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La raó de ser de Càritas és estar al costat i ajudar els necessitats, els menys afavorits i els 
últims de la societat. Per això tenim els nostres programes i per això dia a dia inventem 
noves maneres d’atendre i acompanyar els qui vénen a nosaltres. 

Però no n’hi ha prou. La nostra societat camina molt de pressa i és molt canviant, la crisi 
econòmica i social que vivim ha sacsejat moltes persones i famílies del nostre entorn. I 
no voldríem que les convulsions que viu la societat ens deixessin fora de joc.

Fa uns anys, Càritas Andorrana va promoure un estudi, Andorra, diagnòstic social 2001, 
que ens va ajudar a conèixer el teixit social del nostre país. Ara hem volgut repetir l’expe-
riència. No pas per comparar la situació d’ara amb la d’abans. Si no per saber, de primera 
mà, la realitat de la població i de les famílies, les necessitats socials i econòmiques, els 
col·lectius en situació de vulnerabilitat, la gestió dels recursos existents i les inquietuds i 
preocupacions de les persones que viuen al nostre país.

Per això, Càritas Andorrana ha tornat a confi ar en l’Equip d’Investigació Sociològica EDIS 
un nou estudi sobre la realitat d’Andorra. Gairebé un any ha durat el treball de camp per 
passar les 775 enquestes llargues i complexes, l’anàlisi d’unes dades recollides de forma 
tècnicament rigorosa i després per avaluar-ne els resultats. 

Ara a Càritas Andorrana ens sentim joiosos de presentar-ne els resultats. No hi trobarem 
noves espectaculars però sí una nítida fotografi a de la situació social al nostre país. No hi 
ha novetats però sí que ha permès posar per escrit allò que molts intueixen o sospiten. 

Càritas Andorrana agraeix sincerament a totes les persones que passant de casa en casa 
han treballat el qüestionari en un veritable porta a porta. També a totes les persones que 
han volgut contestar una enquesta complexa i empenyativa. I, sobretot, agrair a la Fun-
dació Privada Crèdit Andorrà el suport i el fi nançament sense els quals no hauria estat 
possible l’estudi.

Oferim aquest treball a la societat andorrana, des de la perspectiva de l’esperança. Per-
què mirem endavant. Perquè creiem en el nostre poble i en el seu potencial. Perquè 
entre tots volem i podem fer un país amb futur. Ajuda’ns a ajudar. 

Càritas Andorrana

Presentació
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Els darrers anys, Càritas Andorrana s’ha constituït com la principal i més impor-
tant entitat d’acció social del Principat d’Andorra. El seu treball per a l’eradicació 
de la pobresa, per a la rehabilitació i la inserció social de les persones en situació 
de pobresa o d’exclusió social, així com la seva decidida denúncia d’aquestes re-
alitats, fan que Càritas Andorrana sigui un referent en la consecució de la justícia 
social segons els paràmetres de la Doctrinal social de l’Església.

L’interès de la mateixa Càritas Andorrana passa per conèixer i valorar els aspectes 
relatius a la realitat social d’Andorra, entre els quals caldria destacar el cas de les 
famílies multiproblemàtiques, els joves, els ancians, els immigrants o el cas de les 
llars monoparentals. És a dir, emfasitzar en aquelles llars la situació de les quals és 
extremament greu a causa de la intensitat i l’acumulació de problemes que ne-
cessiten una intervenció urgent i de caràcter integral: la situació de vulnerabilitat 
social d’alguns joves; les característiques sociodemogràfi ques de la població im-
migrant; les llars monoparentals, especialment les femenines, que s’identifi quen 
amb la ruptura d’una situació anterior de dependència econòmica, confl ictivitat, 
manca de disponibilitat per entrar en el món del treball a causa de càrregues fa-
miliars compartides, etc.

1. Introducció
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Aquest estudi, sol·licitat per Càritas Andorrana, consistent en el diagnòstic social 
d’Andorra, coincideix amb l’Any mundial contra la pobresa i la campanya Pobresa 
Zero de la Comunitat Europea, i s’emmarca en l’interès inqüestionable d’aspectes 
com ara la caracterització social de la població andorrana o la quantifi cació del 
fenomen de la vulnerabilitat social a través del complex dicotònic de la inclusió 
versus l’exclusió. D’aquestes i altres inquietuds, sorgeix la necessitat de realitzar 
una investigació centrada en la realitat social d’Andorra per a la qual es plantegen 
els objectius següents:

Objectiu general: 
 Realització d’un diagnòstic sobre la situació social d’Andorra.

Objectius específi cs:
 Analitzar des del punt de vista sociodemogràfi c la població d’Andorra, per 

contextualitzar el diagnòstic social.
 Quantifi car el fenomen de la vulnerabilitat social.
 Analitzar els factors infl uents en els processos de vulnerabilitat social.
 Descobrir el perfi l de la vulnerabilitat social a Andorra.
 Analitzar les dimensions de la vulnerabilitat social, classifi car i jerarquitzar la 

seva infl uència en el corrent inclusió-exclusió.
 Defi nir i descriure aquells col·lectius especialment vulnerables, com ara: les 

famílies multiproblemàtiques, les persones que viuen soles, els joves, les llars 
monoparentals, etc. 
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2.1. Univers i mostra

Univers
L’univers de l’estudi el compon la mateixa població comptabilitzada en persones, ja que 
no es troba disponible la informació de les llars existents a Andorra. La població ha estat 
registrada segons les diferents parròquies i zones geogràfi ques que confi guren el país. 

