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1.- INTRODUCCIÓ 
 

1.1.- Desigualtat, pobresa i exclusió social 

 
El concepte de desigualtat fa referència a la distància entre els membres d’una societat, 
mentre que la pobresa fa referència a la insatisfacció de necessitats bàsiques d’una part 
de la societat.1  
 
La pobresa és un fenomen complex i segons el criteri utilitzat per definir-la i els 
indicadors triats per mesurar-la, es qualificarà un determinat nombre de persones o de 
llars com a pobres. Es pot considerar la pobresa com un fenomen objectivament 
quantificable (quantes persones viuen amb mancances econòmiques o materials a partir 
d’un indicador) o basat en la percepció subjectiva que tenen les persones (quantes 
persones senten que viuen una situació de mancança). La qualificació d’una persona o 
d’una llar com a pobra també depèn de quines es considera que són les necessitats 
bàsiques que s’han de cobrir, i si es consideren en funció de la situació de la comunitat 
(pobresa relativa) o si no es té en compte el context social (pobresa absoluta universal).2 
 
El concepte de pobresa s’identifica en la majoria d’estudis amb la pobresa relativa 
mesurada en funció dels recursos econòmics disponibles (renda o ingressos) o de la 
capacitat de consum, establint uns llindars o línies de pobresa que marquen el punt a 
partir del qual es considera que una persona o llar és pobra i que són resultat d’una 
convenció internacional o nacional de l’indicador escollit per a mesurar-la. En molts 
casos es treballa amb més d’una línia de pobresa, considerant que una persona és pobra 
o amb risc de pobresa quan la seva renda, ingressos o despesa en consum (segons 
l’indicador utilitzat per estudiar la pobresa) està per sota del 50% de la mitjana o del 
60% de la mediana3 de la renda, els ingressos o la despesa equivalent de la població del 
país on viu, després d’aplicar l’escala d’equivalència;4 i es considera pobresa severa o 
greu si la renda, els ingressos o la despesa estan per sota del 25% de la mitjana o per 
sota del 30% o del 40% de la mediana. 
 
En un sentit més ampli es considera que la pobresa és la impossibilitat de compartir un 
nivell de vida digna en una societat concreta, concepte que resulta més proper al 
d’exclusió social que s’està utilitzant en els darrers anys per parlar de les noves formes 
                                                 
1 Tortosa, J.M: “Pobreza y desigualdad social” a Tezanos, J.F. (ed.): Tendencias en desigualdad y 
exclusión social. Tercer Foro sobre Tendencias Sociales. Editorial Sistema, Madrid, 1999. 
2 Subirats, J. (director): Pobresa i exclusió social. Una anàlisi de la realitat espanyola i europea. 
Fundació “la Caixa”, Barcelona, 2004. 
3 Per obtenir el valor més representatiu d’una mostra es pot utilitzar el 50% de la mitjana o el 60% de la 
mediana (la mediana és un estadístic de tendència central que indica el punt mig d’una distribució, és a 
dir, un número tal que la meitat de les dades són inferiors i l’altra meitat són superiors). En la majoria dels 
estudis l’Eurostat sobre la pobresa es pren el 60% de la mediana com a llindar de referència degut a que 
aquesta mesura és menys sensible als valors extrems que la mitjana. 
4 Quan la unitat d’anàlisi és la llar cal aplicar un coeficient (escala d’equivalència) per ponderar el volum 
d’ingressos o despeses de la llar segons el nombre i les característiques de les persones que la formen, ja 
que si bé es considera que dins d’una llar tots els membres gaudeixen del mateix benestar econòmic, 
aquest benestar també depèn de les necessitats de les persones, que són diferents segons l’edat. Aplicant 
una escala d’equivalència també es tenen en compte les economies d’escala dins la llar (bens i serveis 
comuns en les llars per a tots els membres, ja que en créixer la llar les necessitats augmenten menys que 
proporcionalment) i s’obté una mesura més adequada de la renda o despesa. 
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de desigualtat i precarietat en diversos àmbits. L’exclusió social, fa referència a la 
situació de les persones que no poden accedir a les oportunitats i als recursos que 
ofereix la societat i que defineixen una ciutadania plena. És a dir que l’exclusió social 
no s’explica només per una causa sinó que és un procés multidimensional en que es 
combinen i s’acumulen diversos factors de desavantatge en diferents àmbits. Es tracta 
doncs d’un concepte més ampli que, a més de considerar les desigualtats i la privació en 
l’esfera econòmica, també inclou altres situacions de mancança que configuren noves 
formes de desigualtat social. 
 

1.2.- Principals factors de pobresa i l’exclusió social  

 
Alguns estudis recents sobre la pobresa inclouen, a més dels recursos econòmics, altres 
indicadors relacionats amb el nivell de vida o benestar com el consum de bens i serveis 
bàsics, les dificultats per afrontar les despeses corrents, la disponibilitat d’instal·lacions 
i equipaments bàsics en l’habitatge, les condicions i manteniment de l’habitatge i 
l’equipament domèstic, el fet de disposar de cotxe o poder anar de vacances, tenir la 
propietat de l’habitatge o altres recursos patrimonials, estalvis, etc.5 En alguns casos 
també s’inclou la percepció subjectiva de pobresa (si la persona considera que la seva 
llar és pobra, per sota de la mitjana, confortable, pròspera, rica...) o el grau de dificultat 
per arribar a final de mes. 
 
Tot i que no hi ha un model consensuat d’indicadors, metodologies, ni tècniques per 
mesurar l’exclusió social amb totes les seves dimensions,6 en la majoria d’estudis es 
coincideix a assenyalar una sèrie d’àmbits generals i factors específics d’exclusió social.  
 
Des d’aquesta perspectiva integral7 es consideren factors d’exclusió de l’àmbit 
econòmic la pobresa (manca de recursos econòmics), però també les dificultats 
financeres i la dependència de prestacions socials. Els principals factors d’exclusió en 
l’àmbit laboral fan referència a les dificultats d’accés al mercat laboral i a les condicions 
de treball (treball domèstic i familiar no remunerat, desocupació, subocupació, treball 
no qualificat o precari, etc.). La formació és un element molt important d’integració 
sociolaboral en el context actual i dins d’aquest àmbit cal tenir en compte factors com la 
manca d’escolarització, l’analfabetisme o un nivell d’instrucció baix. En l’àmbit 
sociosanitari, a més de l’accés als recursos sanitaris, cal considerar factors com la 
malaltia, les addiccions, la discapacitat, etc. En l’àmbit residencial, on es reflecteixen 
molt sovint les dificultats en l’àmbit econòmic o laboral, es consideren factors com les 
dificultats en l’accés a l’habitatge per l’elevat cost, la manca d’habitatge propi, les 
males condicions de l’habitatge i aspectes relacionats amb l’entorn. En l’àmbit 
relacional s’inclouen com a factors d’exclusió l’escassetat o feblesa de xarxes familiars i 
l’escassetat d’amistats o de contactes personals (aïllament relacional) que comporten 
una manca de suport en situacions de precarietat. Entre els factors  d’exclusió en l’àmbit 
                                                 
5 Mercader, M. (dir.): La pobresa a Catalunya. Pobresa monetària i privació a Catalunya a principis del 
segle XXI. Fundació Jaume Bofill i Fundació Un Sol Món, Barcelona, 2003. 
http://www.obdesigualtats.org/obd/lstarea.php?IDAS=3&IDA=12&IDTH=6 
Eustat: Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS, Gobierno Vasco 2000) 
http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=136&idioma=c&opt=0&tipo=3 
6 Mateo Pérez, M.A.; Penalva Verdú, C.: “Per al mesurament de la desigualtat, pobresa i exclusió. 
Limitacions, propostes, tècniques i alternatives”. Revista Catalana de Sociologia, 11 (2000). 
7 Subirats, J. (director): Pobresa i exclusió social. Una anàlisi de la realitat espanyola i europea. 
Fundació “la Caixa”, Barcelona, 2004. 
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de la ciutadania i participació es fa referència a les dificultats d’accés a la ciutadania, la 
manca de drets o la no participació política i social.  
 

1.3.- Perfils de la població amb risc d’exclusió social 

 
Els factors d’exclusió esmentats (econòmics, laborals, formatius, sociosanitaris, 
residencials, relacionals i de ciutadania i participació) afecten amb diferent intensitat a 
persones o col·lectius diversos, determinant diferents situacions entre la vulnerabilitat, 
la precarietat i l’exclusió social. El gènere, l’edat i la procedència són els tres grans 
eixos de desigualtat social que s’entrecreuen entre sí i amb els factors d’exclusió donant 
lloc a situacions de major risc d’exclusió social (Subirats, 2004). Les dones tenen més 
risc i pateixen en major proporció que els homes situacions d’exclusió degut a la 
desigualtat de gènere en l’àmbit familiar i laboral: assignació de les tasques domèstiques 
i familiars a les dones, menor participació femenina en el mercat de treball i en pitjors 
condicions (llocs de treball de menys qualificació, en categories inferiors, amb salaris 
més baixos), etc. Els joves també tenen més dificultats per tenir un treball estable i amb 
bones condicions, per accedir a un habitatge propi i emancipar-se, mentre que la gent 
gran es troba amb major risc d’exclusió per problemes de salut, manca d’autonomia 
personal, aïllament relacional i ingressos baixos (pensions). Les persones immigrades, 
sobretot les nascudes fora de la Unió Europea, tenen menys xarxes familiars i socials 
(aïllament relacional), viuen en condicions de precarietat laboral, no gaudeixen de tots 
els drets de ciutadania i participació social, etc., factors que incrementen el risc 
d’exclusió social. 
 
Amb les transformacions socioeconòmiques actuals, apareixen nous segments de la 
població que es poden trobar afectats pel risc d’exclusió social degut a factors com 
l’afebliment de l’Estat de Benestar, un nou model econòmic més basat en la informació 
i el coneixement, un mercat de treball inestable per la flexibilització dels processos de 
producció i la precarietat de l’ocupació, l’envelliment de la població, les noves formes 
familiars, la creixent diversitat ètnica i cultural (immigració), la tendència a l’augment 
del preu de l’habitatge, etc.  
 
Així, degut a la combinació d’aquests factors, a més dels col·lectius que formen part de 
les bosses de pobresa tradicional associada a la vellesa i la inactivitat o a determinats 
col·lectius que vivien en una situació de marginació (minories ètniques, “sense sostre”, 
etc.), en el context actual apareixen nous col·lectius afectats per la vulnerabilitat o 
l’exclusió social, associada en molts casos a la precarietat en el treball i la fragilitat del 
suport relacional (les anomenades noves formes de pobresa).8 
 
Tot i la divergència de metodologies i d’indicadors, en la majoria d’estudis es destaca 
que hi ha uns perfils de persones que pateixen en major mesura la pobresa i l’exclusió 
social o tenen més risc de patir-ne: gent gran que viu sola o en parella, famílies 
monoparentals, llars encapçalades per dones, persones inactives (jubilats, estudiants, 
mestresses de casa), persones no ocupades o amb ocupacions precàries, treballs no 
qualificats o amb salaris baixos (sobretot joves), les llars amb més fills menors de 14 
anys, llars amb persones discapacitades o dependents, llars encapçalades per persones 

                                                 
8 European Commission: Information about Social Exclusion. Informes correspondientes a España.  
http://www.e-itd.com/docs/informes/documentation.htm 
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amb problemes de salut o baix nivell formatiu, persones amb habitatge de lloguer, 
immigració no europea, persones addictes (drogodependents, alcohòliques), persones 
exrecluses... Aquests perfils corresponen als col·lectius amb major risc d’exclusió o 
amb dificultats d’inserció especials segons es desprèn dels informes sobre l’exclusió 
social o dels plans per a la inclusió. 
 

1.4.- Objectius i metodologia  

 
El present treball té com a objectiu analitzar les dades disponibles sobre la pobresa i 
l’exclusió social a Andorra, però no es pretén oferir una xifra exacta de la població en 
situació de pobresa degut a la naturalesa multidimensionals del fenomen i per les 
limitacions metodològiques plantejades. Així, en aquest estudi es tracta de fer una 
aproximació als principals factors de pobresa i d’exclusió social de l’àmbit laboral i 
econòmic, relacionant-los amb factors d’altres àmbits com el nivell formatiu, la situació 
sociosanitària i familiar, etc., mostrant el perfil de la població que els presenta en major 
proporció. 
 
Després del capítol introductori aquest estudi es divideix en tres parts. En el primer 
apartat es presenten les dades recopilades d’informes recents sobre la pobresa a Andorra 
realitzats per diferents organismes, així com informació sobre els serveis d’atenció 
social primària (a partir de documentació publicada i entrevistes amb professionals). En 
el següent bloc s’analitzen algunes dades dels col·lectius més vulnerables a la pobresa i 
l’exclusió en relació als tres grans eixos de desigualtat social (gènere, edat i 
procedència): les dones, la gent gran, els joves i els immigrants. En la tercera part 
s’analitza la incidència d’alguns factors de pobresa i exclusió social en les diferents 
tipus de llar d’Andorra, comparant la situació de les llars que, segons el marc teòric i els 
resultats d’altres estudis, tenen més risc de patir pobresa i exclusió social (persones 
grans que viuen soles o en parella, llars monoparentals i famílies nombroses o llars 
extenses). 
 
La major part de les dades utilitzades en aquest treball provenen d’una enquesta 
telefònica a una mostra de les llars d’Andorra realitzada l’any 2003 pel Centre de 
Recerca Sociològica9 amb l’objectiu d’analitzar la composició de les llars, de manera 
que només és representativa de la població resident a Andorra en llars privades amb 
telèfon, quedant fora del marc mostral una part de la població que potser es troba més 
afectada per l’exclusió social. També es presenten dades d’altres enquestes elaborades 
pel CRES i dades de diferents organismes oficials que aporten informació 
complementària sobre la població estudiada. 
 
Així, cal tenir en compte que aquestes dades no estaven pensades per a l’estudi de la 
pobresa i l’exclusió social sinó per a altres objectius, de manera que presenten 
limitacions i mancances per conèixer amb precisió quantes persones es troben en 
situació de risc de pobresa i exclusió social a Andorra. Per això caldria realitzar un 
estudi específic que permeti elaborar un indicador per quantificar la població més 
vulnerable a partir dels múltiples factors que hi intervenen.  

                                                 
9 Enquesta telefònica a una mostra de 2.106 llars d’Andorra, obtenint informació sobre les 6.044 persones 
que vivien en aquestes llars. Per a un nivell de confiança del 95,5% i amb la hipòtesi més desfavorable 
P=Q=50, el marge d’error és de ± 2,08% sobre el conjunt de les llars i de ± 1,23% sobre el total de les 
persones que viuen a les llars, en el supòsit d’un mostreig aleatori simple. 
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2.- POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL A ANDORRA 
 

2.1.- Dades sobre la pobresa i exclusió social a Andorra  

 
• L’any 2003, el Servei d’Estudis del Ministeri de Finances va elaborar un informe 
sobre la pobresa i la desigualtat al Principat d’Andorra10 on es calcula –a partir de les 
dades sobre despesa en consum obtingudes de l’Enquesta de Pressupostos Familiars–11 
que la mediana de consum era de 14.668 € per persona equivalent i any (aplicant 
l’escala d’equivalència “Oxford-OCDE”),12 i s’estableixen tres línies de pobresa: el 
40% de la mediana (5.867 €/any o 488 €/mes), el 50% de la mediana (7.334 €/any o 611 
€/mes), i el 60% de la mediana (8.801 €/any o 733 €/mes). 
 
