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES 
 
 
Sexe 

474 44,2

599 55,8

1072 100,0

Home

Dona

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Edat 

159 14,8

485 45,3

326 30,4

102 9,5

1072 100,0

18 a 24 anys

25 a 39 anys

40 a 59 anys

60 i més anys

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Nivell d’estudis més alt cursat  

260 24,2

319 29,7

244 22,8

246 22,9

4 ,3

1072 100,0

Estudis primaris i sense
estudis

Estudis secundaris

Formació professional

Estudis universitaris

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Lloc d’origen de l’enquestat 
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205 19,1

267 24,9

62 5,8

90 8,4

141 13,1

86 8,0

114 10,6

20 1,9

28 2,6

34 3,2

25 2,3

1072 100,0

Andorra

Catalunya

Galicia

Andalusia

Resta Espanya

França

Portugal

Gran Bretanya

Països Europa i altres

Països Amèrica llatina

Països Àfrica i Asia

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Nacionalitat de l’enquestat 
 

292 27,3

501 46,8

79 7,3

120 11,2

22 2,0

23 2,1

22 2,1

13 1,2

1072 100,0

Andorrana

Espanyola

Francesa

Portuguesa

Britànica

Països Europa i altres

Països Amèrica llatina

Països Àfrica i Asia

Total

Freqüència Percentatge

 
 
Ocupació actual (veure descripció a l’annex 8.4) 
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87 8,1

110 10,3

141 13,2

312 29,1

170 15,9

100 9,3

49 4,5

45 4,2

26 2,4

30 2,8

1 ,1

1072 100,0

Directius, propietaris i
comandaments
intermedis

Professionals, tècnics i
similars

Personal admnistratiu i
similar

Comerciants, venedors i
similars

Personal dels serveis de
restauració, personals

Treballadors qualificats i
semiqualificats

Treballadors no
qualificats

Jubilats i rentistes

Estudiants i altres no
ocupats

Mestresses de casa

Nc

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sector (només pels ocupats, N=969) 
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35 3,6

76 7,9

369 38,1

187 19,3

160 16,6

16 1,6

35 3,7

90 9,3

969 100,0

104

Sector industrial i garatges

Construcció i annexes

Comerç

Hoteleria i restauració

Altres serveis

Organismes financers i assegurances

Professions liberals

Administració pública

Total

No ocupats

Freqüència
Percentatge

vàlid

 
 
 
Estat Civil  
 

370 34,5

99 9,3

475 44,3

97 9,0

31 2,9

1072 100,0

Solter

Parella de fet

Casat

Separat/divorciat

Vidu

Total

Freqüència Percentatge

 
 
Número de fills  
 

230 40,3

238 41,8

72 12,6

23 4,0

5 ,9

1 ,2

1 ,2

570 100,0

1

2

3

4

5

6

7

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Lloc d’origen del pare de l’enquestat  
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43 4,0

241 22,6

71 6,7

170 15,9

242 22,6

74 6,9

125 11,7

21 1,9

28 2,6

29 2,7

27 2,5

1070 100,0

Andorra

Catalunya

Galicia

Andalusia

Resta Espanya

França

Portugal

Gran Bretanya

Països Europa i altres

Països Amèrica llatina

Països Àfrica i Asia

Total

Freqüència
Percentatge

vàlid

 
 
 
Nacionalitat del pare de l’enquestat  
 

78 7,3

693 64,8

77 7,2

123 11,5

21 1,9

28 2,7

27 2,5

22 2,1

1070 100,0

Andorrana

Espanyola

Francesa

Portuguesa

Britànica

Països Europa i altres

Països Amèrica llatina

Països Àfrica i Asia

Total

Freqüència
Percentatge

vàlid

 
 
 
Lloc d’origen de la mare de l’enquestat 
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56 5,2

206 19,2

76 7,1

167 15,7

266 24,9

78 7,3

121 11,3

20 1,9

27 2,5

25 2,3

26 2,5

1068 100,0

Andorra

Catalunya

Galicia

Andalusia

Resta Espanya

França

Portugal

Gran Bretanya

Països Europa i altres

Països Amèrica llatina

Països Àfrica i Asia

Total

Freqüència
Percentatge

vàlid

 
 