Per tant, en el moment en què començà el treball de camp d’aquest estudi, l’univers eren 
83.137 persones, i de les quals 70.982 havien complert els 15 anys, distribuïdes segons 
aquesta taula:

Taula 2.1. Univers de població a Andorra i de població de 15 i més anys.

Mostra
S’ha escollit una mostra representativa del conjunt de l’univers, probabilística, polietà-
pica i amb selecció aleatòria. La mostra s’ha fet sobre el total de la població andorrana, 
s’ha pres de cada llar una persona resident a Andorra, que tingués 15 anys complerts.

El disseny de la mostra preveia quatre etapes prèvies, per arribar a la mostra fi nal, con-
sistents en: 

 1r. Distribució disproporcional segons la zona: es va procedir a una distribució dis-
proporcional de la mostra, segons les tres zones amb identitat pròpia i característi-

Font: Elaboració d’EDIS,S.A., a partir de dades del departament d´Estudis i Estadistica, any 2007 (ministeri de 
Presidencia i Finances).

2. Metodologia

TOTAL PERSONES
TOTAL POBLACIÓ DE 15 

I +ANYS

ZONA 1
Andorra la Vella
Escaldes-Engordany 41.049 35.509 

ZONA 2
Ordino
Canillo 9.107 7.844

ZONA 3
La Massana
Encamp
Sant Julià de Lòria

32.981 27.629 

TOTAL ZONES 83.137 70.982
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ques sociodemogràfi ques pròpies, molt homogènies en si mateixes i altament hete-
rogènies entre si.
 2n. Distribució proporcional per gènere i edat: dispersió de la mostra de manera 

proporcional a la distribució de la població.
 3r. Distribució proporcional per nuclis de població: es procedí a la distribució pro-

porcional de les enquestes de cadascuna de les àrees geogràfi ques, en funció de la 
població de cada parròquia.
 4t. Selecció de la unitat de mostra fi nal: s’escollí la unitat de mostra a partir de la 

selecció aleatòria de la unitat de mostra fi nal condicionada per un sistema de rutes 
aleatòries.

Per tant, el disseny de la mostra preveia en una primera fase l’estratifi cació per zones que 
aglutinen les set parròquies d’Andorra. Volem assenyalar que, encara que en un primer mo-
ment es plantegés una mostra proporcional, fi nalment s’optà per una de disproporcional, 
ja que els marges d’error eren inferiors, especialment en el cas de la zona 2, on es disminuïa 
signifi cativament el marge d’error. La distribució de la mostra (proporcional i disproporcio-
nal) i els marges d’error queden refl ectits en la taula següent:

Taula 2.2 Univers de població de 15 i més anys, mostra projectada i marge d’error

La mostra que s’ha fet arriba a 775 enquestes, per la qual cosa aquest informe facilita 
dades per al conjunt de les parròquies (tres àrees geogràfi ques o zones) amb un marge 
d’error aproximat del 3,5%. Convé aclarir que, tot i que el marge d’error fi nal a la zona 2 
sigui un pèl més elevat (6,9%) que el de la mitjana (3,5%), la informació és perfectament 
comparable i representativa de la realitat d’aquesta zona.

MOSTRA 
PROPORCIONAL

MARGE D’ERROR 
MOSTRA 

PROPORCIONAL

MOSTRA 
DISPRO-

PORCIONAL

MARGE D’ERROR 
MOSTRA 

DISPROPORCIONAL

ZONA 1
Andorra la Vella
Escaldes-Engordany 397 ± 4,9% 300 ± 5,6%

ZONA 2
Ordino
Canillo 91 ± 10,2% 230 ± 6,4%

ZONA 3
La Massana
Encamp
Sant Julià de Lòria

312 ± 5,5% 270 ± 5,9%

TOTAL ZONES 800 ± 3,5% 800 ± 3,5%
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Taula 2.3 Univers de població de 15 i més anys, mostra realitzada i marge d’error

2.2. Instruments de la recollida de dades

Per obtenir la informació referent a la realitat de les llars i de la població andorrana s’han 
desenvolupat dos instruments:

 El primer consisteix a recollir informació quantitativa de dades secundàries a partir 
del departament d’Estudis i Estadístiques, del ministeri de la Presidència i Finances 
d’Andorra. En concret, dels apartats de demografi a i població i de mercat laboral.
 El segon és la recollida d’informació per mitjà de l’entrevista presencial, utilitzant 

el qüestionari estructurat i precodifi cat que s’ha realitzat a les persones residents a 
Andorra.

El primer dels instruments pertany a la fase documental i dóna forma al capítol tres 
d’aquest informe: “Característiques sociodemogràfi ques de la població andorrana”, a 
través de tres eixos d’anàlisi, basats en les característiques i l’evolució de la població, el 
sistema educatiu i el mercat laboral.

D’altra banda, el qüestionari estructurat ens aporta una visió de la realitat social andorrana 
a tres nivells: el de l’entrevistat o persona elegida per respondre l’enquesta; el del sustenta-
dor principal de la llar, entès com aquella persona que aporta el major capital per a la ma-
nutenció de casa, i fi nalment, el de la llar identifi cable, en semblança al mateix habitatge 
on resideix l’entrevistat.