Segons aquestes dades un 11,2% de la població estaria sota el llindar de pobresa 
amb menys del 60% de la mediana de la despesa en consum: un 1,3% estaria en una 
situació de pobresa extrema (sota la línia del 40% de la despesa mediana), un 2,6% de la 
població es trobaria en situació de pobresa relativa (entre la línia del 40% i la línia del 
50% de la despesa mediana) i un 7,3% de la població estaria en situació de risc 
potencial de pobresa (entre la línia del 50% i la línia del 60% de la despesa mediana).  
 
A més de la probabilitat d’estar en situació de pobresa (incidència), en aquest estudi 
també es valora la intensitat amb que es veuen afectats els diferents estrats de la 
població, és a dir la distància entre la despesa de la població pobra i el llindar. 
 
Un exemple il·lustra el risc de pobresa de les persones amb un ingrés igual al salari 
mínim (corresponent a 750 euros l’any 2003), segons la seva situació de convivència: si 
aquesta persona viu sola els seus recursos equivalents (750 euros/mes) el situarien al 
límit de la línia del 60%; si la persona comparteix aquests mateixos recursos (750 
euros/mes) amb un altre adult sense ingressos, el consum per unitat equivalent és de 441 
euros/mes i es trobarien en situació de pobresa extrema; si són dos adults que perceben 
un import de 750 euros/mes cadascun, el seu consum mensual per unitat de consum 
equivalent seria de 882 euros/mes i estarien lleugerament allunyats de la zona de risc; si 
aquesta parella (amb dos ingressos de 750 euros/mes) té un fill, el seu consum 
equivalent seria de 681 euros/mes, situant-se en la zona de risc entre les línies de 50% i 
60% de la despesa mediana. 
 
Finalment, aquest informe assenyala que el perfil de població amb més probabilitat de 
trobar-se en situació de pobresa relativa o extrema són les persones de més de 60 anys i 
les de menys de 15, les llars formades per persones majors de 65 anys (soles o amb 
parella) i les llars més nombroses (parelles amb tres fills o més i famílies complexes, és 
a dir amb un nucli familiar i altres persones), els inactius (estudiants, jubilats o 
pensionistes, mestresses de casa), els ocupats en treballs no qualificats (sobretot en els 
sectors de l’agricultura, transport, serveis personals i el grup d’altres activitats socials), 
                                                 
10 Servei d’Estudis: Informe sobre l’estat de la pobresa i la desigualtat al Principat d’Andorra. 
11 Enquesta a 1.200 llars per obtenir informació sobre les despeses de consum i dades socioeconòmiques 
de les famílies andorranes. 
12 Aquesta escala d’equivalència assigna els coeficients 1 per al primer adult, 0,7 per als altres adults i 0,5 
per als infants de menys de 14 anys. 
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les persones amb estudis primaris o sense estudis. També destaca que quasi tota la 
població en situació de pobresa viu en règim de lloguer i que la incidència és més alta 
entre els residents no andorrans.  
 
• Un estudi de Càritas Andorrana sobre les necessitats socials del país13 
comptabilitza que l’any 2001 un 9,9% de la població eren pobres ja que vivien amb 
menys del 50% de la renda disponible mitjana (menys de 564 euros/mes per 
persona),14 distingint entre pobresa severa (un 1,2% de la població que vivien amb 
menys del 25% de la renda disponible mitjana) i pobresa moderada (un 8,7% de la 
població amb ingressos entre el 25% i el 50% de la renda disponible mitjana). 
 
Segons aquest criteri, la proporció de persones en risc de pobresa a Andorra (població 
amb ingressos per sota del llindar del 50% de la mitjana) es trobaria lleugerament per 
sobre de la mitjana europea (un 9% de la població dels països de la UE-15).15 Els països 
europeus amb més persones en situació de risc de pobresa serien Grècia amb un 14% de 
la població, Espanya i Portugal amb un 13% de la població, Itàlia amb un 12% de la 
població i Irlanda amb un 11% de la població, mentre que els països de la Unió Europea 
amb menys proporció de persones en risc de pobresa serien Suècia i Finlàndia amb un 
5% de la població i Luxemburg, Holanda, Dinamarca, Àustria i Alemanya amb un 6% 
de la població. 
 
• L’Àrea d’Atenció Social Primària (AASP) és el nivell bàsic d’atenció social, per 
a la prevenció, suport i/o tractament de situacions de risc, manca de recursos econòmics, 
dificultats d’autonomia per a la vida diària, etc. de la població d’Andorra. Per tant, les 
dades del sistema públic d’atenció social aporten informació sobre la població que es 
troba en situació de pobresa i exclusió social a Andorra, malgrat que no totes les 
persones amb aquestes problemàtiques són ateses pel sistema, ja sigui per manca 
d’informació dels recursos existents, per no voler recórrer a l’assistència social fent 
visible una situació de precarietat (estigmatització), per no complir tots els requisits tot i 
trobar-se en una situació precària, etc.  
 
El primer requisit per obtenir aquestes ajudes és que les persones sol·licitants tinguin la 
nacionalitat andorrana o resideixen legalment al Principat d’Andorra, tot i que les 
persones estrangeres que no resideixen legalment al país poden ser beneficiàries del 
sistema d’atenció social si pertanyen a estats amb convenis referents a la cobertura 
d’aquestes prestacions.16 Segons es recull al Reglament de les prestacions d’assistència 
social,17 “aquestes prestacions consisteixen en una ajuda econòmica adreçada a garantir 
la cobertura de les necessitats mínimes bàsiques i la reinserció social i l'autonomia de 
persones i famílies amb dèficits socials greus” (article 2.3) i “els beneficiaris efectuaran 
una declaració de la situació econòmico-familiar, i es comprometran a retornar les 
quantitats rebudes, si millora suficientment la seva situació econòmica. El Govern pot 
repetir contra la persona obligada a prestar aliments o als seus hereus, les quantitats 
rebudes pel beneficiari” (article 2.4). Per ser beneficiaris d’aquesta prestació, “els 

                                                 
13 Càritas Andorrana; EDIS, Equipo de Investigación Sociológica: Andorra. Diagnòstic social 2001.  
14 Segons aquest informe, la renda disponible mitjana neta per persona i mes l’any 2000 era de 1.128 
euros. 
15 Dades de 1999, Eurostat, ECHP-UDB, versió de desembre de 2002. 
16 http://www.salutibenestar.ad/AASP/Inici_AASP.asp 
17 BOPA núm. 80 any 8: Reglament de les prestacions d’assistència social, de 20-11-96. 
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nacionals d’altres països han d’acreditar tenir almenys tres anys de residència legal i 
efectiva al país o la residència que s’especifiqui en cada ajuda” (article 3.1.c). 
 
El reglament no estableix uns llindars concrets d’ingressos dels sol·licitants (a l’article 6 
es diu que “amb caràcter general es considera que una persona o família es troba en 
situació de necessitat econòmica quan les pertinences i els ingressos familiars són 
insuficients per fer front a les necessitats bàsiques mínimes”), sinó que els professionals 
d’aquesta àrea fan una avaluació dels casos després d’estudiar la seva situació 
socioeconòmica i el Ministeri corresponent atorga o denega la sol·licitud presentada. En 
el Reglament d’ajuts a l’estudi18 i el Reglament d’ajuts a l’habitatge de lloguer19 sí que 
s’estableixen uns nivells màxims de renda i de patrimoni familiar per obtenir una beca, 
un crèdit o una subvenció. 
 
L’any 2004 a l’Àrea d’Atenció Social Primària es van tractar 764 expedients que 
incloïen 1.721 demandes (un 40% eren demandes de tipus econòmic) corresponent a 
1.442 persones. Si bé un 31% dels expedients eren de famílies nuclears (parelles amb 
fills/es), destaca l’alta proporció de famílies monoparentals (un 23%) i de persones que 
viuen soles (21%). Dels 121 usuaris que van rebre prestacions socials (aportacions 
monetàries per a cobrir necessitats bàsiques i complementàries: prestacions per 
manutenció, habitatge, guarderia, per romandre a la llar la gent gran, etc.), el 42% eren 
llars monoparentals i un 27% gent gran, mentre que un 16% eren adults que viuen sols, 
un 11% famílies nuclears o famílies extenses i un 5% discapacitats.20  
 
• Càritas també realitza serveis d’atenció social primària amb programes destinats 
a persones en situació de risc social. Hi ha programes d’atenció i inserció de persones 
sense sostre ni treball, de recolzament psicològic i assessorament legal de famílies 
monoparentals, d’ajuda puntual a persones que estan de pas i no tenen mitjans per al seu 
sosteniment, d’acompanyament de persones soles, grans o malaltes, atenció 
personalitzada a nens efectuada per voluntaris (suport escolar i activitats d’esplai), 
recollida i distribució de roba de segona mà per a persones amb necessitats socials, 
etc.21 Aquests programes estan coordinats per les assistentes socials i en molts casos 
atenen a les persones en situacions de precarietat però que no compleixen els requisits 
per ser beneficiaris dels ajuts de l’Àrea d’Atenció Social Primària (per exemple 
persones amb menys de tres anys de residència a Andorra, persones sense papers, ajudes 
per despeses especials, etc.), ja que la valoració que fan en aquesta institució atén més la 
percepció de necessitat de l’usuari. També destaca que, a banda d’atendre persones 
sense ocupació, ha augmentat la demanda d’ajuda per part de persones que treballen 
però que els seus ingressos són insuficients per fer front a l’elevat cost de la vida 
(habitatge, manutenció, serveis, etc.), especialment llars monomarentals (monoparentals 
encapçalades per dones).  
 
Aquest servei està coordinat amb els serveis d’atenció primària del Govern i dels 
comuns pel que fa a la derivació de casos i al traspàs d’informació d’aquests, ja que les 
ajudes no són compatibles. 

                                                 
18 BOPA núm. 32, any 16: Decret del 19-5-2004 pel qual s’aprova el Reglament d’ajuts a l’estudi 
19 BOPA núm. 30, any 17: Decret del 30-3-2005 d’aprovació del Reglament d’ajuts a l’habitatge de 
lloguer.  BOPA núm. 91, any 17: Decret del 26-10-2005 de modificació del Reglament d’ajuts a 
l’habitatge de  lloguer. 
20 Ministeri de Salut i Benestar. Govern d’Andorra: Àrea d’Atenció Social Primària. Actuacions 2004. 
21 http://www.esglesiacatolica.ad/caritas_cat.htm 
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2.2.- Col·lectius vulnerables a la pobresa i l’exclusió social 

 
En aquest apartat analitzarem la situació d’alguns col·lectius especialment vulnerables i 
que presenten factors d’exclusió específics en funció dels tres grans eixos de desigualtat 
social (el sexe, l’edat i la procedència): les dones, la gent gran, els joves i els 
immigrants.22 

2.2.1.- Dones 

 
Tot i la creixent presència de les dones en el mercat de treball,23 la divisió tradicional de 
rols entre homes i dones –que atribueix a l’home el paper de sustentador de la llar 
mitjançant un treball remunerat en el mercat laboral i a la dona la dedicació al treball 
domèstic i familiar–, continua determinant la major dedicació de les dones a les tasques 
domèstiques,24 ja sigui com a dedicació exclusiva (mestresses de casa) o compaginant-
les amb un treball remunerat.  
 
La desigualtat per raó de gènere es manifesta en l’accés al mercat laboral i en les 
condicions de treball: mentre que els homes ocupen en major proporció que les dones 
els llocs de responsabilitat i major qualificació professional, les dones tenen una 
proporció superior en els llocs no qualificats i amb salaris inferiors (l’any 2004 el salari 
mitjà de les dones va ser de 1.254 euros al mes, mentre que el dels homes va ser de 
1.776 euros). També hi ha una segmentació en relació al tipus d’activitat, ja que hi ha 
una presència majoritària d’homes en sectors com la construcció i la indústria, mentre 
que les dones treballen en major proporció que els homes en el comerç, hoteleria o en 
tasques administratives i en els sectors de la sanitat o l’educació (la major presència de 
les dones en ocupacions de serveis –especialment assistencials– es pot interpretar com 
una continuació del rol de cuidadora).  
 
Dins aquest àmbit també cal tenir en compte la dificultat per compaginar la vida laboral 
i familiar, que fa que moltes dones surtin del mercat de treball quan tenen fills (o 
almenys mentre són petits) o optin per llocs de treball de mitja jornada, etc., factors que 
condicionen la seva carrera professional. D’altra banda, el fet que redueixin la seva 
participació en el mercat laboral (abandonant-lo o amb jornades reduïdes)25 i que els 
salaris de les dones siguin inferiors, es tradueix en unes pensions més baixes per a les 
dones, i que en cas que el seu salari no arribi al salari mínim, no tinguin dret a les 
prestacions sanitàries de la seguretat social com a titulars, si no és com a beneficiàries 
del seu cònjuge o un altre familiar.26 

                                                 
22 Els infants també són un col·lectiu vulnerable, però la seva situació va associada a la dels adults que en 
tenen cura. 
23 La taxa d’ocupació de les dones a Andorra és força alta: almenys un 70,4% de les dones entre 15 i 64 
anys treballa (consta com a assalariada a la CASS l’any 2004). La taxa d’ocupació dels homes estaria al 
voltant del 75,3%. 
24 Segons les dades de l’Observatori del tercer quadrimestre del 2004, les dones dediquen un promig de 
20 hores setmanals a les tasques domèstiques, mentre que els homes hi dediquen una mitjana de 9 hores, 
tot i que la diferència és més gran entre les parelles de més edat i disminueix entre les parelles més joves. 
25 Segons l’Observatori del primer quadrimestre del 2004, entre les persones casades o que viuen en 
parella, hi ha més proporció de dones que treballen a mitja jornada (un 15% de les dones i un 5% dels 
homes) i un 20% d’aquestes dones són mestresses de casa, mentre que els homes treballen en major 
proporció a jornada completa (el 81% dels homes davant el 55% de les dones). 
26 El salari mínim del Govern és el mínim requerit per a l’obertura de drets de la CASS. 
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Aquestes desigualtats per raó de gènere fan que les dones que no tenen ingressos propis 
o tenen ingressos molt baixos es trobin en una situació de dependència econòmica de la 
seva parella o d’altres membres de la llar, situació que es fa més visible en cas de 
separació o divorci i repercuteix en un major risc d’exclusió social per a les dones, 
especialment quan són la persona de referència de la llar (el membre de la llar que 
aporta més recursos econòmics o bé el membre que pren les decisions quant a 
l’afectació de la major part del pressupost familiar),27 i sobretot si encapçalen una llar 
monoparental. 
 
En relació al nivell formatiu, s’observa que en les generacions més joves el nivell 
d’estudis d’homes i dones és similar (fins i tot hi ha més dones amb estudis 
universitaris), mentre que les generacions de més edat, sobretot entre les majors de 65 
anys, el nivell formatiu de les dones és més baix (hi ha més proporció de dones amb 
estudis primaris o inferiors). Així, tot i la importància del nivell d’estudis en relació a 
l’accés al mercat laboral i a la posició professional, aquest factor es combina amb les 
desigualtats de gènere condicionant la situació de les dones en el mercat de treball. 
 