 
Nacionalitat de la mare de l’enquestat 
 

88 8,2

688 64,2

81 7,6

124 11,5

19 1,8

28 2,6

25 2,3

19 1,8

1072 100,0

Andorrana

Espanyola

Francesa

Portuguesa

Britànica

Països Europa i altres

Països Amèrica llatina

Països Àfrica i Asia

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Lloc on ha realitzat els estudis obligatoris 
 

345 32,5

477 45,0

91 8,6

100 9,4

80 7,5

1061

Andorra

Espanya

França

Portugal

Altres

Total

Freqüència Percentatge
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Com es defineix vostè en matèria religiosa?  
 

162 15,1

592 55,2

32 3,0

27 2,5

120 11,2

96 9,0

43 4,0

1072 100,0

Catòlic practicant

Catòlic no practicant

Creient d'una altra
religió, practicant

Creient d'una altra
religió, no practicant

No creient

Ateu

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge
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8.2.- RELACIONS ENTRE LES VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES 
 
Relació entre la nacionalitat i el país d’origen de les persones enquestades 
 

66,3% 1,8% 1,0% ,6% 1,4% ,0% 19,1%

26,6% 95,8% 1,0% ,0% 2,8% ,0% 52,2%

3,0% ,0% 95,0% 1,8% ,0% ,0% 8,0%

,3% ,3% 1,0% 92,7% ,0% ,0% 10,6%

,0% 1,1% ,0% 1,2% 91,7% ,0% 4,5%

3,7% 1,1% 2,0% 3,6% 4,2% 100,0% 5,5%

292 501 79 120 45 35 1072

Andorra

Espanya

França

Portugal

Països Europa i altres

Països Amèrica
Llatina, Àfrica i Asia

País on va
néixer

Base

Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa

Països
Europa i

altres

Països
Amèrica
Llatina,

Àfrica i Asia

Nacionalitat de l'enquestat

Total

 
 
 
En tots els casos, la majoria de la població té la nacionalitat del país on va néixer, però en el 
cas de les persones de nacionalitat andorrana, hi ha una part important (gairebé el 44%) que 
ha nascut fora d’Andorra, sobretot a Espanya. 
 
Nacionalitat de l’enquestat relacionada amb la nacionalitat dels pares  
 

59 20.2

39 13.5

194 66.3

292 100.0

Andorrans
pares de nacionalitat
andorrana

pares nacionalitat mixta (un
andorrà, altre no andorrà)

pares no andorrans

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 

732 93.8

39 5.0

9 1.2

780 100.0

No andorrans
pares amb la mateixa
nacionalitat de l'enquestat

pares amb nacionalitat mixta

pares de diferent nacionalitat
de l'enquestat

Total

Freqüència Percentatge

 
 
En el cas de les persones de nacionalitat andorrana, el 66% tenen pares que no són 
andorrans, mentre que un 20% tenen el pare i la mare de nacionalitat andorrana i un 13% té 
només un dels progenitors de nacionalitat andorrana. 
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Les persones que no tenen la nacionalitat andorrana tenen majoritàriament (94%) la 
mateixa nacionalitat dels seus pares, i només un 6% tenen una nacionalitat diferent dels 
progenitors. 
 
 
 
Nacionalitat de l’enquestat relacionada amb la nacionalitat del cònjuge (només els 
casats, N=460) 
 