PERSONES DE 15 ANYS 
O MÉS

MOSTRA REALITZADA MARGE D’ERROR

ZONA 1
Andorra la Vella
Escaldes-Engordany 35.509 308 ± 5,6%

ZONA 2
Ordino
Canillo 7.844 197 ± 6,9%

ZONA 3
La Massana
Encamp
Sant Julià de Lòria

27.629 270 ± 5,9%

TOTAL ZONES 70.982 775 ± 3,5%
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L’estructura del qüestionari segueix aquests cinc apartats temàtics:
 Habitatge i entorn
 Característiques generals de la llar i dels seus membres
 Salut i serveis socials
 Situació econòmica de la llar
 Percepció de la situació.

2.3. Generació i aplicació d’indicadors i noves variables

Per desenvolupar amb profunditat les anàlisis sobre la realitat social de la població 
andorrana i la seva situació en l’ambit familiar, econòmic, residencial i social, s’han 
generat una sèrie d’indicadors i s’han calculat diferents variables, que es detallen 
tot seguit:

 Nacionalitat
 Grandària de la llar
 Llars amb població jove (de 16 a 24 anys)
 Llars amb població anciana (majors de 65 anys)
 Llars monoparentals
 Indicador de serveis i equipaments en les parròquies (si existeixen o són sufi cients)
 Indicador de situacions problemàtiques en les parròquies (nivell d’importància)
 Indicador de carència habitacional.

A més d’aquest indicador que desenvolupem tot seguit, s’han calculat altres dades amb 
el material recollit en les enquestes, com la inversió d’escala en dues de les variables, la 
generació del factor de ponderació en funció de les diverses parròquies i algunes agru-
pacions en categories més explicatives que faciliten l’anàlisi de les variables. 

 Nacionalitat
A l’hora de classifi car i agrupar la població en funció de la seva nacionalitat, s’ha decidit 
agrupar els residents a Andorra en cinc categories: andorrans, espanyols, portuguesos, 
francesos i altres nacionalitats.

Aquestes agrupacions es basen en la comparativa de dades facilitades pel departament 
d’Estudis i Estadística, del ministeri de la Presidència i Finances d’Andorra. Facilita la clas-
sifi cació en funció del pes de les diferents nacionalitats sobre el total de la població, com 
s’observa en la taula següent: 
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Taula 2.4. Distribució percentual de les nacionalitats que conviuen a Andorra en 
funció dels seus pesos sobre el total de la població

Aquesta agrupació no solament categoritza les persones per nacionalitats, sinó que els sub-
jectes de cada grup comparteixen certes característiques sociodemogràfi ques i econòmi-
ques que els distingeixen, a priori, dels altres grups. Són característiques homogènies entre 
els seus membres i heterogènies en relació amb els altres grups segons la nacionalitat.

 Grandària de la llar
Per elaborar la grandària de la llar com a variable de classifi cació s’ha calculat el nombre de per-
sones que resideixen en cada habitatge considerant que en formen part tots els seus membres.

Després s’han agrupat les llars que tenen més de cinc membres en una mateixa catego-
ria atès que suposen un escàs 3% del total. La distribució de membres de la llar, i per tant 
de la grandària d’aquesta, es presenten en aquesta taula: 

Taula 2.5. Distribució percentual de les llars en funció del nombre de membres que 
hi conviuen

%

VIU SOL 22,5

DUES PERSONES 30,0

TRES PERSONES 28,1

QUATRE PERSONES 16,5

CINC O MÉS PERSONES 3,1

TOTAL 100,0

NACIONALITAT %

ANDORRANA 42,9

ESPANYOLA 29,4

PORTUGUESA 18,0

FRANCESA 4,6

RESTA DE NACIONALITATS 5,1

TOTAL 100,0

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A. 

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A. 
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Cal notar, a més, que aquesta variable ens permet calcular tres variables més d’anàlisi 
bàsiques per a la comprensió de la realitat social: les llars amb població jove; les llars amb 
població anciana i la identifi cació de les llars monoparentals. 

Així, la variable “Llars amb població jove, de 16 a 34 anys” agrupa totes aquelles llars on 
hi ha joves entre els 16 i 24 anys, i suma un 16% del total.

De la mateixa manera, la variable “Llars amb població anciana” comprèn totes aquelles 
en les quals hi ha almenys un membre que hagi complert 65 anys, i són el 10,8% del total. 

En ambdós casos, l’elaboració de la variable ens permet determinar el pes i les caracte-
rístiques de les llars que, o perquè tenen membres en el començament de l’edat activa 
(laboral) o per tenir membres dependents (que ja han abandonat el mercat laboral i reben 
algun tipus de pensió) representen dos grups clau en l’anàlisi de la realitat social. El primer 
caracteritza els futurs treballadors que suportaran el gros de les despeses familiars i acu-
mularan una capacitat més gran de consum. El segon grup són els dependents que estan 
fora del mercat laboral, amb un grau de vulnerabilitat més gran i amb una capacitat de 
consum menor per la disminució en les seves rendes provocada per la inactivitat laboral.

 Llars monoparentals
La creació d’aquesta variable respon a la necessitat d’entreveure certes diferenciacions 
socials existents en les llars, especialment en les anomenades monoparentals, per la seva 
profunda complexitat. A més, ajuda a aconseguir un dels objectius específi cs d’aquest 
estudi, com ho és la descripció i la caracterització de determinats col·lectius especial-
ment vulnerables. Aquest tipus de llars suposen el 13,3% del total, és a dir, es presenten 
com un grup d’interès pel seu pes sobre el total de les llars i pels trets que el caracteritzen. 