Activitat de les persones majors de 18 anys segons el sexe 

414 204 618

17,6% 8,3% 12,8%

205 212 417

8,7% 8,6% 8,7%

179 454 633

7,6% 18,5% 13,2%

154 260 414

6,5% 10,6% 8,6%

188 249 437

8,0% 10,1% 9,1%

618 27 645

26,3% 1,1% 13,4%

158 268 426

6,7% 10,9% 8,9%

42 40 82

1,8% 1,6% 1,7%

231 295 526

9,8% 12,0% 10,9%

143 164 307

6,1% 6,7% 6,4%

270 270

11,0% 5,6%

21 14 35

,9% ,6% ,7%

2353 2457 4810

100,0% 100,0% 100,0%

Directius, propietaris i comandaments
intermedis

Professionals, tècnics i similars

Personal administratiu i similar

Comerciants, venedors i similars

Personal dels serveis de restauració,
personals i seguretat

Qualificats i semiqualificats de la
indústria i construcció

Treballadors no qualificats

Altres situacions

Jubilats

Estudiants

Mestresses de casa

Nc

Total

Home Dona

Sexe

Total

 
Font: Enquesta a les llars d’Andorra 
 

                                                 
27 Segons es recull a l’Enquesta de Pressupostos Familiars, en un 18% de les llars d’Andorra el 
sustentador principal és una dona. 
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Nombre d’assalariats per sector d’activitat i sexe. Any 2004 (valor mitjà anual) 
 
Sector d’activitat  Homes Dones Total 
Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura 88 51 139 
Indústries manufactureres 1073 557 1629 
Producció i distribució d’energia elèctrica 121 35 156 
Construcció 5764 519 6282 
Comerç i reparació de vehicles de motor 5513 5747 11261 
Hoteleria 2614 2992 5606 
Transport. Emmagatzematge i comunicacions 848 428 1277 
Sistema financer 836 609 1446 
Activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials 1803 1810 3613 
Administració pública, defensa i seguretat social 1791 2040 3831 
Educació 151 441 592 
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials 254 978 1232 
Altres activitats socials i de serveis; serveis personals 1201 1093 2295 
Llars que ocupen personal domèstic 138 1068 1206 
Organismes extraterritorials 4 4 8 
Treball domèstic a la comunitat 21 229 250 
Declarant voluntari sense activitat 85 179 264 
TOTAL 22304 18781 41085 
Font: CASS. Elaboració pròpia. 
 
Salari mitjà en euros per sector d’activitat i sexe. Any 2004 (valor mitjà anual) 
 
Sector d’activitat Homes Dones Total 
Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura 1160,1 847,0 1045,1
Indústries manufactureres 1778,2 1215,5 1585,9
Producció i distribució d’energia elèctrica 2972,8 1739,9 2695,9
Construcció 1654,3 1123,6 1610,4
Comerç i reparació de vehicles de motor 1635,7 1172,1 1399,1
Hoteleria 1382,4 1093,4 1227,7
Transport. Emmagatzematge i comunicacions 1740,8 1295,2 1591,3
Sistema financer 3874,0 2157,9 3151,4
Activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials 1830,5 1200,7 1514,6
Administració pública, defensa i seguretat social 2145,1 1701,6 1909,0
Educació 1942,2 1625,8 1706,4
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials 2422,1 1454,2 1653,6
Altres activitats socials i de serveis; serveis personals 1633,8 1118,9 1377,9
Llars que ocupen personal domèstic 1248,1 863,4 907,4
Organismes extraterritorials 1445,4 1113,7 1283,5
Treball domèstic a la comunitat 1172,7 757,6 792,7
Declarant voluntari sense activitat 2003,9 1193,2 1452,7
Font: CASS. Elaboració pròpia. 
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Nivell d’estudis de les persones majors de 18 anys segons el sexe i grup d’edat 

295 219 514

26,9% 19,2% 23,0%

514 559 1073

46,9% 49,1% 48,0%

270 351 621

24,6% 30,8% 27,8%

18 9 27

1,6% ,8% 1,2%

1097 1138 2235

100,0% 100,0% 100,0%

449 457 906

43,9% 44,4% 44,2%

351 380 731

34,3% 36,9% 35,6%

206 169 375

20,2% 16,4% 18,3%

16 23 39

1,6% 2,2% 1,9%

1022 1029 2051

100,0% 100,0% 100,0%

135 224 359

59,5% 77,8% 69,7%

56 40 96

24,7% 13,9% 18,6%

29 16 45

12,8% 5,6% 8,7%

7 8 15

3,1% 2,8% 2,9%

227 288 515

100,0% 100,0% 100,0%

Estudis primaris i sense
estudis

Estudis secundaris o FP

Estudis universitaris

Ns/nc

Total

Estudis primaris i sense
estudis

Estudis secundaris o FP

Estudis universitaris

Ns/nc

Total

Estudis primaris i sense
estudis

Estudis secundaris o FP

Estudis universitaris

Ns/nc

Total

18 a 39 anys

40 a 64 anys

65 anys i més

Home Dona

Sexe

Total

 
Font: Enquesta a les llars d’Andorra 
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2.2.2.- Gent gran  

 
A Andorra, les persones de 65 anys o més representen aproximadament un 12% de la 
població,28 proporció que ha anat augmentant en els darrers anys degut a l’augment de 
l’esperança de vida i al descens de la natalitat. Aquest envelliment demogràfic de la 
població és comú en els països desenvolupats, i dins el col·lectiu de la gent gran està 
augmentant la proporció de les persones de més de 75 anys (sobreenvelliment). 
 
La situació econòmica de la gent gran està condicionada per la finalització de la seva 
participació en el mercat laboral (jubilació), que pot suposar una disminució dels 
ingressos (pensions). D’altra banda cal considerar la seva situació respecte altres factors 
relacionats amb la pobresa i l’exclusió social com el nivell de formació, la xarxa de 
relacions i la forma de convivència,  l’estat de salut i autonomia, etc.  
 
La majoria de la gent gran (70%) té estudis primaris (en major proporció les dones), un 
19% tenen estudis secundaris i un 9% estudis universitaris. 
 
El 84% dels homes majors de 65 anys estan casats i només un 8% són vidus, mentre que 
en el cas de les dones un 50% estan casades i un 45% són vídues, augmentant la 
proporció de vídues amb l’edat,29 degut a la sobremortalitat masculina (l’esperança de 
vida de les dones és més alta en tots els grups d’edat), de manera que els factors que 
poden anar associats a aquesta condició (soledat, reducció dels ingressos) afecten 
sobretot a les dones.  
 
Un 13% de les persones majors de 65 anys viuen soles (un 17% de les dones i un 8% 
dels homes), un 43% viuen només amb la seva parella (en major proporció els homes), 
mentre que un 6% viuen amb la seva parella i alguna altra persona. Un 13% viu amb la 
seva parella i fills/es (sense altres persones) i un 7% amb la parella, fills/es i alguna altra 
persona. Un 11% viu amb algun fill/a però sense la seva parella (sobretot les dones) i 
aproximadament un 6% en altres tipus de llar (amb més d’un nucli familiar o sense 
nucli familiar). Si bé la majoria de les persones majors de 65 anys diuen que tenen 
família amb la que mantenen relació, aproximadament un 3% de la gent gran que viu 
sola no té família ni a Andorra ni fora d’Andorra.  
 
En l’àmbit sociosanitari destaca que la majoria té cobertura sanitària:30 un 93% té 
cobertura de la CASS (un 86% només de la CASS i un 7% de la CASS i d’una altra 
assegurança privada), un 6% té cobertura d’una mútua o assegurança privada i un 1% 
diu que no té cap cobertura per malaltia. Quant a l’estat de salut, tot i que la majoria 
diuen que la seva salut és bona o molt bona (42%) o regular (36%), un 22% declara que 
la seva salut és dolenta o molt dolenta (en major proporció les dones, les persones amb 
menys nivell d’estudis i menys ingressos), però en demanar sobre malalties freqüents 
entre la gent gran, només un 8% diuen que no tenen cap problema de salut. Finalment, 
destaca que un 64% de les persones majors de 65 anys diuen que no tenen cap dificultat 
per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (caminar, pujar i baixar escales, 

                                                 
28 Ministeri de Justícia i Interior. Govern d’Andorra: Estadístiques de població. 
29 El 51%  de les dones majors de 70 anys són vídues i el 60% a partir dels 80 anys, mentre que un 11% 
dels homes majors de 70 anys i un 23% dels majors de 80 anys són vidus. 
30 CRES: Condicions de vida de la gent gran d’Andorra la Vella (enquesta realitzada a 185 persones de la 
parròquia majors de 65 anys). 
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sortir al carrer, fer la compra, vestir-se, rentar-se, administrar els diners, etc.), un 17% té 
força dificultat en una o dues activitats i un 19% té força dificultats en tres o més de les 
activitats; així, el 62% diuen que no necessiten cap ajuda per realitzar aquestes 
activitats, un 22% diuen que necessiten ajuda en una o dues activitats i un 17% 
necessita ajuda en tres o més activitats. 
 
Pel que fa a l’activitat, el 93% de les persones majors de 65 anys són inactives (jubilats, 
pensionistes o mestresses de casa) i només un 6% treballa (un 11% dels homes i un 3% 
de les dones), de manera que la principal font d’ingressos de la gent gran són les 
pensions de jubilació o viduïtat.31 
 
Nivell d’estudis de la gent gran segons el sexe 

135 224 359

59,5% 77,8% 69,7%

56 40 96

24,7% 13,9% 18,6%

29 16 45

12,8% 5,6% 8,7%

7 8 15

3,1% 2,8% 2,9%

227 288 515

100,0% 100,0% 100,0%

Estudis primaris i sense
estudis

Estudis secundaris o FP

Estudis universitaris

Ns/nc

Total

Home Dona

Sexe

Total

 
Font: Enquesta a les llars d’Andorra 
 
Estat civil de la gent gran segons el sexe 

7 10 17

3,1% 3,5% 3,3%

4 1 5

1,8% ,3% 1,0%

191 143 334

83,8% 49,5% 64,6%

7 6 13

3,1% 2,1% 2,5%

19 129 148

8,3% 44,6% 28,6%

228 289 517

100,0% 100,0% 100,0%

Solter

Parella de fet

Casat

Separat/divorciat

Vidu

Total

Home Dona

Sexe

Total

 
Font: Enquesta a les llars d’Andorra 
 

                                                 
31 Segons l’Enquesta de Condicions de vida de la gent gran d’Andorra la Vella, aproximadament el 85% 
de les persones majors de 65 anys tenen ingressos d’una pensió (la majoria només té aquest ingrés, encara 
que un 20% té algun altre ingrés propi o rep alguna ajuda econòmica), un 7% no rep cap tipus de pensió 
sinó que té altres fonts d’ingressos i un 7% no té ingressos propis (són dones que no han participat en el 
mercat de treball i no tenen ingressos propis sinó els ingressos de la parella o d’ajudes familiars o socials). 
D’altra banda, la majoria declaren que tenen dificultats per arribar a final de mes: un 23% quasi sempre, 
un 16% sovint i un 26% ocasionalment (només un 34% de les persones grans enquestades van manifestar 
que mai tenen problemes per arribar a final de mes), especialment les persones que viuen soles o en llars 
monoparentals (que són majoritàriament dones vídues). 
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Tipus de llar segons el sexe 

19 48 67

8,3% 16,6% 13,0%

2 7 9

,9% 2,4% 1,7%

121 103 224

53,1% 35,6% 43,3%

13 19 32

5,7% 6,6% 6,2%

44 24 68

19,3% 8,3% 13,2%

8 30 38

3,5% 10,4% 7,4%

2 38 40

,9% 13,1% 7,7%

5 11 16

2,2% 3,8% 3,1%

14 9 23

6,1% 3,1% 4,4%

228 289 517

100,0% 100,0% 100,0%

unipersonal

dues persones o més

parella sense fills

parella sense fills + altres persones

parella amb fills

parella amb fills + altres persones

monoparental

monoparental + altres persones

dos nuclis o més

Total

Home Dona

Sexe

Total

 
Font: Enquesta a les llars d’Andorra 
 
Activitat de la gent gran segons el sexe 

24 9 33

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

203 279 482

89,1% 96,6% 93,2%

1 1 2

,4% ,3% ,4%

228 289 517

100,0% 100,0% 100,0%

Ocupats

No ocupats i inactius

Nc

Total

Home Dona

Sexe

Total

 
Font: Enquesta a les llars d’Andorra 
 
PENSIONS 
 
La majoria de les pensions de la CASS (gairebé un 74%) tenen com a beneficiari una 
persona major de 65 anys. L’any 2004 el nombre de pensionistes de la CASS majors de 
65 anys era de 7.552 persones (3.699 homes i 3.853 dones), el que representa un 82,2% 
de la població registrada a Andorra d’aquesta franja d’edat.  
 
La majoria dels pensionistes de 65 anys o més tenen una pensió de jubilació (un 79% 
sumant les pensions de vellesa principal i d’invalidesa passada a vellesa), en major 
proporció els homes que les dones (un 96% dels homes pensionistes i un 63% de les 
dones), mentre que un 15,7% rep una pensió de viduïtat (el 29% de les dones 
pensionistes i menys d’un 2% dels homes), i un 5% té una pensió no contributiva o 
altres tipus de pensions.  
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La mitjana de la pensió de vellesa principal és de 348 euros al mes, mentre que la pensió 
de vellesa no contributiva (211 euros) i la de viduïtat (230 euros) són força inferiors. 
Només la pensió d’invalidesa passada a vellesa (564 euros) i altres pensions 
minoritàries (637 euros) són superiors a la mitjana del conjunt de pensions dels majors 
de 65 anys. 
 
Es pot observar que les pensions que reben els homes són més altes que les de les dones 
en els diferents tipus de pensions –excepte en la pensió de viduïtat i en les 
contributives–. En conjunt, la mitjana de les pensions dels homes majors de 65 anys és 
de 418 euros i de 278 euros per les dones. Les pensions de jubilació de les dones són 
més baixes que les dels homes en correspondència als salaris femenins que també són 
de mitjana inferiors (a part del fet que moltes dones hagin cotitzat menys temps); d’altra 
banda hi ha més proporció de dones amb pensions de viduïtat i no contributives, que 
són les més baixes. 
 
Nombre de pensionistes de la CASS segons l’edat. Any 2004 
 
Edat Pensionistes % 
Menors 18 anys 258 2,5 
18 a 39 anys 286 2,8 
40 a 64 anys 2183 21,2 
Majors 65 anys 7552 73,5 
Total 10279 100,0 
Font: CASS, elaboració pròpia 
 
Nombre de pensionistes majors de 65 anys per tipus de pensió i sexe. Any 2004 
 

PENSIONISTES > 65 ANYS  
Tipus de Pensió Homes Dones Total % 
Vellesa no contributiva 51 310 361 4,8 
Vellesa principal 3115 2086 5201 68,9 
Invalidesa passada a vellesa 454 331 785 10,4 
Reversió vidus 65 1123 1188 15,7 
Altres 14 3 17 0,2 
Total 3699 3853 7552 100,0 
Font: CASS, elaboració pròpia 
 
Import mitjà mensual de les pensions per tipus de pensió i sexe. Any 2004 
 

IMPORT MITJÀ MENSUAL PENSIONS EN EUROS 
(PENSIONISTES > 65 ANYS) 

Tipus de Pensió Homes Dones Total 
Vellesa no contributiva 211 210 211
Vellesa principal 392 282 348
Invalidesa passada a vellesa 644 454 564
Reversió vidus 152 235 230
Altres 711 258 637
Total 418 278 346
Font: CASS, elaboració pròpia 
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Tot i que cal tenir en compte la dificultat d’establir comparacions entre països degut als 
diferents sistemes de pensions i als diferents requisits per accedir a la jubilació en cada 
país (edat, temps de cotització, etc.) o les prestacions que cobreix, s’observa que les 
pensions d’Andorra són molt baixes en relació als països del voltant. A Espanya, l’any 
2004 l’import mitjà de les pensions contributives de jubilació era de 667 euros mensuals 
i les de viduïtat de 435 euros mensuals, amb un mínim de les prestacions per jubilació 
de 384 euros/mes per un titular menor de 65 anys sense cònjuge a càrrec i un mínim en 
les pensions de viduïtat de 306 euros/mes per a un titular menor de 60 anys sense 
càrregues familiars.32 La pensió de jubilació a França estaria entre 700 i 800 euros (amb 
una pensió mínima de 514 euros/mes), la pensió mitjana més alta correspondria a 
Luxemburg (1.592 euros al mes) i la més baixa a Grècia (474 euros mensuals).33  
 
A Europa els sistemes de pensions es basen en els dos grans models d’Estat de 
Benestar: el model universalista que generalitza els drets bàsics de benestar a tots els 
ciutadans amb prestacions uniformes finançades per l’estat –model típic dels països 
nòrdics com Suècia i Dinamarca–, i el model ocupacional en el que els drets deriven de 
les contribucions dels treballadors al sistema de seguretat social i les prestacions varien 
en funció del que s’ha cotitzat –model que segueixen països com Alemanya o Bèlgica–. 
En molts països existeix un model mixt que combina un sistema públic i un altre 
complementari, i també es parla d’un model específic dels països mediterranis (que 
inclouria Espanya, Portugal, Itàlia i Grècia) on la família té un paper important en la 
provisió de benestar dels ciutadans. 
 