69,2% 25,6% ,9% 1,7% ,0% ,0% ,9% 1,7% 115

13,3% 79,6% ,6% 2,2% 1,7% ,6% 2,2% ,0% 239

14,3% 19,0% 61,9% ,0% ,0% ,0% 4,8% ,0% 16

1,3% 7,6% 2,5% 86,1% ,0% ,0% 2,5% ,0% 57

,0% 7,7% ,0% ,0% 69,2% 23,1% ,0% ,0% 8

13,3% 13,3% ,0% ,0% 6,7% 60,0% 6,7% ,0% 9

13,3% 26,7% ,0% 6,7% 6,7% ,0% 46,7% ,0% 9

,0% 22,2% ,0% 11,1% ,0% ,0% ,0% 66,7% 6

25,4% 50,6% 3,0% 12,6% 2,3% 1,9% 2,9% 1,2% 460

Andorrana

Espanyola

Francesa

Portuguesa

Britànica

Països Europa i altres

Països Amèrica llatina

Països Àfrica i Asia

Total

Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa Britànica

Països
Europa i

altres

Països
Amèrica
llatina

Països
Àfrica i
Asia

Nacionalitat del cònjuge

Base

 
 
 
Com es pot apreciar a la taula, la nacionalitat del cònjuge coincideix majoritàriament amb 
la nacionalitat de l’enquestat, la qual cosa suggereix que les persones acostumen a triar les 
parelles de la mateixa nacionalitat (endogàmia).  
 
 
 
Nacionalitat de l’enquestat relacionada amb el lloc de naixement dels fills (només als 
que tenen fills, N=562) 
 

92,1% 6,5% ,0% ,7% ,0% 2,9% ,0% ,0% ,0% ,7% ,0% 137

75,2% 17,3% 2,3% 2,3% 13,6% ,9% ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% 282

46,7% ,0% ,0% ,0% 2,2% 53,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,2% 35

69,0% 1,0% 1,0% ,0% 1,0% ,0% 48,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 73

27,8% 11,1% ,0% ,0% 5,6% ,0% ,0% 61,1% ,0% ,0% ,0% 11

35,3% ,0% ,0% ,0% 11,8% ,0% ,0% ,0% 47,1% 11,8% 5,9% 11

58,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 8,3% 33,3% ,0% 7

90,0% ,0% ,0% ,0% 10,0% ,0% 10,0% ,0% ,0% ,0% 10,0% 6

75,0% 10,6% 1,3% 1,3% 7,5% 4,5% 6,5% 1,2% 1,0% ,8% ,4% 562

Andorrana

Espanyola

Francesa

Portuguesa

Britànica

Països Europa i a

Països Amèrica ll

Països Àfrica i As

Total

AndorraCatalunya Galicia Andalusia
Resta

Espanya França Portugal
Gran

Bretanya

Països
Europa i

altres

Països
Amèrica
llatina

Països
Àfrica i
Asia

Lloc de naixement dels fills

Base

 
 
 
La majoria dels fills dels andorrans han nascut efectivament al Principat, tret d’un 6,5 % 
que ha nascut a Catalunya. Els fills d’espanyols també han nascut  en la seva majoria al 
país, fet que demostra que molts d’aquest enquestats van emigrar en edat laboral i que en el 
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seu dia van decidir iniciar un projecte familiar de curt o llarg termini. El cas dels 
portuguesos també es bastant similar al dels espanyols, encara que la proporció de fills nats 
a Andorra és menor. 
 
 
Nacionalitat de l’enquestat relacionada amb la nacionalitat dels fills (només els que 
tenen fills, N=565) 
 

98,6% 63,3% 71,8%

,0% 26,9% 20,4%

,7% 5,9% 4,7%

,0% 8,7% 6,6%

,7% 5,1% 4,0%

136 429 565

Andorrana

Espanyola

Francesa

Portuguesa

Altres

Nacionalitat
dels fills

Total

Andorrans No andorrans

Nacionalitat agrupada

Total

 
 
Com s’observa els fills de les persones de nacionalitat andorrana tenen també la mateixa 
nacionalitat, i en el cas dels fills dels no andorrans un 63% han adquirit la nacionalitat del 
país, mentre que la resta té altres nacinalitats. 
 