 Indicador de serveis i equipaments en les parròquies
En relació amb els serveis i equipaments presentats en la variable A1 del qüestionari, es 
pregunta als entrevistats si consideren que a les seves parròquies de residència existeixen 
o no una sèrie de serveis i equipaments que es detallen, i si aquests són o no sufi cients. A 
partir d’aquest punt, s’elabora aquest indicador per mesurar l’existència o la sufi ciència 
d’equipaments i serveis. Considerem rellevant aquells entrevistats que destaquen quatre 
o més serveis o equipaments com a insufi cients o inexistents, sense considerar els cen-
tres per a drogodependents, atès que solament n’hi ha un per a tot el país a disposició de 
les set parròquies. Això suposa que un 36,6% dels entrevistats consideren que a la seva 
parròquia hi ha un dèfi cit d’aquests serveis, és a dir, que existeix un percentatge signifi ca-
tiu de la població andorrana que pensa que són escassos o insufi cients els equipaments 
de la seva parròquia.
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 Indicador de situacions problemàtiques
Aquest indicador s’ha construït de manera semblant a l’anterior però a partir de la va-
riable A3 del qüestionari. Aquest indicador informa del nombre d’entrevistats que con-
sideren set o més problemes com en part o molt importants a la parròquia. Sobre un 
total de 13 possibles problemes. És a dir, presenta el nivell d’importància que donen els 
entrevistats sobre determinades situacions “de risc” en les seves parròquies.

Comporta que un 60,8% dels entrevistats considera que a la seva parròquia existeixen un 
conjunt de problemes considerats importants. Podem dir que planteja la percepció del 
subjecte enfront de possibles problemes o confl ictes que es generen al seu entorn. Alhora 
denota la necessitat de fer millores i d’una anàlisi en profunditat per resoldre aquelles situ-
acions de risc més assenyalades o que es donen amb més intensitat en la zona. 

 Indicador de carència habitacional
Aquest indicador s’ha elaborat a partir de les variables A5.1 i A5.2 del qüestionari, que 
calculen el nombre d’habitacions que tenen els habitatges dels entrevistats i el nombre 
que consideren que serien necessàries. El càlcul consisteix en la diferència entre ambdues 
variables per així poder determinar la carència habitacional, entesa com la necessitat ma-
nifestada per l’entrevistat quant al nombre d’habitacions de la llar.

A continuació es pot observar la distribució fi nal d’aquest indicador, que engloba les si-
tuacions d’excés d’habitacions”, “nombre ideal d’habitacions” i “dèfi cit d’habitacions”.

Taula 2.6. Distribució percentual dels entrevistats en funció del nombre d’habitaci-
ons que tenen i les que necessitarien a les llars allà on resideixen

 Indicador de precarietat econòmica
Aquest indicador es planteja davant la necessitat de delimitar quin és el llindar de preca-
rietat econòmica de la població andorrana, i determinar el pes i volum d’aquest grup que 
per la seva condició està en risc de vulnerabilitat. Destaquem d’entrada que un 14,6% no 
ha respost a la qüestió dels ingressos de la llar. Per això aquest indicador farà referència 
al 85,4% que sí que han respost a la informació demanada. 

%

TÉ MÉS HABITACIONS DE LES QUE NECESSITA 13,4

TÉ LES HABITACIONS QUE NECESSITA 80,1

TÉ MENYS HABITACIONS DE LES QUE NECESSITA 6,5

TOTAL 100,0

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A. 
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Presentem el procés que s’ha seguit per realitzar la medició de la precarietat econòmica 
en les llars andorranes:

1. S’ha optat per seguir la metodologia més usual i comunament acceptada. Desen-
volupem les recomanacions d’EUROSTAT per a la mesura de la precarietat econòmica.

2. Hem optat per utilitzar escales d’equivalència que tenen per objectiu determinar 
quina part dels ingressos corresponen a cadascun dels membres, per tal de calcular un 
ingrés mitjà per individu. Les escales d’equivalència refl ecteixen la realitat de les llars, 
basant-se en les teories econòmiques d’escala i d’unitats de consum equivalents. (1)

3. Per calcular els ingressos per unitats de consum equiparables a llars d’estructura 
diferent, hem utilitzat l’escala de l’OCDE modifi cada. D’aquesta manera, el nombre 
d’unitat de consum (UC) en una llar es calcula com la suma del pes que s’adjudica a 
cadascun dels membres, segons aquesta fórmula:

Primer adult = 1
Segon adults i següents = 0,5
Menors de 14 anys = 0,3
Num. d’UC = 1 + (a+1) x 0,5 + b x 0,3. “a” és el nombre d’adults i “b” el de menors.

Exemple: 
En una llar hi ha dues persones majors de 14 anys i dos menors, el nombre de la UC 
es calcularà així: 1 + (2-1) x 0,5 + 2 x 0,3 = 2,1

4. Per establir els llindars de precarietat econòmica hem utilitzat les dades recollides 
en aquesta enquesta. El càlcul dels ingressos mitjans mensuals de la llar l’hem pres 
a partir del punt mitjà de les possibilitats de cada opció de resposta a la pregunta D5 
“mitjana d’ingressos al mes en la llar”. Posteriorment s’han calculat les unitats de 
consum per obtenir així la renda mensual neta mitjana per unitat de consum (1.323,6 
euros), la renda mensual mitjana per unitat de consum (1.222,o euros), el llindar de 
risc de precarietat econòmica relativa (733,2 euros) i en darrer lloc el llindar de risc de 
precarietat econòmica severa (366,6 euros).
 