A Andorra les despeses de la seguretat social (que comprèn dues branques: la malaltia i 
la vellesa, cada una amb llurs ingressos i despeses) es financen a través de les 
cotitzacions. L’afiliació a la Caixa Andorrana de Seguretat Social és obligatòria per a 
tots els treballadors assalariats i facultativa per a les altres persones residents a Andorra 
(assegurats voluntaris). La pensió de vellesa, que l’assegurat pot sol·licitar a partir dels 
65 anys, es calcula d’acord amb els punts adquirits (cotitzacions) durant la vida laboral. 
A banda de les característiques del sistema de seguretat social andorrà i de que no hi ha 
una pensió mínima, el fet que molts  dels assegurats no desenvolupin tota la seva vida 
laboral a Andorra –ja que la majoria de treballadors són immigrants– i per tant no 
acumulin molt temps de cotització a la CASS, pot explicar que les pensions siguin més 
baixes (en alguns casos poden tenir pensions d’altres països). 
 
D’altra banda, les dades de l’import de les pensions corroboren que les persones grans –
i especialment les dones– tenen major risc de trobar-se en una situació de pobresa, si bé 
cal tenir en compte altes factors com la disponibilitat d’altres ingressos o d’estalvis, la 
situació familiar (si conviuen amb altres persones que aporten ingressos o si tenen 
persones a càrrec), el règim de tinença de l’habitatge (si és de propietat, amb pagaments 
pendents o de lloguer), etc. 
 
Així doncs, la gent gran és un col·lectiu vulnerable per la condició d’inactius de la 
majoria (jubilats, pensionistes, mestresses de casa) i dependents d’una pensió, alhora 

                                                 
32 IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales). Observatorio de personas mayores. Sancho 
Castiello, M. (coord.): Las personas mayores en España. Informe 2004. Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Madrid, 2004. http://www.imsersomayores.csic.es/estadisticas/informemayores/informe2004/ 
33 Fraile, C.: “Las pensiones de jubilación en Europa” Consumer.es, octubre 2003.  
http://www.consumer.es/web/es/instituciones_y_legislacion/organos_europeos/2003/10/13/66501.php 



 19

que també presenten en major proporció altres factors que poden condicionar l’exclusió 
com el baix nivell formatiu, l’aïllament relacional, les malalties o discapacitats, etc.  
 
Les persones grans sobre les que incideixen simultàniament varis dels factors d’exclusió 
social es trobaran en una situació més greu. Tot i que amb les dades disponibles no 
podem mesurar l’acumulació d’aquests factors, les variables analitzades indiquen que 
són especialment vulnerables les persones grans que viuen soles i les que viuen només 
amb la seva parella.  
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2.2.3.- Joves 

 
Degut als canvis en el model econòmic (mundialització, flexibilització dels processos 
productius, desregulació laboral, etc.) han aparegut noves formes d’exclusió i de 
vulnerabilitat social, i en general els joves són un dels col·lectius més afectats per les 
dificultats d’inserció en el mercat de treball, la desocupació i la precarietat laboral. Per 
les característiques del mercat laboral andorrà la població no està especialment afectada 
pel problema de l’atur, però els joves representen un percentatge important dels 
sol·licitants de feina al Servei d’Ocupació (un 20,4% del total són joves entre 18 i 25 
anys)34 i és un col·lectiu que treballa amb més freqüència en condicions de precarietat.  
 
Els salaris dels joves són inferiors a la mitjana (833 euros els joves de 18 i 19 anys, 
1.100 euros els de 20 a 24 anys i 1.330 euros els que tenen entre 25 i 29 anys) i degut a 
l’elevat cost de la vida en general –i del mercat immobiliari en particular– es troben 
amb dificultats per formar una nova llar, generant situacions de vulnerabilitat. En 
general, la família juga un paper molt important ja que molts joves continuen estudiant i 
endarrereixen l’edat d’emancipació fins que poden accedir a un lloc de treball estable i 
que els proporcioni ingressos suficients, i fins i tot en el moment de l’emancipació 
compten principalment amb l’ajuda de la família. Així, el suport familiar i 
l’endarreriment de l’edat d’emancipació són estratègies que adopten els joves d’Andorra 
i les seves famílies per evitar situacions de pobresa i exclusió.35 És a dir, que els joves 
són un col·lectiu que es troba especialment afectat per la precarietat laboral i per les 
dificultats d’accedir a un habitatge propi, tot i que aquesta situació de vulnerabilitat 
queda oculta pel suport familiar i l’endarreriment de la seva emancipació. 
 
D’altra banda, els joves que treballen però tenen salaris inferiors al salari mínim no 
poden accedir a la cobertura sanitària de la CASS –és necessari cotitzar almenys el 
salari mínim per a l’obertura de drets com a assegurat–, ni poden ser beneficiaris dels 
pares o cònjuges.36  
 
En relació a la formació, tot i que el nivell educatiu dels joves és més alt que el d’altres 
grups de més edat, en molts casos tenen salaris més baixos perquè es troben a l’inici de 
la seva carrera laboral o per un desajust entre el seu nivell d’estudis i les necessitats del 
lloc de treball que ocupen (sobreeducació). 
 

                                                 
34 El mes d’agost del 2005 el Servei d’Ocupació tenia 884 sol·licituds, la meitat de les quals corresponien 
a persones amb una ocupació que volien canviar de feina, mentre que l’altra meitat eren majoritàriament 
persones inactives que buscaven incorporar-se al mercat de treball. (Diari d’Andorra, 27/08/2005). 
35 CRES: L’emancipació dels joves d’Andorra. 
36 Els beneficiaris són el cònjuge que no exerceix cap activitat professional ni lucrativa, els fills menors 
de 18 anys (mentre estan estudiant), els fills entre 18 i 25 anys (si estan estudiant, conviuen amb els pares 
i no treballen) i els ascendents majors de 65 anys que no són beneficiaris d’una pensió de vellesa (també 
poden ser beneficiaris altres parents de l’assegurat si el Consell d’Administració aprova la demanda). 
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Salari mitjà en euros per grup d’edat. Any 2004 (valor mitjà anual) 

Edat Salari 
mitjà  

< 15 anys 769
Entre 15 i 17 anys 588
Entre 18 i 19 anys 833
Entre 20 i 24 anys 1.100
Entre 25 i 29 anys 1.330
Entre 30 i 34 anys 1.538
Entre 35 i 39 anys 1.665
Entre 40 i 44 anys 1.709
Entre 45 i 49 anys 1.768
Entre 50 i 54 anys 1.769
Entre 55 i 59 anys 1.749
Entre 60 i 64 anys 1.673
>= 65 anys 1.229
    Font: Servei d’Estudis: Anuari Estadístic 2005. 
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2.2.4.- Immigrants  

 
La procedència (o la nacionalitat) és el tercer eix de desigualtat que incideix i es 
combina amb els factors d’exclusió, de manera que en molts casos la població 
immigrada pateix situacions de precarietat laboral, dèficits en l’àmbit relacional (tenen 
poques xarxes socials i familiars) i en l’àmbit de ciutadania i participació social i 
política. 
 
En el cas d’Andorra, tot i que la majoria de la població és d’origen estranger, es detecta 
una segmentació en l’àmbit laboral en funció de l’origen de les persones, concentrant-se 
l’ocupació de les persones andorranes en determinats sectors (aproximadament un 30% 
dels assalariats andorrans treballen al sector de l’administració pública, i seguretat 
social), mentre que els espanyols i francesos treballen en major proporció en el comerç 
(un 31% i un 38% respectivament) i destaca la presència de portuguesos a la construcció 
(35%).37  
 
Pel que fa a la categoria professional també es reflecteix la segmentació del mercat 
laboral andorrà, ja que en els llocs superiors de l’estructura ocupacional hi ha una major 
proporció d’andorrans (i en alguns casos de francesos i d’altres nacionalitats), mentre 
que com a treballadors no qualificats només trobem un 3,5% d’andorrans i un 32% de 
portuguesos.38 Així, els andorrans i alguns immigrants (com part dels espanyols i 
francesos, i altres de països del nord d’Europa) treballen preferentment en ocupacions 
més qualificades i amb millors condicions (segment primari), mentre que altres grups 
d’immigrants com els portuguesos i els de països extracomunitaris treballen en major 
proporció en feines no qualificades (segment secundari). 
 
També cal tenir en compte la correlació entre l’ocupació i el nivell d’estudis, fet que 
explica que en determinades ocupacions sigui més freqüent la presència d’uns orígens o 
d’uns altres, ja que per raons d’estructura social aquests van associats a la tinença de 
més o menys recursos educatius. Així, les persones de nacionalitat andorrana, francesa i 
el grup d’altres nacionalitats tenen proporcions superiors d’estudis secundaris 
(Batxillerat o Formació Professional) i universitaris, mentre que les persones de 
nacionalitat portuguesa i espanyola tenen en major proporció estudis primaris. Això 
s’explica per tractar-se de grups nacionals que han arribat a Andorra per motius 
laborals, en feines que en molts casos no requereixen un nivell formatiu gaire alt, 
contràriament a la immigració francesa i d’altres nacionalitats que té una formació 
educativa més elevada, tot i que a nivell laboral no sempre ocupen els llocs més 
qualificats. Per una altra part, el fet que el nivell de formació dels portuguesos sigui més 
baix que entre els espanyols, s’explica, en part, pels anys de presència a Andorra; això 
comportaria que les noves generacions d’espanyols hagin incrementat el seu nivell 
d’estudis per efecte de la mobilitat social ascendent, mentre que la majoria dels 
portuguesos encara corresponen a les primeres generacions d’arribada al Principat (és a 
dir, són contingents nets d’emigrants, amb els dèficits formatius que aquesta 
circumstància duu associada, i que es donà també en el cas dels espanyols, quan 
vingueren les primeres onades migratòries). Aquesta circumstància de ser primeres 
onades permet també explicar l’escassa presència de portuguesos amb estudis superiors, 

                                                 
37 Dades de l’any 2003. Font: CASS i elaboració pròpia. 
38 CRES: Enquesta a les llars d’Andorra. 
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la qual cosa ens indica que són immigrants de primera generació, i que aquesta 
immigració es produeix en els treballs més desqualificats de l’escala ocupacional del 
mercat laboral andorrà.  
 
D’altra banda, hi ha el cas dels treballadors sense papers –en molts casos persones de 
països extracomunitaris– als que se’ls ha acabat el permís de treball temporal que els 
autoritzava a treballar durant uns mesos, sobretot en les estacions d’esquí, l’hoteleria i la 
restauració, però que no han abandonat el país mentre intenten obtenir una nova 
autorització. Alguns aconsegueixen treballar sense el permís corresponent, però ho fan 
amb unes condicions més precàries ja que no tenen la cobertura de la seguretat social ni 
poden fer valer els seus drets com a treballadors.39 
 
Un factor que també incideix en la vulnerabilitat del col·lectiu dels immigrants és 
l’aïllament relacional, ja que en principi tenen menys xarxes socials i familiars a 
Andorra.40 La família és un element important de la integració per les funcions que 
realitza en diversos àmbits (socialització, suport emocional i econòmic, etc.), i 
juntament amb les xarxes socials té un paper important en la posició de les persones en 
el mercat laboral (capital relacional). En un context amb un Estat de Benestar feble, el 
fet que molts immigrants tinguin la família en un altre país limita el suport que els 
poden oferir i els fa més vulnerables a l’exclusió social. 
 
Finalment, les limitacions en l’àmbit de ciutadania (dificultats per accedir a la 
nacionalitat andorrana) i en la participació política i social, també són factors que 
dificulten la plena integració social dels immigrants, ja que l’adquisició de la 
nacionalitat permet exercir tots els drets, incloent el dret a vot. De fet, només un 27% de 
la població d’Andorra major de 18 anys té la nacionalitat andorrana, de manera que la 
majoria (73%) no tenen dret a votar en les eleccions d’Andorra.41 D’altra banda, els 
residents estrangers mostren més interès en exercir el dret a vot a Andorra (limitat en 
totes les eleccions a les persones de nacionalitat andorrana) que en obtenir la 
nacionalitat andorrana,42 que es valora sobretot per motius pràctics, ja que no cal obtenir 
o renovar l’autorització de treball i/o residència, drets econòmics, etc. 
 
 

                                                 
39 CRES: Anàlisi de la situació laboral a Andorra. Institut d’Estudis Andorrans, 2003. 
40 un 40% dels enquestats del grup d’altres nacionalitats i un 39% dels francesos diuen que en cas de tenir 
un problema o necessitat no recorren a familiars, enfront el 21% dels enquestades de nacionalitat 
andorrana. 
41 Segons les estadístiques de població d’Andorra, de les 76.875 persones registrades l’any 2004, 
aproximadament 63.362 són majors d’edat i d’aquestes 17.236 són de nacionalitat andorrana. En les 
eleccions generals del 2005 hi havia 16.022 electors (http://www.eleccions.ad/), i en el cens electoral 
actualitzat posteriorment hi havia registrades 16.863 persones amb dret a vot (Diari d’Andorra 
20/09/2005). 
42 Un 65% dels residents estrangers voldrien votar en les eleccions andorranes si poguessin, mentre que 
més de la meitat (el 59%) diuen que no els agradaria adquirir la nacionalitat andorrana. CRES: La 
immigració a Andorra. 
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Nombre d’assalariats a la CASS per sector d’activitat segons el país d’origen. Any 
2003 (valor mitjà anual) 
 
Sector d’activitat Andorra Espanya Franca Portugal Altres Total 

Agricultura, ramaderia, caça i 
silvicultura 

9 67 4 47 6 134 

Indústries manufactureres 192 909 81 304 87 1573 
Producció i distribució 
d’energia elèctrica 

66 81 6 1 2 156 

Construcció 560 2441 178 2396 287 5862 
Comerç i reparació de 
vehicles de motor 

1361 6229 965 1592 940 11087

Hoteleria 207 2631 622 1162 771 5393 
Transport. Emmagatzematge i 
comunicacions 

286 806 95 98 211 1496 

Sistema financer 417 934 42 16 46 1455 
Activitats immobiliàries i de 
lloguer; serveis empresarials 

535 1852 196 418 332 3334 

Administració pública, 
defensa i seguretat social 

1847 1477 131 86 79 3620 

Educació 95 398 16 22 35 565 
Activitats sanitàries i 
veterinàries, serveis socials 

192 842 45 38 64 1182 

Altres activitats socials i de 
serveis; serveis personals 

280 990 125 116 434 1946 

Llars que ocupen personal 
domèstic 

28 461 26 460 126 1101 

Organismes extraterritorials 2 1 0 2 2 7 
Treball domèstic a la 
comunitat 

7 118 5 70 7 207 

Declarant voluntari sense 
activitat 

66 104 7 47 32 256 

TOTAL 6150 20341 2544 6875 3462 39372
Font: CASS. Elaboració pròpia 
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Ocupació de les persones majors de 18 anys segons la nacionalitat 