Ocupació en funció del sexe de la persona enquestada 
 

9,8% 6,8% 8,1%

14,7% 6,9% 10,3%

8,5% 16,9% 13,2%

21,0% 35,6% 29,1%

14,5% 17,0% 15,9%

18,0% 2,4% 9,3%

5,9% 3,4% 4,6%

5,0% 3,6% 4,2%

2,6% 2,3% 2,4%

,0% 5,1% 2,8%

474 598 1071

Directius, propietaris i comandaments
intermedis

Professionals, tècnics i similars

Personal administratiu i similar

Comerciants, venedors i similars

Personal dels serveis de restauració,
personals

Treballadors qualificats i semiqualificats

Treballadors no qualificats

Jubilats i rentistes

Estudiants i altres no ocupats

Mestresses de casa

Base

Home Dona

Sexe

Total

 
 
Entre les persones que ocupen càrrecs de més responsabilitats (directius, propietaris i 
comandaments intermedis) i entre els professionals i tècnics, hi ha més proporció d’homes 
que de dones, així com entre els treballadors qualificats i semiqualificats de la indústria i la 
construcció (el 18% dels homes pel 2% de les dones), mentre que les dones treballen en 
major proporció que els homes com a personal administratiu (el 17% de les dones pel 8% 
dels homes) i com a treballadors del comerç. 
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Ocupació per nacionalitat (només pels ocupats, N=970) 
 

10,9% 10,6% 4,3% 2,5% 6,8% 5,8% 9,0%

16,9% 8,6% 23,9% ,6% 27,3% 3,8% 11,4%

21,4% 12,9% 14,1% 7,5% 22,7% 1,9% 14,6%

28,2% 38,4% 34,8% 18,8% 15,9% 32,7% 32,2%

11,7% 18,1% 15,2% 28,8% 18,2% 23,1% 17,6%

8,6% 8,9% 3,3% 23,8% 6,8% 13,5% 10,3%

2,3% 2,6% 4,3% 18,1% 2,3% 19,2% 5,0%

262 460 72 116 27 32 970

Directius, propietaris i
comandaments intermedis

Professionals, tècnics i
similars

Personal administratiu i
similar

Comerciants, venedors i
similars

Personal dels serveis de
restauració, personals

Treballadors qualificats i
semiqualificats

Treballadors no qualificats

Base

Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa

Països
Europa i

altres

Països
Amèrica
Llatina,

Àfrica i Asia

Nacionalitat de l'enquestat

Total

 
 

10,9% 8,3% 9,0%

16,9% 9,3% 11,4%

21,4% 12,0% 14,6%

28,2% 33,7% 32,2%

11,7% 19,8% 17,6%

8,6% 10,9% 10,3%

2,3% 6,1% 5,0%

262 708 970

Directius, propietaris i
comandaments intermedis

Professionals, tècnics i similars

Personal administratiu i similar

Comerciants, venedors i
similars

Personal dels serveis de
restauració, personals

Treballadors qualificats i
semiqualificats

Treballadors no qualificats

Base 

Andorrans No andorrans

Nacionalitat agrupada

Total

 
 
 
Com s’observa en aquesta taula, l’ocupació de les persones enquestades varia en funció de 
la nacionalitat, de manera que en les ocupacions de directius, propietaris i comandaments 
intermedis hi ha més proporció d’andorrans i espanyols; entre els professionals i tècnics i 
entre el personal administratiu i similars hi ha major proporció d’andorrans, francesos i del 
grup d’altres països d’Europa; entre els comerciants i venedors hi ha major proporció 
d’espanyols, francesos i dels països d’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, mentre que com a 
treballadors de la restauració i serveis personals, i com a treballadors no qualificats destaca 
un major percentatge entre els portuguesos i els nacionals de països d’Amèrica Llatina, 
Àfrica i Àsia. Els portuguesos també tenen major proporció que la resta de grups com a 
treballadors qualificats i semiqualificats de la indústria i la construcció. És a dir, que es 
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constata que en certes ocupacions treballen majoritàriament persones de determinades 
nacionalitats. 
 
Si es consideren els andorrans per una banda i la resta de nacionalitats agrupades per una 
altra, s’observa una major proporció d’andorrans en les ocupacions més qualificades 
(directius, propietaris i comandaments intermedis, professionals i tècnics, i personal 
administratiu i similars) mentre que els no andorrans tenen major proporció entre els 
treballadors qualificats i semiqualificats del comerç, de la restauració i serveis personals, de 
la indústria i construcció i entre els treballadors no qualificats. 
 