5. Per classifi car les llars en funció del nivell de precarietat econòmica, s’han dividit els 
ingressos de les llars per les seves unitats de consum segons l’escala OCDE modifi cada 
i s’ha procedit a classifi car com a precàries aquelles llars amb ingressos inferiors al 60% 
de la mitjana de la renda disponible equivalent. Posteriorment s’han distingit dos ni-
vells de precarietat: la relativa (60% de la mitjana) i la severa (30% de la mitjana). 
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 Indicador d’integració o vulnerabilitat social
Per defi nir la situació de no-integració s’utilitza un sistema d’indicadors que permet 
identifi car les llars i les persones en situació de vulnerabilitat. Ho fem seguint l’aportació 
metodològica aplicada en altres informes com el VI Informe Foessa (2), amb les adapta-
cions que cal a la realitat andorrana.

Aquest sistema d’indicadors sintetitza les situacions o factors que, en una llar, poden 
provocar situacions de vulnerabilitat, tenint en compte les diferents dimensions o àmbits 
(consum, residència, salut i socioeducativa) que incideixen en el fenomen de la integra-
ció social. S’utilitzen indicadors que identifi quen situacions clares de vulnerabilitat social 
en aquests àmbits.

Per elaborar l’indicador sobre integració social s’han considerat 12 indicadors que podri-
en ser agrupats en quatre blocs temàtics. Apuntem els indicadors de vulnerabilitat que 
hem seleccionat:

 Bloc temàtic 1. “Exclusió del consum”
 Percentatge de renda destinat al pagament de l’habitatge (més del 40% destinat al 

lloguer/hipoteca).
 Problemes econòmics de la llar (acumulació de 4 o més problemes).
 Situació econòmica de la llar (precarietat econòmica severa).
 Grau d’estabilitat econòmica de la llar (atenció als graus de gens o poc estable).

 Bloc temàtic 2. “Exclusió residencial”.
 Carència habitacional.
 Llars monoparentals.
 Problemàtica de l’habitatge (acumulació de tres o més problemes).

 Bloc temàtic 3. “Exclusió de la salut”
 Llars amb persones dependents (discapacitades, amb malalties cròniques o amb 

problemes de salut que requereixen ajuda, que no es valen).
 Persones sense cobertura sanitària/mèdica.

 Bloc temàtica 4. “Exclusió socioeducativa”
 Persones que necessiten dels serveis socials (públics, de Càritas o d’alguna ONG).
 Problemes sociopersonals (acumulació de tres o més problemes).
 Nivell educatiu màxim (considerant les categories: “no sap llegir/escriure; “sap llegir 

però ha anat menys de 5 anys a l’escola” i “va anar a l’escola però no acabà els estudis 
primaris”).
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Un cop defi nits aquests dotze indicadors, agrupats en aquests quatre blocs temàtics, es 
procedeix a la construcció de l’indicador de vulnerabilitat social (IVS).

Quantifi cació de cada indicador
La incidència de cada indicador es calcula a partir d’una o de diverses preguntes del 
qüestionari i s’obté a través d’una freqüència concreta observada.

Càlcul de l’invers de la freqüència observada en cada indicador
Com que no tots els indicadors tenen el mateix pes, en l’índex de vulnerabilitat s’atorga més 
pes a aquells indicadors que presenten menor freqüència. Per això, es calcula l’invers de la 
freqüència. “L’invers és la unitat, dividida per la freqüència observada en tant per cent”.

If = 1/fr
If és l’invers de la freqüència
Fr és la freqüència relativa observada expressada en %

Càlcul de l’IVS
L’IVS resulta de dividir l’invers de la freqüència observada en cada indicador entre el 
nombre d’indicadors que conformen cada dimensió.

IVS = If /KldDn
IVS = indicador de vulnerabilitat social
If = invers de la freqüència
KldDn = indicador de la dimensió determinada

Sumatori de l’IVS
L’estimació de l’IVS de cada llar determinarà el grau d’integració-vulnerabilitat que hi ha 
en aquesta casa. Per conèixer l’IVS de cada llar es fa el següent procés:

SUIVS = K (IVSn*zN)
SUIVS = sumatori de l’indicador de vulnerabilitat social de cada llar.
IVSn, és el valor del IVS per a cada un dels 12 indicadors
Zn és la variable dicotòmica que adopta el valor “1” quan en 
aquesta llar es dóna la situació descrita per l’indicador. I el valor 
“0” quan no es dóna.
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En primer lloc es preveuen 12 variables dicotòmiques (amb valors 0 i 1). Cadascuna 
d’aquesta variant, per tant, adopta el valor “1” quan la situació descrita es dóna en aque-
lla llar i el valor “0” quan no existeix aquella situació. Tot seguit es genera una variable 
paral·lela a cada indicador que adopta el valor de l’IVS.

Posteriorment es genera una variable que suma els valors de tots els IVS en cada llar. 
Aquesta nova variable SUIVS representarà un índex de vulnerabilitat social afegit de to-
tes les possibles situacions de vulnerabilitat, sintetitzant els 12 indicadors.

Distància respecte a la mitjana de la variable SuIVS
L’estimació de l’IVS de cada llar determinarà el grau d’integració-vulnerabilitat que te-
nen en aquesta casa. Per conèixer l’IVS de cada llar es farà el procés següent:

DIVS = Suivs/Xsuivs
DIVS = distància de cada llar respecte a la mitjana de la variable SuIVS
SuIVS = valor del sumatori de l’indicador d’integració social en cada llar.
XSuIVS és la mitjana aritmètica de la variable SuIVS

Posteriorment s’ha utilitzat la mitjana de la variable SuIVS. S’ha dividit la variable SuIVS 
per la seva pròpia mitjana, s’ha generat així una variable que mesura la distància respecte 
a la mitjana que conté cada llar.