265 256 33 34 30 618

20,4% 17,2% 22,1% 6,7% 20,4% 17,2%

233 140 23 5 16 417

17,9% 9,4% 15,4% 1,0% 10,9% 11,6%

356 222 24 12 19 633

27,4% 14,9% 16,1% 2,4% 12,9% 17,6%

88 226 23 57 20 414

6,8% 15,2% 15,4% 11,2% 13,6% 11,5%

153 175 27 56 26 437

11,8% 11,8% 18,1% 11,0% 17,7% 12,2%

159 283 13 179 11 645

12,2% 19,0% 8,7% 35,2% 7,5% 18,0%

45 185 6 165 25 426

3,5% 12,4% 4,0% 32,5% 17,0% 11,9%

1299 1487 149 508 147 3590

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Directius, propietaris i
comandaments intermedis

Professionals, tècnics i similars

Personal administratiu i similar

Comerciants, venedors i similars

Personal dels serveis de
restauració, personals i seguretat

Qualificats i semiqualificats de la
indústria i construcció

Treballadors no qualificats

Total

Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa Altres

Nacionalitat

Total

 
Font: Enquesta a les llars d’Andorra 
 
Nivell d’estudis de les persones majors de 18 anys segons la nacionalitat 

240 640 10 324 32 1246

18,5% 43,0% 6,8% 63,8% 21,8% 34,7%

613 569 79 153 53 1467

47,3% 38,3% 53,4% 30,1% 36,1% 40,9%

428 253 57 21 58 817

33,0% 17,0% 38,5% 4,1% 39,5% 22,8%

16 25 2 10 4 57

1,2% 1,7% 1,4% 2,0% 2,7% 1,6%

1297 1487 148 508 147 3587

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Estudis primaris i sense
estudis

Estudis secundaris o FP

Estudis universitaris

Ns/nc

Total

Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa Altres

Nacionalitat

Total

 
Font: Enquesta a les llars d’Andorra 
 



 26

Ocupació de les persones majors de 18 anys segons el nivell d’estudis 

169 252 184 13 618

13,6% 17,2% 22,5% 22,8% 17,2%

9 52 355 1 417

,7% 3,5% 43,5% 1,8% 11,6%

79 389 161 3 632

6,3% 26,5% 19,7% 5,3% 17,6%

163 206 36 9 414

13,1% 14,0% 4,4% 15,8% 11,5%

158 215 54 9 436

12,7% 14,7% 6,6% 15,8% 12,2%

382 231 18 13 644

30,7% 15,7% 2,2% 22,8% 18,0%

286 122 9 9 426

23,0% 8,3% 1,1% 15,8% 11,9%

1246 1467 817 57 3587

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Directius, propietaris i
comandaments intermedis

Professionals, tècnics i similars

Personal administratiu i similar

Comerciants, venedors i similars

Personal dels serveis de
restauració, personals i seguretat

Qualificats i semiqualificats de la
indústria i construcció

Treballadors no qualificats

Total

Estudis
primaris i

sense estudis

Estudis
secundaris o

FP
Estudis

universitaris Ns/nc

Nivell estudis

Total

 
Font: Enquesta a les llars d’Andorra 
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2.3.- Llars d’Andorra 

 
En aquest apartat analitzarem la incidència d’alguns dels factors de pobresa i exclusió 
social en els diferents tipus de llars (segons la seva composició i característiques de les 
persones que viuen a la llar).  
 

2.3.1.- Composició de les llars d’Andorra 

 
Aproximadament un 11,5 de les llars d’Andorra són unipersonals, un 24% estan 
formades per una parella sense fills/es, un 51% són llars formades per parelles amb 
fills/es, un 6% són llars monoparentals (amb un sol progenitor) i un 6% són llars 
extenses o ampliades, formades per un nucli familiar i altres persones (un 1,5% són 
parelles sense fills/es amb alguna altra persona, un 3% parelles amb fills/es i alguna 
altra persona, un 1% llars monoparentals i alguna altra persona), menys d’un 1% són 
llars amb més d’un nucli familiar i un 1,5% són llars sense nucli familiar (dues o més 
persones que no tenen vincle conjugal ni de filiació). Hi ha una mitjana de gairebé 3 
persones per llar (2,9). 
 

Tipus de llars

243 11,5

31 1,5

492 23,4

32 1,5

1083 51,4

65 3,1

127 6,0

16 ,8

17 ,8

2106 100,0

Unipersonals

Dues o més persones

Parella sense fills

Parella sense fills+altres persones

Parella amb fills

Parella amb fills+altres persones

Mare/Pare sol amb fills

Mare/Pare sol amb fills+altres persones

2 nuclis o més

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Nombre de membres de la llar 

243 11,5

606 28,8

594 28,2

530 25,2

133 6,3

2106 100,0

1

2

3

4

5 o més

Total

Freqüència Percentatge
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Per analitzar els col·lectius que segons les hipòtesis assenyalades i els resultats 
observats en altres estudis tenen major risc de pobresa i exclusió social, distingirem 
entre les llars de persones soles menors de 65 anys (un 8% de les llars) i les de persones 
soles de 65 anys o més (3%). També ens interessa diferenciar les llars de parelles sense 
fills/es segons l’edat de l’home (considerant-lo com a persona de referència): un 18% de 
les llars són de parelles soles en les que l’home és menor de 65 anys i un 6% són 
parelles soles on l’home té 65 anys o més. En les llars de parelles amb fills/es 
distingirem entre les que tenen un fill/a (el 25% de les llars), les que tenen dos fills/es 
(el 23%) i les que tenen tres o més fills/es (el 4%). D’altra banda considerarem dos tipus 
de llars monoparentals: les que tenen algun fill/a dependent (menors de 18 anys i els 
menors de 25 anys que no treballen) i les que no tenen cap fill/a dependent. Finalment 
en la categoria “altres tipus de llar” s’agrupen les llars ampliades (parella i/o fills i altres 
persones) o amb més d’un nucli familiar i les llars sense nucli. 
 

Composició de les llars

176 8,4

67 3,2

372 17,7

120 5,7

32 1,5

520 24,7

475 22,6

88 4,2

65 3,1

60 2,8

67 3,2

16 ,8

48 2,3

2106 100,0

Una persona sola menor de 65 anys

Una persona sola de 65 anys o més

Parelles soles (home menor de 65 anys)

Parelles soles (home major de 65 anys)

Parelles sense fills amb altres persones

Parelles amb 1 fill

Parelles amb 2 fills

Parelles amb 3 o més fills

Parelles amb fills i altres persones

Monoparental amb fill/s dependent/s

Monoparental amb fill/s no dependent/s

Monoparentals amb altres persones

Altres tipus de llar

Total

Freqüència Percentatge

 
 

Composició de les llars

176 8,4

67 3,2

372 17,7

120 5,7

520 24,7

475 22,6

88 4,2

60 2,8

67 3,2

161 7,6

2106 100,0

Una persona sola menor de 65 anys

Una persona sola de 65 anys o més

Parelles soles (home menor de 65 anys)

Parelles soles (home major de 65 anys)

Parelles amb 1 fill

Parelles amb 2 fills

Parelles amb 3 o més fills

Monoparental amb fill/s dependent/s

Monoparental amb fill/s no dependent/s

Altres tipus de llar

Total

Freqüència Percentatge
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2.3.2.- Nombre de persones ocupades i ingressos de la llar 

 
Tot i que l’ocupació no sempre evita estar en situació de risc de pobresa (ja que una part 
important de la població pobra d’Andorra són assalariats de l’empresa privada), en 
general les persones inactives (jubilats, pensionistes, mestresses de casa) i els aturats 
són els estrats que presenten més probabilitats de patir la pobresa.43 Per tal d’aproximar-
nos a la situació socioeconòmica de les llars analitzarem el nombre de persones 
ocupades i els ingressos de la llar. 
 
S’observa que en el 10% de les llars no hi ha cap persona ocupada (sobretot són les llars 
de persones grans que viuen soles o parelles grans), en el 24% de les llars treballa 
només una persona (la proporció més alta es dóna entre les persones en edat activa que 
viuen soles i les llars monoparentals), mentre que en més del 52% de les llars treballen 
dues persones (parelles soles en edat laboral, parelles amb fills/es i llars ampliades o 
extenses) i un 13% de les llars tenen tres o més persones ocupades (llars més 
nombroses: parelles amb dos o més fills i llars ampliades o extenses). 
 
Així, els ingressos de la majoria de les persones grans que viuen soles o només amb la 
seva parella provenen d’una pensió ja que són persones inactives (jubilades, 
pensionistes, mestresses de casa), mentre que en la majoria de les parelles en edat activa 
(parelles soles o parelles amb fills/es) treballen els dos membres de la parella. En les 
llars més nombroses hi ha en major proporció més persones ocupades, i en principi el 
risc d’exclusió serà més alt en les llars nombroses en les que només treballi un membre, 
tot i que això depèn de l’import dels ingressos derivats del treball de la persona ocupada 
o d’altres ingressos no salarials.  
 
Com a indicador de la situació econòmica de la llar utilitzarem la declaració d’ingressos 
mensuals, tot i que cal tenir en compte que en tractar-se de la resposta d’una persona de 
la llar en relació als ingressos de tots els membres de la llar i per tots els conceptes 
(salaris, pensions, etc.), només es pot considerar com una valoració aproximada. Així, a 
més del fet que hi ha una important quantitat de no respostes (quan la persona 
enquestada no sabia exactament quin era l’import dels ingressos o no volia respondre), 
hi pot haver una tendència a subestimar els ingressos per desconeixement de 
l’informant, per voler ocultar-ne una part o per la dificultat de l’estimació en alguns 
casos. D’altra banda cal tenir en compte que s’ha imputant com a ingrés de la llar el 
punt mig de l’interval,44 i que per calcular l’ingrés per persona equivalent s’ha dividit 
aquest ingrés pel nombre de persones equivalents de cada llar, aplicant l’escala 
d’equivalència d’Oxford-OCDE (coeficient 1 per al primer adult, 0,7  per als següents 
adults i 0,5 per als menors de 14 anys).45 
 
L’anàlisi dels ingressos mensuals equivalents en funció del tipus de llar ens permetrà 
tenir una mesura aproximada de la proporció de llars que es trobarien en risc de pobresa, 
considerant com a pobres les persones que viuen en llars on l’ingrés equivalent és 

                                                 
43 Servei d’Estudis: Informe sobre l’estat de la pobresa i la desigualtat al Principat d’Andorra. 
44 En l’enquesta es van demanar els ingressos entre uns intervals per facilitar la resposta d’aquesta 
pregunta, i perquè entre els objectius de l’estudi no es plantejava calcular estadístics de tendència central 
com la mitjana o la mediana. 
45 Així el nombre de persones equivalents és 1 si la llar és d’un adult sol, 1,7 si són dos adults, 2,2 per dos 
adults i un menor de 14 anys, 2,4 per tres adults,  2,7 per dos adults i dos menors de 14 anys, etc. 
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inferior al llindar de pobresa (menys del 60% de la mediana dels ingressos equivalents 
per persona).46 Segons les dades de l’enquesta de les llars, la mediana dels ingressos és 
de 975 euros mensuals per persona equivalent, de manera que el llindar de pobresa 
estaria en 585 euros.47  
 

Persones ocupades a la llar

214 10,2

517 24,5

1102 52,3

273 13,0

2106 100,0

Cap persona

1 persona

2 persones

3 o més persones

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Nombre de persones ocupades segons el tipus de llar 

13 163 176

7,4% 92,6% 100,0%

64 3 67

95,5% 4,5% 100,0%

17 59 296 372

4,6% 15,9% 79,6% 100,0%

97 22 1 120

80,8% 18,3% ,8% 100,0%

4 101 351 64 520

,8% 19,4% 67,5% 12,3% 100,0%

53 317 105 475

11,2% 66,7% 22,1% 100,0%

1 11 42 34 88

1,1% 12,5% 47,7% 38,6% 100,0%

2 44 12 2 60

3,3% 73,3% 20,0% 3,3% 100,0%

7 37 18 5 67

10,4% 55,2% 26,9% 7,5% 100,0%

9 24 65 63 161

5,6% 14,9% 40,4% 39,1% 100,0%

214 517 1102 273 2106

10,2% 24,5% 52,3% 13,0% 100,0%

Una persona sola menor de 65 anys

Una persona sola de 65 anys o més

Parelles soles (home menor de 65 anys)

Parelles soles (home major de 65 anys)

Parelles amb 1 fill

Parelles amb 2 fills

Parelles amb 3 o més fills

Monoparental amb fill/s dependent/s

Monoparental amb fill/s no dependent/s

Altres tipus de llar

Total

Cap
persona

1
persona

2
persones

3 o més
persones

Persones ocupades

Total

 
 

                                                 
46 Seguint el criteri més utilitzat en els estudis europeus sobre la pobresa, prenem la mediana com a 
estadístic de tendència central ja que està menys influenciada pels valors extrems que la mitjana.  
47 La mediana d’ingressos s’ha calculat a partir dels ingressos equivalents de cada llar i reponderant pel 
nombre de persones, és a dir, donant a cada llar un pes igual al nombre de membres.  
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Ingressos mensuals segons el tipus de llar 

7 28 69 23 5 15 28 175

4,0% 16,0% 39,4% 13,1% 2,9% 8,6% 16,0% 100,0%

28 11 3 1 1 23 67

41,8% 16,4% 4,5% 1,5% 1,5% 34,3% 100,0%

8 53 88 77 67 79 372

2,2% 14,2% 23,7% 20,7% 18,0% 21,2% 100,0%

21 26 17 7 2 6 41 120

17,5% 21,7% 14,2% 5,8% 1,7% 5,0% 34,2% 100,0%

2 13 67 112 89 113 124 520

,4% 2,5% 12,9% 21,5% 17,1% 21,7% 23,8% 100,0%

4 38 85 107 124 117 475

,8% 8,0% 17,9% 22,5% 26,1% 24,6% 100,0%

10 13 10 24 31 88

11,4% 14,8% 11,4% 27,3% 35,2% 100,0%

1 16 15 6 5 3 14 60

1,7% 26,7% 25,0% 10,0% 8,3% 5,0% 23,3% 100,0%

8 3 15 3 7 31 67

11,9% 4,5% 22,4% 4,5% 10,4% 46,3% 100,0%

4 5 22 20 21 31 58 161

2,5% 3,1% 13,7% 12,4% 13,0% 19,3% 36,0% 100,0%

63 119 297 369 320 391 546 2105

3,0% 5,7% 14,1% 17,5% 15,2% 18,6% 25,9% 100,0%

Una persona sola menor de 65 anys

Una persona sola de 65 anys o més

Parelles soles (home menor de 65 anys)

Parelles soles (home major de 65 anys)

Parelles amb 1 fill

Parelles amb 2 fills

Parelles amb 3 o més fills

Monoparental amb fill/s dependent/s

Monoparental amb fill/s no dependent/s

Altres tipus de llar

Total

Menys de
750 €

Entre 750
i 1200 €

Entre 1201 i
1800 €

Entre 1801 i
2400 €

Entre 2401 i
3000 €

Més de
3000 € Ns/nc

Quins són els ingressos mensuals dels que disposen a la seva llar?

Total
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2.3.3.- Llars unipersonals 

 
Un 8% de les llars estan formades per persones soles menors de 65 anys (correspon al 
3% de les persones de la mostra), en les que hi ha més proporció d’homes (el 53% són 
homes i el 47% són dones), amb estudis secundaris o universitaris, majoritàriament són 
solters, separats o divorciats i el 94% treballen. Aproximadament un 4% de les persones 
en edat activa que viuen soles estarien en risc de pobresa, ja que tenen ingressos 
inferiors a 750 euros i els imputem uns ingressos equivalents de 375 euros (punt mig de 
l’interval). 
 