Sector d’ocupació per nacionalitat (només pels ocupats, N=970) 
 

4,2% 3,2% 3,3% 5,0% 2,3% 1,9% 3,6%

6,4% 6,3% 3,3% 20,6% ,0% 13,5% 7,9%

32,8% 45,3% 39,1% 22,5% 29,5% 38,5% 38,1%

7,9% 22,3% 17,4% 31,9% 22,7% 25,0% 19,3%

18,1% 14,9% 16,3% 18,1% 22,7% 17,3% 16,6%

1,5% 1,7% 1,1% 1,3% 6,8% ,0% 1,6%

6,8% 3,2% ,0% ,6% 6,8% 1,9% 3,7%

22,3% 3,2% 19,6% ,0% 9,1% 1,9% 9,3%

261 460 72 116 27 32 969

Sector industrial i
garatges

Construcció i annexes

Comerç

Hoteleria i restauració

Altres serveis

Organismes financers
i assegurances

Professions liberals

Administració pública

Base

Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa

Països
Europa i

altres

Països
Amèrica
Llatina,

Àfrica i Asia

Nacionalitat de l'enquestat

Total

 
 
 

4,2% 3,4% 3,6%

6,4% 8,4% 7,9%

32,8% 40,0% 38,1%

7,9% 23,5% 19,3%

18,1% 16,0% 16,6%

1,5% 1,7% 1,6%

6,8% 2,5% 3,7%

22,3% 4,5% 9,3%

261 708 969

Sector industrial i garatges

Construcció i annexes

Comerç

Hoteleria i restauració

Altres serveis

Organismes financers i
assegurances

Professions liberals

Administració pública

Base

Andorrans No andorrans

Nacionalitat agrupada

Total

 
 
 
En funció dels sectors destaca una major proporció d’espanyols, portuguesos i de la resta de 
nacionalitats en l’hoteleria i restauració, mentre que només un 8% dels andorrans treballen 
en aquest sector.  Els espanyols i francesos també treballen en major proporció en el 
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comerç, i en la construcció hi ha sobretot portuguesos, mentre que els andorrans treballen 
en major proporció que la resta de nacionalitats en el sector de l’Administració pública i en 
les professions liberals, el que mostra certa segmentació laboral en funció de la nacionalitat. 
 
 
Ocupació per nivell d’estudis (només ocupats, N=970) 
 

8,4% 9,0% 7,8% 10,9% 9,0%

1,6% 4,2% 9,5% 32,3% 11,4%

6,7% 13,9% 21,5% 16,2% 14,6%

34,5% 40,6% 27,7% 23,5% 32,2%

20,5% 16,0% 20,0% 13,9% 17,5%

18,1% 11,2% 9,2% 2,7% 10,3%

10,1% 5,3% 4,3% ,6% 5,0%

220 293 229 225 968

Directius, propietaris i
comandaments
intermedis

Professionals, tècnics i
similars

Personal administratiu i
similar

Comerciants, venedors i
similars

Personal dels serveis de
restauració, personals

Treballadors qualificats i
semiqualificats

Treballadors no qualificats

Base

Estudis
primaris i

sense
estudis

Estudis
secundaris

Formació
professional

Estudis
universitaris

Nivell d'estudis

Total

 
 
Segons el nivell d’estudis, s’aprecia una correlació entre ocupacions més qualificades 
(directius, comandaments intermedis, tècnics i similars) i nivell d’estudis universitaris, 
mentre que els treballadors qualificats i semiqualificats de la construcció i indústria i els 
treballadors no qualificats tenen en major proporció estudis primaris o inferiors. 
 