Quan el valor del DIVS sigui inferior a 1, signifi ca que la puntuació d’aquesta llar en l’ín-
dex de vulnerabilitat social està per sota de la mitjana, mentre que els registres amb un 
índex superior a 1 representaran els casos amb valors de vulnerabilitat superiors a la mit-
jana. D’aquesta manera, el valor “1” correspon a les llars amb un IVS igual a la mitjana; el 
valor “2”, a les llars amb un IVS dues vegades superior a la mitjana, i així successivament. 

Nivell d’integració social
A partir d’aquesta darrera variable, EDIS utilitzarà una agrupació per generar una tipolo-
gia de llars que marca la seva relació amb la integració-vulnerabilitat.
Fins a 2 = integració
De 2 a 4 = vulnerabilitat relativa
Més de 4 = vulnerabilitat severa.

D’aquesta manera, cada llar és col·locada, segons el valor adjudicat, en un grau o un altre 
d’integració-vulnerabilitat.
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Per tant, i per a una comprensió més clara dels conceptes utilitzats, defi nim la vulnerabi-
litat relativa i la vulnerabilitat severa, de la manera següent:

 La vulnerabilitat relativa és una situació que cal ser entesa com una condició social 
de risc, de difi cultat, que inhabilita i invalida, de manera immediata o en el futur, 
els grups afectats, en la satisfacció del seu benestar pel que fa a la subsistència i a 
la qualitat de vida. Presenten un escàs allunyament de la integració i compten amb 
mecanismes de compensació, ja sigui d’àmbit econòmic, de la ciutadania o de les 
relacions socials, que actuen com a fre d’un procés que podria desencadenar-se en 
l’exclusió social (3).

 La vulnerabilitat severa situa les persones i les llars en una situació d’exclusió soci-
al, sense elements compensatoris i sofrint l’exclusió de manera directa i greu. 

1. Instituto Nacional de Estadística, La pobreza y su medición. Presentación de diveros métodos de obtención de 
medidas de pobreza. 2007. 

2. Miguel Laparra i Begoña Pérez, de ALTER, grupo de Investigación (Universidad de Navarra); Joan Subirats i 
Anna Obradors, d’IGOB (Universitat de Barcelona); Manuel Pérez Yruela i Manuel Trujillo, d’IESA d’Andalusia; 
Sebastián Sarasa, de la Universitat Pompeu Fabra, i Víctor Renes, de Cáritas Española, VI Informe sobre exclusión y 
desarrollo social en España 2008. Fundación Foessa 2008.

3. PERONA N., CRUCELIA C., ROCCHI G., ROBIN S. (2000) Vulnerabilidad y exclusión social. Una propuesta 
metodológica para el estudio de las condiciones de vida de los hogares. 
(http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p15.4.htm).
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En aquest capítol s’articulen una sèrie d’indicadors que componen la caracterització 
sociodemogràfi ca bàsica, necessària per comprendre els fenòmens que observarem en 
capítols posteriors.

Tota la informació que aquí es presenta procedeix de les aportacions del departament 
d’Estudis i Estadística del ministeri de Presidència i Finances d’Andorra. En concret, dels 
apartats de demografi a i població i del mercat laboral.

Cal aclarir que la font utilitzada proporciona un nivell de desagregació i uns creuaments 
entre variables que han condicionat l’elaboració i el contingut d’aquest capítol. És el cas 
de l’apartat de Creixement proporcional, on l’anàlisi queda en part incompleta. L’òptim 
hauria estat mesurar la intensitat i la composició dels fl uxos a través dels naixements i de 
les defuncions i migracions. Però no hi ha informació substantiva i detallada d’aquests 
dos darrers indicadors. Cal concretar també que s’han utilitzat les dades més actuals per 
a l’informe (2009), o dels períodes dels quals es publica informació, tot i que en deter-
minades ocasions les darreres dades publicades siguin del 2005 i hauria estat desitjable 
treballar amb dades més actualitzades. 

3.1. Evolució de la població

Inicialment, es podria assegurar com una clara generalitat que els comportaments i les 
característiques més essencials de la població andorrana s’emmarquen en la mateixa 
lògica demogràfi ca dels països desenvolupats (més encara els europeus). És a dir, ta-
xes de mortalitat moderadament baixes, fl ux migratori positiu i unes taxes de natalitat 
signifi cativament altes, cosa que comporta en gran mesura el funcionament d’aquest 
creixement poblacional sostingut.

3. Característiques sociodemogràfi ques 
de la població andorrana
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3.1.1. Evolució de la població (2004-2009)
Gràfi ca 3.1. Evolució total de la població (2004-2009) (absoluts)

En línies generals pot observar-se un lleu creixement de la població andorrana. Així, en cinc 
anys ha crescut més de 7.600 habitants (amb una taxa de variació del 9%). A més, podria 
afegir-se que el pas de 2005 a 2006 constitueix el període en el qual es dóna un creixement 
net més alt, 2.673 andorrans (taxa de variació del 3,4%), increment que es manté en els anys 
successius amb una tendència més moderada. Amb tot, el 2009 s’observa una lleugera re-
ducció poblacional amb una disminució absoluta de 402 habitants, és a dir, el 0,5% menys 
de població que en l’any anterior, previsible per la suavització del fl ux migratori com a conse-
qüència de la crisi econòmica internacional. 