Les llars unipersonals de persones de 65 anys o més, representen el 3% de les llars 
d’Andorra (correspon a un 1% de la població), són sobretot dones (el 72%), amb estudis 
primaris o sense estudis i majoritàriament són persones vídues i inactives (jubilades o 
pensionistes). Tot i que no es pot valorar correctament la distribució dels ingressos 
degut a l’elevat nombre de no respostes entre les persones majors de 65 anys que viuen 
soles (el 34%), destaca que un 42% declaren uns ingressos mensuals inferiors als 750 
euros, amb el que es situarien sota la línia de risc de pobresa. 
 
Així, les persones majors de 65 anys que viuen soles i només tenen ingressos provinents 
d’una pensió de jubilació o de viduïtat, representen un col·lectiu de població amb major 
risc de pobresa, i que també es troben afectades en major proporció per altres factors 
d’exclusió (problemes de salut, aïllament relacional, etc.). Dins aquest col·lectiu, la 
situació de les dones és més negativa degut a que les seves pensions són més baixes. 
 
En conjunt, les llars unipersonals que es poden considerar en risc de pobresa 
representen un 1,6% del total de les llars i un 0,6 de la població, destacant que són 
sobretot persones majors de 65 anys. 
 
Sexe 

94 19

53,4% 28,4%

82 48

46,6% 71,6%

176 67

100,0% 100,0%

Home

Dona

Total

Una persona
sola menor
de 65 anys

Una persona
sola de 65
anys o més

Llars unipersonals
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Nivell d’estudis 

39 45

22,2% 68,2%

80 13

45,5% 19,7%

57 8

32,4% 12,1%

176 66

100,0% 100,0%

Estudis primaris i sense
estudis

Estudis secundaris o FP

Estudis universitaris

Total

Una persona
sola menor
de 65 anys

Una persona
sola de 65
anys o més

Llars unipersonals

 
 
Estat civil 

113 9

64,2% 13,4%

7 2

4,0% 3,0%

41 7

23,3% 10,4%

15 49

8,5% 73,1%

176 67

100,0% 100,0%

Solter

Casat

Separat/divorciat

Vidu

Total

Una persona
sola menor
de 65 anys

Una persona
sola de 65
anys o més

Llars unipersonals

 
 
Ocupació 

163 3

93,7% 4,5%

6 63

3,4% 94,0%

4

2,3%

1 1

,6% 1,5%

174 67

100,0% 100,0%

Ocupats

Jubilats

Estudiants i altres
no ocupats

Mestresses de casa

Total

Una persona
sola menor
de 65 anys

Una persona
sola de 65
anys o més

Llars unipersonals

 
 
 
 



 34

Ingressos mensuals 

7 28

4,0% 41,8%

28 11

16,0% 16,4%

69 3

39,4% 4,5%

23

13,1%

5 1

2,9% 1,5%

15 1

8,6% 1,5%

28 23

16,0% 34,3%

175 67

100,0% 100,0%

Menys de 750 €

Entre 750 i 1200 €

Entre 1201 i 1800 €

Entre 1801 i 2400 €

Entre 2401 i 3000 €

Més de 3000 €

Ns/nc

Total

Una persona
sola menor
de 65 anys

Una persona
sola de 65
anys o més

Llars unipersonals

 
 

2.3.4.- Parelles sense fills 
 
Aquest tipus de llar inclou les parelles joves que encara no han tingut fills, les parelles 
grans que no han volgut o no han pogut tenir fills, i les parelles amb fills emancipats 
que ja no viuen a la llar (niu buit). 
 
Les llars formades per una parella (sense fills ni altres persones) encapçalades per un 
home menor de 65 anys representen gairebé un 18% de les llars, destacant que en la 
majoria d’aquestes llars treballen els dos membres de la parella, i també majoritàriament 
tots dos tenen ingressos (només en un 12% d’aquestes llars una sola persona té 
ingressos). En relació al nivell d’estudis aquestes parelles tenen en major proporció 
estudis secundaris. Pel que fa  als ingressos un 2% de les llars formada per una parella 
sense fills encapçalades per un home menor de 65 anys estarien sota el llindar de 
pobresa. 
 
Les llars de parelles soles en que l’home és major de 65 anys representen prop d’un 6% 
de les llars. En el 81% d’aquestes parelles els dos membres són inactius o no ocupats 
(jubilats, pensionistes, mestresses de casa), tot i que en la majoria dels casos tenen 
ingressos tots dos (només un 17% de les parelles diuen que una persona de la llar té 
ingressos). També destaca que en aquestes parelles tant l’home com la dona tenen 
majoritàriament estudis primaris o sense estudis. El 34% d’aquestes llars no 
especifiquen l’import dels seus ingressos, i prop d’un 17% diuen que tenen ingressos 
inferiors a 750 euros mensuals (corresponents a uns ingressos equivalents per persona 
de 220 euros), pel que estarien en situació de pobresa monetària. El 22% d’aquestes 
llars que tenen ingressos entre 750 i 1.200 euros al mes (ingressos equivalents per 
persona de 574 euros si els imputem com a ingressos el punt mig de l’interval), el que 
les situa també sota el llindar de pobresa (60% de la mediana dels ingressos 
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equivalents), de manera que en conjunt hi ha almenys un 39% d’aquestes llars que en 
estarien en situació de pobresa monetària. 
 
Les parelles soles majors de 65 anys estaran en una situació de major risc si només 
tenen ingressos d’una pensió o si tots dos en tenen però són molt baixos, a més de la 
combinació amb altres factors d’exclusió (estudis primaris o sense estudis, salut 
precària, discapacitat...). 
 
Les llars de parelles sense fills que es troben en risc de pobresa representen un 
2,6% del total de les llars (són majoritàriament de gent gran) i un 1,8% de la 
població. 
 
 
Nombre de persones que reben ingressos  

46 20

12,4% 16,7%

322 97

86,6% 80,8%

4 3

1,1% 2,5%

372 120

100,0% 100,0%

Una

Dues

Ns/nc

De les persones
que viuen a la llar
quantes reben
ingressos?

Total

Parelles soles
(home menor
de 65 anys)

Parelles soles
(home major
de 65 anys)

Parelles sense fills

 
 
Nombre de persones ocupades  

17 97

4,6% 80,8%

59 22

15,9% 18,3%

296 1

79,6% ,8%

372 120

100,0% 100,0%

Cap persona
ocupada

1 persona

2 persones

Total

Parelles soles
(home menor
de 65 anys)

Parelles soles
(home major
de 65 anys)

Parelles sense fills
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Ocupació de les parelles sense fills 

296 10 5 311

79,6% 2,7% 1,3% 83,6%

12 10 22

3,2% 2,7% 5,9%

31 4 1 36

8,3% 1,1% ,3% 9,7%

1 1 1 3

,3% ,3% ,3% ,8%

340 25 7 372

91,4% 6,7% 1,9% 100,0%

1 15 16

,8% 12,5% 13,3%

3 86 89

2,5% 71,7% 74,2%

4 10 14

3,3% 8,3% 11,7%

1 1

,8% ,8%

8 111 1 120

6,7% 92,5% ,8% 100,0%

Ocupades

Inactives i no ocupades

Mestresses de casa

Nc

Ocupació
dona

Total

Ocupades

Inactives i no ocupades

Mestresses de casa

Nc

Ocupació
dona

Total

Parelles soles
(home menor
de 65 anys)

Parelles soles
(home major
de 65 anys)

Ocupats
Inactius i

no ocupats Nc

Ocupació home

Total

 
 
 
 
Nivell d’estudis de les parelles sense fills 

75 12 4 3 94

20,2% 3,2% 1,1% ,8% 25,3%

41 86 30 3 160

11,0% 23,1% 8,1% ,8% 43,0%

8 44 61 1 114

2,2% 11,8% 16,4% ,3% 30,6%

2 1 1 4

,5% ,3% ,3% 1,1%

124 144 96 8 372

33,3% 38,7% 25,8% 2,2% 100,0%

71 5 5 81

59,2% 4,2% 4,2% 67,5%

4 20 5 29

3,3% 16,7% 4,2% 24,2%

1 2 7 10

,8% 1,7% 5,8% 8,3%

76 27 17 120

63,3% 22,5% 14,2% 100,0%

Estudis primaris i sense
estudis

Estudis secundaris o FP

Estudis universitaris

Ns/nc

Estudis
dona

Total

Estudis primaris i sense
estudis

Estudis secundaris o FP

Estudis universitaris

Estudis
dona

Total

Parelles soles
(home menor
de 65 anys)

Parelles soles
(home major
de 65 anys)

Estudis
primaris i

sense
estudis

Estudis
secundaris

o FP
Estudis

universitaris Ns/nc

Estudis home

Total
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Ingressos mensuals de les parelles sense fills 

 

21

17,5%

8 26

2,2% 21,7%

53 17

14,2% 14,2%

88 7

23,7% 5,8%

77 2

20,7% 1,7%

67 6

18,0% 5,0%

79 41

21,2% 34,2%

372 120

100,0% 100,0%

Menys de 750 €

Entre 750 i 1200 €

Entre 1201 i 1800 €

Entre 1801 i 2400 €

Entre 2401 i 3000 €

Més de 3000 €

Ns/nc

Total

Parelles soles
(home menor
de 65 anys)

Parelles soles
(home major
de 65 anys)

Perelles sense fills

 
 
  
 



 38

2.3.5.- Parelles amb fills 

 
Les llars formades per una parella amb fills/es, són les més freqüents a Andorra (un 
54% del total de les llars: un 51% són parelles amb fills i un 3% ampliades amb altres 
persones). Els casos més vulnerables són els que presenten un o més dels factors 
d’exclusió social de l’àmbit sociolaboral (inactivitat, ingressos baixos, nivell formatiu 
baix...) i les llars més nombroses (amb més fills). Així, estaran en una situació de major 
risc de pobresa els casos amb menys persones ocupades (i amb ocupacions menys 
qualificades i remunerades) i que tenen més fills/es, ja que les famílies nombroses (amb 
tres o més fills) tenen més despeses i poden tenir més dificultats a l’hora de conciliar la 
vida laboral i familiar, especialment els casos en què treballen el pare i la mare. 
 
En la majoria de les parelles amb fills els dos membres de la parella estan en edat 
laboral (són menors de 65 anys) i treballen tots dos (el 76% d’aquestes parelles), en un 
18% dels casos només treballa l’home i en menys d’un 2% només treballa la dona, 
mentre que en el 4% d’aquestes llars cap dels dos membres de la parella treballa (no 
ocupats i inactius). El 48% d’aquestes parelles viuen amb un fill/a a la llar, un 44% amb 
dos i només un 8% viuen amb tres fills/es o més. En la majoria dels casos (el 72%) cap 
dels fills treballa, mentre que en el 28% d’aquestes llars treballa algun fill (el 18% dels 
casos treballen tots els fills i en el 10% dels casos hi ha algun fill dependent). 
 
Així, en un 10% d’aquestes llars només treballa o té ingressos una persona (un 5% 
només tenen un fill, un 4% tenen dos fills i un 1% tenen tres o més fills) i un 4% són 
famílies amb tres o més fills en les que treballen o tenen ingressos dues persones.  
 
En funció dels ingressos, malgrat que no tenim dades de totes les llars (un 25% no ha 
respost), s’observa que un 12% de les llars de parelles amb fills declaren uns ingressos 
mensuals inferiors als 1.800 euros, un 19% tenen uns ingressos entre 1.800 i 2.400 
euros, un altre 19% entre 2.400 i 3.000 euros i un 24% més de 3.000 euros. La quantia 
dels ingressos està relacionada amb el nombre de persones que treballen o tenen 
ingressos, però també s’observa una relació entre l’interval d’ingressos i l’edat, el nivell 
d’estudis i l’ocupació de l’home principal (els homes més grans, amb menys nivell 
formatiu i inactius o amb ocupacions menys qualificades tenen ingressos més baixos 
amb major proporció que els més joves, amb més estudis i amb ocupacions més 
qualificades). 
 
Aproximadament un 3% de les llars amb un fill, un 9% de les parelles amb dos fills i un 
20% de les llars amb tres o més fills estaria estarien en situació de pobresa, és a dir, amb 
uns ingressos equivalents per persona (segons el nombre i l’edat de les persones de la 
llar) inferiors a 585 euros. 
 
Així doncs, s’observa que les llars amb més fills tenen una major proporció de llars en 
risc de pobresa, tot i que aquestes llars més nombroses són menys freqüents i per tant 
tenen menys pes en el conjunt de llars d’Andorra. Les llars amb fills que estan sota el 
llindar de la pobresa representen un 3,6% del total de les llars d’Andorra i un 5% 
de la població. 
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Edat parelles amb fills 

307 142 449

28,4% 13,1% 41,5%

26 560 22 608

2,4% 51,8% 2,0% 56,2%

2 23 25

,2% 2,1% 2,3%

333 704 45 1082

30,8% 65,1% 4,2% 100,0%

18 a 39 anys

40 a 64 anys

65 anys o més

Edat
dona

Total

18 a 39
anys

40 a 64
anys

65 anys
o més

Edat home

Total

 
 
Ocupació parelles amb fills 

820 16 9 845

75,7% 1,5% ,8% 78,0%

19 28 1 48

1,8% 2,6% ,1% 4,4%

174 11 2 187

16,1% 1,0% ,2% 17,3%

3 3

,3% ,3%

1016 55 12 1083

93,8% 5,1% 1,1% 100,0%

Ocupades

Inactives i no ocupades

Mestresses de casa

Nc

Ocupació
dona

Total

Ocupats
Inactius i

no ocupats Nc

Ocupació home

Total

 
 
Nombre de fills 

520 48,0

475 43,9

88 8,1

1083 100,0

1

2

3 o més fills

Total

Freqüència Percentatge

 
 
Nombre de fills ocupats 

779 71,9

235 21,7

59 5,4

10 ,9

1083 100,0

0

1

2

3

Total

Freqüència Percentatge
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Nombre de persones de la llar que tenen ingressos  

108 10,0

738 68,1

179 16,5

57 5,3

1 ,1

1083 100,0

Una

Dues

Tres

Quatre o més

Ns/nc

Total

Freqüència Percentatge

 
 
 
Ingressos mensuals segons el nombre de fills 

2 2

,4% ,2%

13 4 17

2,5% ,8% 1,6%

67 38 10 115

12,9% 8,0% 11,4% 10,6%

112 85 13 210

21,5% 17,9% 14,8% 19,4%

89 107 10 206

17,1% 22,5% 11,4% 19,0%

113 124 24 261

21,7% 26,1% 27,3% 24,1%

124 117 31 272

23,8% 24,6% 35,2% 25,1%

520 475 88 1083

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Menys de 750 €

Entre 750 i 1200 €

Entre 1201 i 1800 €

Entre 1801 i 2400 €

Entre 2401 i 3000 €

Més de 3000 €

Ns/nc

Total

1 2 3 o més fills

Nombre de fills

Total
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2.3.6.- Llars monoparentals 

 
En el conjunt de les llars d’Andorra, aproximadament un 7% són llars monoparentals, 
de les quals gairebé un 3% són llars amb algun fill/a dependent,48 un altre 3% amb 
fills/es no dependents (majors de 25 anys o ocupats) i un 1% són llars ampliades (amb 
altres persones). Hi ha diferents tipus de llars monoparentals segons l’origen de la seva 
formació: llars monoparentals amb un progenitor viu (per viduïtat) i les llars 
monoparentals on l’altre progenitor no conviu a la llar (per separació, divorci o 
maternitat en solitari). Entre les llars monoparentals amb fills no dependents es poden 
donar casos de dependència inversa (del pare o mare envers els fill/es).  
 