Nivell d’estudis per grups d’edat 
 

15,2% 15,0% 35,8% 47,1% 24,3%

43,8% 29,4% 26,2% 21,2% 29,8%

24,6% 26,3% 18,2% 18,6% 22,9%

16,5% 29,3% 19,8% 13,2% 23,0%

159 485 324 101 1068

Estudis primaris i
sense estudis

Estudis secundaris

Formació professional

Estudis universitaris

Base

18 a 24
anys

25 a 39
anys

40 a 59
anys

60 i més
anys

Edat

Total

 
 
Quant al nivell d’estudis els grups de més edat tenen majoritàriament estudis primaris o 
inferiors, mentre que els més joves (menors de 40 anys) tenen en major proporció estudis 
secundaris, estudis de Formació Professional i estudis universitaris, tot i que en el grup dels 
més joves apareix un percentatge menor dels que tenen estudis universitaris perquè en 
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molts casos encara no els han finalitzat (encara estan estudiant i per això apareixen en 
major proporció entre els que tenen estudis secundaris). Aquesta relació entre edat i nivell 
d’estudis és deguda a la generalització dels estudis secundaris i superiors en les darreres 
dècades. 
 
 
Nivell d’estudis per nacionalitat 
 

15,2% 30,3% 5,0% 42,4% 7,0% 17,5% 24,3%

28,4% 28,5% 21,0% 43,6% 26,8% 36,8% 29,8%

31,8% 19,3% 33,0% 10,9% 23,9% 17,5% 22,9%

24,7% 21,9% 41,0% 3,0% 42,3% 28,1% 23,0%

291 500 78 120 44 35 1068

Estudis primaris i
sense estudis

Estudis secundaris

Formació professional

Estudis universitaris

Base

Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa

Països
Europa i

altres

Països
Amèrica
Llatina,

Àfrica i Asia

Nacionalitat

Total

 
 
 
En funció de la nacionalitat, s’observa que els espanyols i els portuguesos són els que amb 
major proporció tenen nivell d’estudis primaris o inferiors, tot i que els portuguesos també 
destaquen entre els que tenen estudis secundaris i molt pocs tenen estudis universitaris. Els 
andorrans, francesos i els nacionals de la resta de països d’Europa i altres, tenen en major 
proporció estudis de formació professional i universitaris. També destaca la proporció dels 
nacionals dels països d’Amèrica Llatina amb estudis universitaris. 
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8.3.- ACTIVITATS INCLOSES EN CADA SECTOR (CASS) 
 
PRIMARI: agricultura, silvicultura, ramaderia, altres. 
 
INDÚSTRIES PRIMÀRIES: electricitat, pedreres, serradores. 
 
CONSTRUCCIÓ: empreses constructores. 
 
ANNEXOS DE LA CONSTRUCCIÓ: ceràmica, vidre, materials de construcció, guixaires, 
treballs públics, llosaires, fusteries, serralleries, ascensors, pintura, tapisseries, electricitat. 
 
INDÚSTRIES  DE TRANSFORMACIÓ: arts gràfiques, mobles, tabacs, fleques, begudes, 
cafè, alimentació, gèneres de punt, filats i teixits, pells i cuirs, matalasseria, altres. 
 
GARATGES: mecànica general, planxisteria, electricitat de l’automòbil. 
 
COMERÇ D’ALIMENTACIÓ: alimentació, expotació-importació, begudes, gelats, 
peixateries, carnisseries, productes agrícoles, confiteria. 
 
COMERÇ TURÍSTIC: vestits, pells, sabates, merceria, ferreteria, papereries, drogueries, 
farmàcies, mobles, electrodomèstics, tabac, acer inoxidable, materials d’oficina, ràdio, 
fotografia, antiguitats, basars, esports, joguines, perfumeries, grans magatzems, articles de 
viatge, joieries, perles, floristeries. 
 
SERVEIS: venda d’automòbils, accessoris, estacions de servei, pupil·latge, compra-venda, 
rentat d’automòbils, electricitat, gas, carburants, perruqueries, fotògrafs, ràdio i televisió, 
ensenyament privat, immobiliàries, barberies, tintoreries, autoescoles, modistes, sastres, 
neteja, transport passatgers, taxistes, representacions, publicitat, informàtica, agències, 
comptables, gestories, sanitat privada, altres. 
 
HOTELERIA: hotels, residències, restaurants, caves, bars, càmpings, pensions, 
aparcaments. 
 