Piràmides de població (2004-2009)
Gràfi ca 3.2 Població andorrana segons sexe i edat (2004-2009) (absoluts)

Font: Elaboració d’EDIS S.A. a partir de les dades del departament d’Estudis i Estadístiques (ministeri de 
Presidència i Finances).

Font: Elaboració d’EDIS S.A. a partir de les dades del departament d’Estudis i Estadístiques (ministeri de 
Presidència i Finances).

HOMES HOMESDONES DONES
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Com s’ha comentat, la població andorrana ha crescut al llarg dels darrers sis anys (excep-
te el 2009). Tot i això, en no disposar de dades detallades dels fl uxos migratoris, partim 
de la hipòtesi que aquests són positius fi ns al 2008. Així, ens trobem una població gai-
rebé estacionària, típicament envellida, amb un augment considerable de l’esperança 
de vida. Existeix, a més, un increment de l’edat mitjana de la població, que passa de 38,4 
anys en el 2004 a 39,1 en el 2009. També cal destacar un augment del percentatge de 
menors de 15 anys, els quals passen de constituir el 14,8% de la població total andorra-
na el 2004, al 16,6% el 2009.

No obstant això, la població jove és relativament escassa, igual que la població d’edat 
avançada. Per la qual cosa podem deduir que la proporció més alta d’andorrans es troba 
compresa en l’edat adulta, com s’observa en les piràmides de població.

Les diferències segons el sexe són les comunes a la resta dels països occidentals. Les 
dones, encara que menys en naixements, viuen més anys que els homes. Això queda clar 
en una edat mitjana més elevada: 39,69 anys les dones per 39,55 els homes, l’any 2009. 
Aquesta tendència sempre és més gran en el cas de les dones, que acostumen a envellir 
més. Per això en els grups de més edat predominen les dones, com pot veure’s en la pirà-
mide de la població. S’observa també aquest augment de l’edat mitjana de les dones en 
el transcurs dels anys. Per exemple, la mitjana femenina el 2004 era de 38,5 anys mentre 
que la dels homes era de 38,4. 

3.1.3. Taxa de creixement
Gràfi ca 3.3 Taxa de creixement natural total (2004-2009) (en tants per mil)

Font: Elaboració d’EDIS S.A., a partir de dades del departament d’Estudis i Estadística (ministeri de Presidència i 
Finances)
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En referència al creixement de la població, representat a través de la taxa de creixement natu-
ral (diferència entre el nombre de naixements i de defuncions d’una població en un moment 
determinat), s’observa un increment gradual, amb l’excepció entre 2006 i 2007 on es produeix 
un estancament, i es dóna després del creixement més alt del període 2004-2008. Tanmateix, 
amb vista al 2009 hi ha una clara reducció i es passa d’un creixement del 7,6 per mil al 6,7.

En el creixement poblacional, a més del creixement natural hi infl ueixen els fl uxos mi-
gratoris. D’aquesta manera, en la reducció poblacional del 2009 pot haver-hi infl uït un 
saldo migratori negatiu.

El 2004, per cada 1.000 andorrans hi ha un augment de població de 6,9 individus. Aques-
ta xifra s’incrementa fi ns als 7,6 nous habitants el 2008. Demostra, com ja s’ha raonat, 
que hi ha un augment dels naixements a Andorra però que aquest augment no és pas 
signifi catiu, és a dir, no produeix un canvi transcendental en l’estructura demogràfi ca. 
Aquesta estructura demogràfi ca es caracteritza per ser de tipus piramidal invertit: amb 
una base estreta que va eixamplant-se fi ns a arribar al punt màxim en les edats mitges 
més actives (dels 30 als 50 anys) i que s’estreny entorn als 80 anys. Aquests nivells de les 
taxes de creixement natural s’emmarquen en els context dels països europeus. Podem 
observar que les tendències de creixement a Espanya i França (tot i ser menors que en el 
cas d’Andorra) es mantenen estables els darrers sis anys igual que les taxes andorranes.

Com és lògic, el creixement no és igual en tota la geografi a andorrana, sinó que s’ob-
serven diferències entre les parròquies. Existeixen, fonamentalment, dues tendències: 
d’una banda, les parròquies que apunten un descens moderat fi ns al 2006 (any en què 
s’arriba al mínim històric del període d’anàlisi), seguit d’un lleuger augment l’any 2008. 
És el cas d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany (les zones del país amb més nombre 
de població) i Canillo. Tenen una taxa de creixement menor que la mitjana per al 2008, 
sense superar cap de les tres l’augment de 7 habitants per cada 1.000. A més, les tres 
experimenten una davallada moderada l’any 2009.

A la banda contrària tenim les parròquies que presenten una tendència positiva en la 
taxa de creixement fi ns al 2006. És el cas d’Encamp, la Massana i Ordino, que volten les 
12 persones per 1.000. Però aquesta tendència va a la baixa, excepte a Ordino, que, tot 
i ser la parròquia menys poblada (3.947 habitants el 2008), és la que mostra un creixe-
ment percentual més elevat: un augment de gairebé 13 persones per cada 1.000. 