La major vulnerabilitat d’aquestes llars (major risc de pobresa i exclusió social) estarà 
relacionada amb el nombre de fills/es dependents i la seva edat, el nombre de persones 
que tenen ingressos a la llar, l’import total dels ingressos segons el nombre de persones, 
si tenen suport familiar i/o de l’altre progenitor (si comparteixen les responsabilitat 
d’atenció i educació dels fills/es, si reben una pensió de manutenció), etc. 
 
La majoria de les llars monoparentals amb fills no dependents (el 91%) estan formades 
per una mare sola i fills/es (només el 9% són pares sols amb fills/es). El 66% dels 
progenitors són persones majors de 60 anys i majoritàriament són persones vídues (el 
78%), amb estudis primaris (el 72%) i inactives o no ocupades (el 67%), de manera que 
en el 55% d’aquestes llars només treballa una persona.  
 
El 93% de les llars monoparentals amb fills dependents estan encapçalades per dones, 
que tenen entre 40 i 59 anys (el 88% dels casos), majoritàriament són persones 
divorciades o separades (el 60%), amb estudis secundaris o primaris i gairebé totes 
treballen (el 97% estan ocupades). En el 55% dels casos només tenen un fill a càrrec, el 
32% tenen dos fills i un 13% tenen tres o més fills. Així, en la majoria d’aquestes llars 
només treballa una persona (progenitor), i només en algunes d’aquestes llars treballa 
algun fill/a major de 18 anys. El fet que en la majoria de casos la persona de referència 
o el sustentador principal de la llar sigui una dona, situa aquestes llars en una situació de 
major risc de pobresa o exclusió social en relació a les llars biparentals (amb dos 
progenitors), ja que els salaris i les pensions de les dones són més baixos.49  
 
En conjunt, aproximadament un 22% de les llars monoparentals amb fills/es dependents 
i un 12% de les llars amb fills no dependents estarien en situació de pobresa en funció 
dels ingressos equivalents (imputant com a ingressos de la llar el punt mig de l’interval, 
aquests són inferiors als 60% de la mediana). Aquestes llars en risc de pobresa 
representen un 1% del conjunt de les llars i un 0,8% de la població d’Andorra.  
 
Així, les llars monoparentals que presenten més risc de pobresa són les que tenen algun 
fill dependent i ingressos baixos, situació que s’agreuja quan es combina amb altres 
factors d’exclusió com l’aïllament relacional (manca de xarxa familiar), dificultats per 
conciliar la vida laboral amb l’atenció als fills sobretot quan aquests són petits, 
incompliment del conveni de separació (en quatre de cada cinc d’aquestes llars ateses 

                                                 
48 Es consideren fills dependents els menors de 25 anys que no treballen. 
49 L’any 2004 el salari mitjà de les dones va ser de 1.254 euros al mes, mentre que el dels homes va ser de 
1.776 euros. L’import mitjà de les pensions (incloent tots els pensionistes de la CASS) era de 277 euros al 
mes en el cas de les dones i de 417 euros al mes entre els homes. 
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per l’AASP, l’altre progenitor no atén les responsabilitats parentals)50, problemes de 
salut, d’angoixa o de sobrecàrrega, situacions de violència domèstica, etc. 
 
Sexe del progenitor  

4 6

6,7% 9,0%

56 61

93,3% 91,0%

60 67

100,0% 100,0%

Home

Dona

Total

Monoparental
amb fills/es
dependents

Monoparental
amb fills/es no

dependents

Llars monoparentals

 
 
Edat del progenitor  

1

1,7%

6

10,0%

53 23

88,3% 34,3%

44

65,7%

60 67

100,0% 100,0%

18 a 24 anys

25 a 39 anys

40 a 59 anys

60 anys i més

Total

Monoparental
amb fills/es
dependents

Monoparental
amb fills/es no

dependents

Llars monoparentals

 
 
Estat civil del progenitor  

7

11,7%

6 1

10,0% 1,5%

36 14

60,0% 20,9%

11 52

18,3% 77,6%

60 67

100,0% 100,0%

Solter

Casat

Separat/divorciat

Vidu

Total

Monoparental
amb fills/es
dependents

Monoparental
amb fills/es no

dependents

Llars monoparentals

 
 

                                                 
50 Vila, N.; Mallol, R.; Puente, S.: Aproximació a la situació de les famílies monoparentals a Andorra. 
Preinforme, abril de 2004. 
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Nivell d’estudis del progenitor  

18 48

30,0% 71,6%

25 9

41,7% 13,4%

15 7

25,0% 10,4%

2 3

3,3% 4,5%

60 67

100,0% 100,0%

Estudis primaris i sense
estudis

Estudis secundaris o FP

Estudis universitaris

Ns/nc

Total

Monoparental
amb fills/es
dependents

Monoparental
amb fills/es no

dependents

Llars monoparentals

 
 
 
Activitat del progenitor  

58 22

96,7% 32,8%

2 45

3,3% 67,2%

60 67

100,0% 100,0%

Ocupats

No ocupats i inactius

Total

Monoparental
amb fills/es
dependents

Monoparental
amb fills/es no

dependents

Llars monoparentals

 
 
Nombre de persones ocupades  

2 7

3,3% 10,4%

44 37

73,3% 55,2%

12 18

20,0% 26,9%

2 5

3,3% 7,5%

60 67

100,0% 100,0%

Cap persona

1 persona

2 persones

3 o més persones

Total

Monoparental
amb fills/es
dependents

Monoparental
amb fills/es no

dependents

Llars monoparentals
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Ingressos mensuals  

1

1,7%

16 8

26,7% 11,9%

15 3

25,0% 4,5%

6 15

10,0% 22,4%

5 3

8,3% 4,5%

3 7

5,0% 10,4%

14 31

23,3% 46,3%

60 67

100,0% 100,0%

Menys de 750 €

Entre 750 i 1200 €

Entre 1201 i 1800 €

Entre 1801 i 2400 €

Entre 2401 i 3000 €

Més de 3000 €

Ns/nc

Total

Monoparental
amb fills/es
dependents

Monoparental
amb fills/es no

dependents

Llars monoparentals

 
 
Ingressos mensuals segons el nombre de membres de la llar 

1 1

1,7% 1,7%

11 3 2 16

18,3% 5,0% 3,3% 26,7%

7 7 1 15

11,7% 11,7% 1,7% 25,0%

1 2 3 6

1,7% 3,3% 5,0% 10,0%

3 2 5

5,0% 3,3% 8,3%

2 1 3

3,3% 1,7% 5,0%

8 4 2 14

13,3% 6,7% 3,3% 23,3%

33 19 8 60

55,0% 31,7% 13,3% 100,0%

8 8

11,9% 11,9%

2 1 3

3,0% 1,5% 4,5%

13 2 15

19,4% 3,0% 22,4%

3 3

4,5% 4,5%

3 4 7

4,5% 6,0% 10,4%

30 1 31

44,8% 1,5% 46,3%

59 8 67

88,1% 11,9% 100,0%

Menys de 750 €

Entre 750 i 1200 €

Entre 1201 i 1800 €

Entre 1801 i 2400 €

Entre 2401 i 3000 €

Més de 3000 €

Ns/nc

Total

Entre 750 i 1200 €

Entre 1201 i 1800 €

Entre 1801 i 2400 €

Entre 2401 i 3000 €

Més de 3000 €

Ns/nc

Total

Monoparental amb
fill/s dependent/s

Monoparental amb
fill/s no dependent/s

2 3 4

Nombre de membres de la llar

Total
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2.3.7.- Altres llars 

 
En aquest grup hem considerat les llars sense nucli familiar (dues o més persones sense 
relació conjugal o de filiació), les llars nuclears extenses o ampliades (parelles i/o fills i 
amb altres persones) i les llars amb més d’un nucli familiar (dues o més parelles amb 
altres persones).  
 
Les llars ampliades o extenses i les que tenen més d’un nucli familiar (múltiples o 
plurinuclears), són poc freqüents ja que quan es forma un nou nucli acostuma a tenir una 
residència diferent de la família d’origen, però hi ha situacions transitòries en què 
conviuen el nucli familiar amb altres persones que en alguns casos formen un segon 
nucli (persones grans que conviuen amb algun fill que ha format un nucli familiar propi, 
parelles joves que conviuen amb els pares  mentre no poden aconseguir el seu propi 
habitatge, etc.). En aquestes llars es donen situacions de major risc de pobresa i exclusió 
social quan estan formades per més persones inactives o dependents (jubilats o 
pensionistes, aturats, etc.). 
 
Un 14% d’aquestes llars es trobarien en situació de risc de pobresa, el que 
representa un 1% del total de les llars i un 1,6% de la població. 
 
Tipus de llars 

31 19,3

32 19,9

65 40,4

16 9,9

17 10,6

161 100,0

Dues o més persones

Parella sense fills i altres persones

Parella amb fills i altres persones

Monoparental amb altres persones

2 nuclis o més

Total

Freqüència Percentatge

 
 
Nombre de membres de la llar 

22 13,7

47 29,2

47 29,2

45 28,0

161 100,0

2

3

4

5 o més

Total

Freqüència Percentatge
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Ingressos segons el tipus de llar 

3 1 4

9,7% 3,1% 2,5%

1 3 1 5

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

9 4 8 1 22

29,0% 12,5% 12,3% 6,3% 13,7%

3 5 8 3 1 20

9,7% 15,6% 12,3% 18,8% 5,9% 12,4%

2 3 10 1 5 21

6,5% 9,4% 15,4% 6,3% 29,4% 13,0%

8 4 14 2 3 31

25,8% 12,5% 21,5% 12,5% 17,6% 19,3%

5 12 25 9 7 58

16,1% 37,5% 38,5% 56,3% 41,2% 36,0%

31 32 65 16 17 161

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Menys de 750 €

Entre 750 i 1200 €

Entre 1201 i 1800 €

Entre 1801 i 2400 €

Entre 2401 i 3000 €

Més de 3000 €

Ns/nc

Total

Dues o més
persones

Parella sense
fills i altres
persones

Parella amb
fills i altres
persones

Monoparenta
l amb altres
persones

2 nuclis o
més

Altres llars

Total
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2.4.- Llars pobres o en risc de pobresa 

 
Segons els càlculs realitzats imputant com a ingressos de les llars el punt mig dels 
intervals, la mediana de l’ingrés per persona equivalent és de 975 euros al mes, i prenent 
com a llindar de la pobresa el 60% d’aquesta mediana (585 euros), es pot considerar que 
aproximadament un 9,9% de les llars d’Andorra estarien en risc de pobresa  
monetària (ingressos per persona equivalent inferiors a 585 euros al mes): un 3,6% són 
llars formades per una parella amb fills, un 2,6% parelles soles, un 1,6% unipersonals, 
un 1% són llars extenses o ampliades i un altre 1% monoparentals. Les persones que 
viuen en les llars en risc de pobresa representen un 9,9% de la població.51 
 
Per tipus de llar tenen major risc de pobresa (major incidència) les llars de persones 
soles majors de 65 anys (42%), les llars de parelles grans sense fills (39%), les llars 
monoparentals amb fills dependents (22%) i les llars de parelles amb tres o més fills 
(21%), però en el conjunt de les llars pobres tenen més pes les llars parelles amb fills, ja 
que també és el tipus de llar més freqüent en la societat andorrana.  
 
Destaca que el risc de pobresa és més alt entre la gent gran que viu sola, 
majoritàriament dones grans, vídues i de nacionalitat espanyola, i en les llars de parelles 
soles encapçalades per un home major de 65 anys, jubilat i amb estudis primaris. Entre 
les parelles amb fills també és més freqüent que es trobin en situació precària les 
encapçalades per homes amb estudis primaris o inferiors, de nacionalitat espanyola, 
portuguesa o el grup d’altres nacionalitats i amb ocupacions poc qualificades. 
 
Segons el nombre de membres de la llar, la proporció de llars sota el llindar de pobresa 
és més gran entre les de cinc o més persones, tot i que tenen poc pes en el conjunt de les 
llar. En el conjunt de les llars pobres, destaca una major incidència de les formades per 
dues i quatre persones. 
 
Es pot considerar que hi ha una situació de pobresa greu quan els ingressos per persona 
equivalent són inferiors al 40% de la mediana dels ingressos, el que correspon –segons 
les dades utilitzades en aquest treball– a menys de 390 euros per persona equivalent. 
Així, un 3,5% de les llars (un 2,3% de la població) es trobarien en situació de 
pobresa greu, majoritàriament persones grans que viuen soles o només amb la 
parella.52  
 
Evidentment aquestes dades s’haurien de contrastar amb altres condicions de les 
persones o les llars, com ara la disponibilitat d’estalvis, el règim de tinença de 
l’habitatge, etc., que matisarien la situació de pobresa de la població estudiada, ja que 
persones amb els mateixos ingressos poden gaudir de nivells de vida molt diferents en 
funció d’aquestes altres variables. 

                                                 
51 En aquestes llars hi viuen 601 persones de les 6.044 del total de les llars de la mostra. 
52 Les limitacions de les dades i el fet d’haver imputat com a ingressos el punt mig dels ingressos 
declarats poden distorsionar la proporció exacta de llars en situació de pobresa greu ja que les llars amb 
ingressos dins de l’interval inferior (375 euros per persona equivalent en les llars d’una persona sola) 
queden també per sota del 40% de la mediana. Tot i això, degut a que es tracta majoritàriament de 
persones grans jubilades o pensionistes, i tenint en compte els imports de les pensions de la gent gran 
(346 euros de mitjana), el resultat sembla bastant aproximat. 
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Llars en risc de pobresa per tipus de llar 

7 140 29 176

4,0% 79,5% 16,5% 100,0%

28 16 23 67

41,8% 23,9% 34,3% 100,0%

8 285 79 372

2,2% 76,6% 21,2% 100,0%

47 32 41 120

39,2% 26,7% 34,2% 100,0%

15 381 124 520

2,9% 73,3% 23,8% 100,0%

42 316 117 475

8,8% 66,5% 24,6% 100,0%

18 39 31 88

20,5% 44,3% 35,2% 100,0%

13 33 14 60

21,7% 55,0% 23,3% 100,0%

8 28 31 67

11,9% 41,8% 46,3% 100,0%

23 80 58 161

14,3% 49,7% 36,0% 100,0%

209 1350 547 2106

9,9% 64,1% 26,0% 100,0%

Una persona sola menor de 65 anys

Una persona sola de 65 anys o més

Parelles soles (home menor de 65 anys)

Parelles soles (home major de 65 anys)

Parelles amb 1 fill

Parelles amb 2 fills

Parelles amb 3 o més fills

Monoparental amb fill/s dependent/s

Monoparental amb fill/s no dependent/s

Altres tipus de llar

Total

Risc pobresa
(<585 euros
per persona
equivalent)

Sobre llindar
pobresa

(>585 euros
per persona
equivalent) Ns/Nc

Llars risc de pobresa (<60% mediana)

Total

 
 
Llars en risc de pobresa sobre el total de llars 

7 140 29 176

,3% 6,6% 1,4% 8,4%

28 16 23 67

1,3% ,8% 1,1% 3,2%

8 285 79 372

,4% 13,5% 3,8% 17,7%

47 32 41 120

2,2% 1,5% 1,9% 5,7%

15 381 124 520

,7% 18,1% 5,9% 24,7%

42 316 117 475

2,0% 15,0% 5,6% 22,6%

18 39 31 88

,9% 1,9% 1,5% 4,2%

13 33 14 60

,6% 1,6% ,7% 2,8%

8 28 31 67

,4% 1,3% 1,5% 3,2%

23 80 58 161

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

209 1350 547 2106

9,9% 64,1% 26,0% 100,0%

Una persona sola menor de 65 anys

Una persona sola de 65 anys o més

Parelles soles (home menor de 65
anys)