SERVEIS TURÍSTICS: institucions esportives, cinemes, sales de festa, excursions, 
estacions d’esquí, atraccions, altres. 
 
ORGANISMES FINANCERS I ASSEGURANCES: bancs, companyies financers, 
assegurances, agents de duanes. 
 
PROFESSIONS LIBERALS: enginyers, arquitectes, decoradors, metges, dentistes, anàlisis 
clíniques, òptics, massatgistes, notaris, advocats. 
 
ADMINISTRACIÓ: general, seguretat social, clíniques, foment, justícia, afers socials, 
serveis públics, altres activitats de l’Administració. 
 
ALTRES: clubs, associacions, protecció civil, pensionistes, rendistes, personal domèstic. 
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8.4.- CLASSIFICACIÓ D’OCUPACIONS PEL MERCAT LABORAL ANDORRÀ 
 
Grup 1: directius i alts càrrecs (d'administracions públiques i d'empreses privades). 
 - Poder executiu i legislatiu i Direcció de les Administracions Públiques, Direcció 
d’Organitzacions.  
 
Grup 2: tècnics i professionals científics i intel·lectuals. 
- Professions associades a titulacions universitàries de 1er, 2on i 3er cicle en ciències pures 
i enginyeria, ciències naturals, sanitat, ensenyament.  
- Professionals del dret, organització d’empreses, ciències socials i humanes, escriptors, 
artistes.. i altres professions associades a titulacions universitàries de 1er, 2on i 3er cicle. 
- Tècnics en ciències físiques, químiques i enginyeria, ciències naturals i sanitat, educació 
infantil, professionals de suport en operacions financeres i comercials, professionals de 
suport en gestió administrativa.    
 
Grup 3: propietaris i gerents (d'hoteleria, comerç i agricultura) 
- Propietaris i gerents de comerços, hotels i altres empreses.  
 
Grup 4: comandaments intermedis. 
- Comandaments intermedis d’empreses del  sector serveis, comerç, financer... 
 
Grup 5: personal administratius i similars ("coll blanc”). 
- Empleats en serveis comptables, financers i de serveis de recolzament a la producció i al 
transport.  
- Empleats de biblioteca, serveis de correus i assimilats, auxiliars administratius amb o 
sense atenció al públic. 
- Empleats en tracte directe amb el públic en agències de viatges, recepcionistes i 
telefonistes, caixers... 
 
Grup 6: personal qualificat i semiqualificat del comerç. 
- Dependents de comerç i assimilats.  
 
Grup 7: personal qualificat i semiqualificat dels serveis de restauració, personals, 
protecció. 
- Treballadors de serveis de restauració (cambrers, cuiners, barmans...) i serveis personals 
(auxiliars d’infermeria, treballadors que es dediquen a tenir cura de persones, perruquers, 
especialistes en tractaments de bellesa, treballadors que atenen passatgers, majordoms i 
similars). Treballadors dels serveis protecció i seguretat (policies, bombers, guàrdies jurats i 
personal de seguretat privada) 
 
Grup 8: artesans i treballadors qualificats i semiqualificats d'activitats agraries, 
indústria, construcció...  
- Treballadors qualificats i semiqualificats  d’activitats agrícoles. Treballadors qualificats i 
semiqualificats de la indústria manufacturera. 
- Treballadors en obres estructurals de construcció i acabats de construcció (paletes, pintors, 
electricistes, fusters, lampistes) 
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- Altres treballadors qualificats i semiqualificats: ferrers, soldadors, mecànics, vidriers,... 
- Treballadors de les indústries d’arts gràfiques, tèxtil, elaboració d’aliments, ebenistes i 
altres artesans. 
- Conductors de vehicles de transport urbà o per carretera.     
 
Grup 9: treballadors no qualificats  
- Treballadors no qualificats dels serveis (comerç, personal de neteja, conserges...), 
treballadors no qualificats de la indústria i la construcció (peons d’indústries manufacturers 
i del transport, manobres,...), treballadors agrícoles no qualificats (temporers, peons....)  
 
Grup 10: altres 
- Altres ocupacions sense classificar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