Parelles soles (home major de 65 anys)

Parelles amb 1 fill

Parelles amb 2 fills

Parelles amb 3 o més fills

Monoparental amb fill/s dependent/s

Monoparental amb fill/s no dependent/s

Altres tipus de llar

Total

Risc pobresa
(<585 euros
per persona
equivalent)

Sobre llindar
pobresa

(>585 euros
per persona
equivalent) Ns/Nc

Llars risc de pobresa (<60% mediana)

Total
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Llars en risc de pobresa segons el nombre de membres de la llar 

35 156 52 243

14,4% 64,2% 21,4% 100,0%

74 370 162 606

12,2% 61,1% 26,7% 100,0%

21 428 145 594

3,5% 72,1% 24,4% 100,0%

50 340 140 530

9,4% 64,2% 26,4% 100,0%

29 56 48 133

21,8% 42,1% 36,1% 100,0%

209 1350 547 2106

9,9% 64,1% 26,0% 100,0%

1

2

3

4

5 o més

Nombre de
membres de
la llar

Total

Risc pobresa
(<585 euros
per persona
equivalent)

Sobre llindar
pobresa

(>585 euros
per persona
equivalent) Ns/Nc

Llars risc de pobresa (<60% mediana)

Total

 
 
 
Llars en situació de pobresa greu per tipus de llar 

7 140 29 176

4,0% 79,5% 16,5% 100,0%

28 16 23 67

41,8% 23,9% 34,3% 100,0%

293 79 372

78,8% 21,2% 100,0%

21 58 41 120

17,5% 48,3% 34,2% 100,0%

2 394 124 520

,4% 75,8% 23,8% 100,0%

4 354 117 475

,8% 74,5% 24,6% 100,0%

3 54 31 88

3,4% 61,4% 35,2% 100,0%

3 43 14 60

5,0% 71,7% 23,3% 100,0%

36 31 67

53,7% 46,3% 100,0%

5 98 58 161

3,1% 60,9% 36,0% 100,0%

73 1486 547 2106

3,5% 70,6% 26,0% 100,0%

Una persona sola menor de 65 anys

Una persona sola de 65 anys o més

Parelles soles (home menor de 65 anys)

Parelles soles (home major de 65 anys)

Parelles amb 1 fill

Parelles amb 2 fills

Parelles amb 3 o més fills

Monoparental amb fill/s dependent/s

Monoparental amb fill/s no dependent/s

Altres tipus de llar

Total

<390 euros
per persona
equivalent

>390 euros
per persona
equivalent Ns/Nc

Pobresa greu

Total
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Llindars de pobresa per tipus de llar 

7 140 29 176

4,0% 79,5% 16,5% 100,0%

28 16 23 67

41,8% 23,9% 34,3% 100,0%

8 285 79 372

2,2% 76,6% 21,2% 100,0%

21 26 32 41 120

17,5% 21,7% 26,7% 34,2% 100,0%

2 13 381 124 520

,4% 2,5% 73,3% 23,8% 100,0%

4 38 316 117 475

,8% 8,0% 66,5% 24,6% 100,0%

3 15 39 31 88

3,4% 17,0% 44,3% 35,2% 100,0%

3 10 33 14 60

5,0% 16,7% 55,0% 23,3% 100,0%

8 28 31 67

11,9% 41,8% 46,3% 100,0%

5 18 80 58 161

3,1% 11,2% 49,7% 36,0% 100,0%

73 136 1350 547 2106

3,5% 6,5% 64,1% 26,0% 100,0%

Una persona sola menor de 65 anys

Una persona sola de 65 anys o més

Parelles soles (home menor de 65
anys)

Parelles soles (home major de 65
anys)

Parelles amb 1 fill

Parelles amb 2 fills

Parelles amb 3 o més fills

Monoparental amb fill/s dependent/s

Monoparental amb fill/s no
dependent/s

Altres tipus de llar

Total

(Sota el 40%
mediana)

<390 euros

(Entre el 40% i
els 60% de la

mediana)
391-585 euros

(Sobre el
60% de la
mediana)

>585 euros Ns/Nc

Llindars pobresa

Total

 
 
Llindars de pobresa sobre el total de llars 

7 140 29 176

,3% 6,6% 1,4% 8,4%

28 16 23 67

1,3% ,8% 1,1% 3,2%

8 285 79 372

,4% 13,5% 3,8% 17,7%

21 26 32 41 120

1,0% 1,2% 1,5% 1,9% 5,7%

2 13 381 124 520

,1% ,6% 18,1% 5,9% 24,7%

4 38 316 117 475

,2% 1,8% 15,0% 5,6% 22,6%

3 15 39 31 88

,1% ,7% 1,9% 1,5% 4,2%

3 10 33 14 60

,1% ,5% 1,6% ,7% 2,8%

8 28 31 67

,4% 1,3% 1,5% 3,2%

5 18 80 58 161

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

73 136 1350 547 2106

3,5% 6,5% 64,1% 26,0% 100,0%

Una persona sola menor de 65 anys

Una persona sola de 65 anys o més

Parelles soles (home menor de 65
anys)

Parelles soles (home major de 65
anys)

Parelles amb 1 fill

Parelles amb 2 fills

Parelles amb 3 o més fills

Monoparental amb fill/s dependent/s

Monoparental amb fill/s no
dependent/s

Altres tipus de llar

Total

(Sota el 40%
mediana)

<390 euros

(Entre el 40% i
els 60% de la

mediana)
391-585 euros

(Sobre el
60% de la
mediana)

>585 euros Ns/Nc

Llindars de pobresa

Total
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3.- CONCLUSIONS 
 

En aquest treball s’ha tractat de fer una aproximació a la població en situació de risc de 
pobresa i exclusió social a Andorra. L’exclusió social és un concepte més ampli que el 
de pobresa ja que fa referència a situacions de precarietat en diversos àmbits que 
configuren noves formes de desigualtat social. Així, a més de la manca de recursos 
econòmics, l’exclusió és el resultat de la combinació de diversos factors de desavantatge 
que impedeixen el ple desenvolupament de les persones: la precarietat laboral, els 
dèficits formatius, els problemes sociosanitaris, els dèficits en l’habitatge, la manca de 
xarxes familiars i socials, les limitacions l’accés a la ciutadania i als drets polítics i 
socials, etc. 

 

Al llarg de l’estudi s’han presentat dades de l’àmbit econòmic i laboral, relacionant-les 
amb factors d’altres àmbits i amb els tres grans eixos de desigualtat social (el gènere, 
l’edat i l’origen) que reforcen les dinàmiques d’inclusió i exclusió social.53 
 

En relació a la pobresa monetària s’ha utilitzat com indicador la declaració d’ingressos 
mensuals de la llar i, aplicant una escala d’equivalència per ponderar aquests ingressos 
segons el nombre i l’edat de les persones que formen la llar, s’ha establert com a llindar 
de pobresa el 60% de la mediana.54 Degut a les limitacions de les dades recopilades55 i a 
la complexitat del fenomen estudiat,56 no es pretén oferir una xifra exacta de la pobresa, 
ja que per això caldria fer un estudi específic que permeti fer una anàlisi 
multidimensional. Tot i això, els resultats obtinguts són molt similars als presentats en 
altres estudis sobre la pobresa a Andorra, i indiquen que aproximadament un 9,9% de la 
població es trobaria en situació de risc de pobresa (ingressos equivalents inferiors al 
60% de la mediana), i un 2,3% estaria en una situació de pobresa greu (ingressos 
equivalents inferiors al 40% de la mediana).  

 

Més enllà de la quantificació, en aquest estudi s’ha volgut analitzar la pobresa i/o 
l’exclusió social com una situació que es produeix per la combinació de diversos 
factors, malgrat que no és molt visible en la societat andorrana, i assenyalar a partir 
d’aquests factors quins són els col·lectius més vulnerables, és a dir, la població amb 
major risc de patir una situació de pobresa o exclusió social. 

                                                 
53 Subirats, J. (director): Pobresa i exclusió social. Una anàlisi de la realitat espanyola i europea. 
Fundació “la Caixa”, Barcelona, 2004. 
54 La mediana dels ingressos declarats en l’enquesta de les llars és de 975 euros mensuals per persona 
equivalent, de manera que les llars amb ingressos inferiors a 585 euros mensuals per persona equivalent 
estarien risc de pobresa, i si els ingressos són inferiors a 390 euros per persona equivalent estarien en una 
situació de pobresa greu. El salari mínim de l’any 1993 (quan es va realitzar l'enquesta) era de 760 euros 
al mes. 
55 A més dels casos de no resposta i la possible subestimació dels ingressos declarats (per desconeixement 
o per ocultació), les dades dels ingressos no estaven pensades específicament per aquest estudi i estaven 
recollides en intervals, de manera que per fer aquests càlculs s’ha imputat com a valor el punt mig dels 
intervals. 
56 Al prendre els ingressos com a indicador no es té en compte la disponibilitat d’estalvis o d’altres actius 
(riquesa) i de components no monetaris (retribucions en espècies, propietat de l’habitatge, prestacions no 
monetàries dels serveis públics o comunitaris, etc.), que poden condicionar el nivell de vida de les 
persones. 
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D’una banda existeix la pobresa tradicional associada a la vellesa i la inactivitat, 
confirmant que la proporció de llars pobres és molt més elevada entre les persones 
majors de 65 anys inactives que viuen soles (el 42% d’aquestes llars) o només amb la 
seva parella (el 39% de les llars de parelles soles encapçalades per un home major de 65 
anys). El fet que el col·lectiu de persones grans tingui com a principal font d’ingrés una 
pensió (de jubilació, viduïtat, etc.), indica que aquestes prestacions són clarament 
insuficients per garantir un nivell de vida correcte (l’import mitjà de les pensions de 
vellesa l’any 2004 era de 348 euros i de 230 euros per les pensions de viduïtat). 

 

D’altra banda, hi ha noves formes de pobresa i exclusió associades a les transformacions 
econòmiques i socials de les societats actuals: canvis en el mercat de treball (precarietat 
laboral), en l’estructura familiar (llars monoparentals), augment de la immigració, etc.  

 

La precarietat laboral afecta molts treballadors en un mercat de treball segmentat57 
caracteritzat per l’elevada rotació, la temporalitat i per l’abundant oferta de llocs de 
treball poc qualificats, de manera que l’ocupació no sempre garanteix uns ingressos 
estables i suficients en relació a l’elevat nivell de vida del país, especialment pels joves, 
les dones i les persones amb més càrregues familiars.  

 

Els joves i les dones són dos dels col·lectius més vulnerables a la precarietat laboral per 
raons diferents (els joves perquè es troben en l’inici de la seva carrera laboral i les dones 
per les desigualtats per raó de gènere), però en molts casos aquesta situació de 
precarietat es compensa amb el suport i la dependència familiar, en un context amb un 
Estat de Benestar molt feble: els joves endarrereixen l’edat d’emancipació i continuen 
vivint amb els pares mentre no poden accedir a un habitatge propi, i les dones que han 
aturat o reduït la seva carrera laboral per atendre les responsabilitats domèstiques i 
familiars, depenen econòmicament de la seva parella o d’altres membres de la llar.  

 

Si bé és cert que l’ocupació disminueix el risc de pobresa i exclusió social (les llars amb 
menys persones ocupades tenen major risc d’estar en situació de pobresa), no evita que 
es produeixin situacions de vulnerabilitat econòmica degut a la precarietat laboral i els 
baixos salaris que caracteritzen l’actual model de creixement econòmic. Les dades 
mostren que hi ha una major incidència del risc de pobresa en les llars en que la persona 
de referència té un treball poc qualificat. Igualment s’observa que les llars encapçalades 
per persones amb un menor nivell formatiu i per una part dels immigrants estan més 
afectats per la precarietat laboral (tenen en major proporció treballs poc qualificats, 
temporals, etc.) i pel risc de pobresa. També es constata que augmenta el risc de pobresa 
entre les llars més nombroses (un 21% de les llars amb tres o més fills es trobarien en 
risc de pobresa), tot i que aquestes llars tenen poc pes en el conjunt de la població. 

 

                                                 
57 Les transformacions en el treball han fragmentat el mercat laboral en dos segments diferenciats: el 
mercat primari que inclou els llocs de treball qualificats, més pagats, més estables i amb major protecció, 
i el segment secundari format pels llocs de treball més precaris, menys qualificats i inestable. 
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El risc de pobresa i exclusió social és més visible en les llars monoparentals 
(majoritàriament encapçalades per dones): un 22% de les llars monoparentals amb fills 
dependents es trobarien en risc de pobresa i són un dels col·lectius més atesos pels 
serveis d’atenció primària ja que, en molts casos, a més de la insuficiència d’ingressos 
per a la manutenció dels fills i les dificultats per compaginar la vida laboral i familiar, es 
troben amb una manca de xarxa familiar i social. 

 

Les dades indiquen que els factors d’exclusió (laborals, econòmics, formatius, 
residencials, sociosanitaris, relacionals, de ciutadania i participació) afecten de diferent 
manera la població en funció del gènere, l’edat i la seva procedència, de manera que les 
dones, els joves, la gent gran, els immigrants, les persones inactives o amb ocupacions 
precàries, amb dèficits formatius, sense xarxes familiars i socials, amb problemes de 
salut o dependència, etc., tenen major risc de trobar-se en situació de pobresa i exclusió 
social. És a dir, que no hi ha un perfil únic de la pobresa i l’exclusió social, però hi ha 
col·lectius que són especialment vulnerables perquè acumulen diversos d’aquests 
factors: persones grans que viuen soles, amb pensions baixes i amb problemes de salut i 
dependència; persones amb feines poc qualificades i sense xarxa familiar, especialment 
dones que encapçalen llars monoparentals amb fills dependents, immigrants amb 
treballs precaris, o les llars amb més càrregues familiars, etc.  

 

En alguns casos no tenen expectatives de millorar la seva situació per la seva edat, 
condicions físiques o manca de suport familiar (gent gran, situacions d’invalidesa 
permanent, persones sense xarxa familiar), en altres casos es tracta de situacions de 
precarietat econòmica transitòria (baixes laborals prolongades) o estructural (persones 
que tot i que treballen tenen ocupacions poc qualificades i amb salaris baixos, 
insuficients per al manteniment propi o de la família). Algunes d’aquestes persones en 
situació de risc de pobresa i exclusió són ateses pels Serveis d’Atenció Social Primària, 
mentre que altres, tot i trobar-se en una situació greu de precarietat, no accedeixen a 
aquests serveis ja sigui per desconeixement o perquè no compleixen tots els requisits. 
En aquest cas poden acudir a altres institucions que ofereixen serveis i programes 
d’atenció social o optar per retornar al seu país d’origen (si allí poden tenir suport 
familiar o una millor cobertura social), ja que degut al context econòmic i social 
(precarització laboral, elevat cost de l’habitatge i del nivell de vida en general, feblesa 
de l’estat de benestar, etc.) tenen greus dificultats per sortir d’aquesta situació de 
pobresa o exclusió social.  

 

El progressiu envelliment de la població i la creixent precarització de l’ocupació 
indiquen que aquestes bosses de pobresa i exclusió social tendiran a augmentar en el 
futur, i per evitar-ho caldria emprendre actuacions bàsiques com assegurar una renda 
mínima per a la gent gran per complementar els seus ingressos, establir mesures de 
suport a les persones en situació d’atur, inactivitat o precarietat laboral per accedir o 
millorar la seva situació en el mercat de treball, i generalitzar com a dret de tots els 
ciutadans la cobertura sanitària en els casos que actualment no queda garantida sense 
haver de recórrer a l’assistència social.  
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