Tanmateix el 2009, Encamp augmenta el seu creixement natural, un 0,3 i la Massana un 
2,4. En canvi, igual que la resta de parròquies, Ordino experimenta un descens moderat 
en el seu creixement natural. 
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Finalment, tenim la parròquia de Sant Julià de Lòria, que és la més estable al llarg dels 
anys, amb una taxa de creixement en torn de la mitjana del 2008 (6,8 persones per 1.000 
el 2004; 7,6 el 2008 i 6,3 el 2009). Tot i que la natalitat i la mortalitat s’han mantingut es-
tables al llarg del temps, és cert que el 2009 han sofert variacions, sobretot la mortalitat, 
però no sufi cients per fer variar les taxes de creixement natural. És a dir, que si la població 
andorrana ha sofert el darrer any una pausa en el seu creixement és més per qüesti-
ons migratòries que biològiques (naixements o defuncions), encara que la mortalitat ha 
augmentat molt lleugerament i la natalitat hagi baixat uns punts.

 Gràfi ca 3.4. Població total per nacionalitat (2009) (%)

Tanta importància té destacar el creixement de la societat en general com les diverses 
nacionalitats que trobem al Principat. Globalment, predomina la nacionalitat andorrana, 
amb un 38,2% del total de la població. També cal destacar que la segona nacionalitat 
majoritària és l’espanyola, amb una diferència de tan sols 7 punts percentuals respecte 
a l’andorrana. Aquestes dues són les nacionalitats que predominen al Principat, segui-
des de la portuguesa (15,9%), que queda a la meitat dels habitants amb nacionalitat 
espanyola. Els francesos són el 6,1%. Per acabar, cal assenyalar que del total de les altres 
nacionalitats (8,2%) els britànics s’emporten la part més gran del tall (16%).

Quant a la distribució d’aquestes nacionalitats per parròquies, no hi ha gaire diferència 
respecte a la distribució global. És interessant destacar la població de Canillo: és l’úni-
ca on la nacionalitat espanyola (42,7%) supera l’andorrana (20,3%). Altres parròquies, 
Andorra la Vella, tot i la majoria andorrana (40,3%) no està lluny de l’espanyola (34,3%). 
Més ajustat està encara a Escaldes, amb el 38,1% d’andorrans per el 34,1% d’espanyols. 

Font: Elaboració d’EDIS S.A. a partir de dades del departament d’Estudis i Estadística (ministeri de Presidència i 
Finances).
Nota: “Altres nacionalitats”: alemanya, argentina, nord-americana, britànica, belga, holandesa, índia, italiana, 
marroquina, uruguaiana, xilena, fi lipina i altres. 
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Gràfi ca 3.5. Taxa de natalitat (2004-2009) (en tants per mil)

La natalitat és una altra de les qüestions fonamentals que cal tenir en compte. L’any 
2004 trobem 10,6 naixements per cada mil habitants. Aquesta proporció baixa lleu-
gerament fi ns al 2007, en què arriba al 9,9 per mil. Destaca el creixement d’aquesta 
taxa el 2008 i la nova davallada el 2009. La darrera xifra manifesta que per cada mil 
habitants neixen 10 infants. És a dir, tot i que la tendència dels darrers anys ha estat a 
la baixa, al fi nal del període d’anàlisi s’observa una certa estabilització, entorn dels 10 
naixements per mil. 

A més, en la comparativa respecte a la natalitat a Espanya i França, s’observa que encara 
que ambdues són superiors a l’andorrana, les tendències són semblants en el temps i la 
intensitat. Les taxes de natalitat a Andorra s’emmarquen en el context dels països euro-
peus, especialment els països veïns. 

Fóra més aclaridor parlar de la taxa de fecunditat. Amb aquesta taxa s’observa la mateixa 
tendència que en la natalitat. En concret, ens trobem que el 2004 naixen 3,88 fi lls per 
cada cent dones en edat fèrtil. Xifra que davalla lleugerament el 2007, en néixer 3,68 fi lls 
per cada cent dones. 

Font: Elaboració d’EDIS S.A. a partir de dades del departament d’Estudis i Estadística (ministeri de Presidència i 
Finances).
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Gràfi ca 3.6 Taxa de mortalitat (2004-2009) (en tants per mil)

Havent observat que la natalitat s’ha mantingut més o menys estable en el període 
2004-2009, mirem ara la mortalitat. Aquesta taxa ha anat descendint en proporció més 
alta que la resta de taxes. Així, el 2004 varen morir 3,7 persones per cada mil habitants. 
Les defuncions baixen fi ns al 2007, en què, la mortalitat fou del 2,8. Aquesta xifra es 
manté el 2008 i es torna a incrementar el 2009, quan arriba als 3,2.

Com que hem comparat anteriorment, també ho podem fer ara respecte als països ve-
ïns. Espanya i França donen una taxa més elevada en intensitat per una qüestió de volum 
de població i possiblement també pel retorn dels immigrants al seu país d’origen un cop 
arribats a la jubilació. Amb tot, aquesta dada solament la podem apuntar com a possible, 
ja que no disposem de dades ofi cials sufi cients per verifi car els fl uxos migratoris de retorn 
de la població estrangera major d’edat. Amb tot, es mantenen nivells de mortalitat pro-
pis de les societats avançades, on les causes principals de mortalitat són les assumibles 
per a qualsevol societat. 

Font: Elaboració d’EDIS S.A. a partir de dades del departament d’Estudis i Estadística (ministeri de Presidència i 
Finances).
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Gràfi ca 3.7 Taxa de vellesa (2004-2009) (en base a 100)

La taxa de vellesa va augmentant, sobretot del 2006 fi ns al 2009, on s’observa que es 
passa d’11,8 andorrans per cada cent que formen la denominada població envellida (po-
blació de 65 anys o més) a 12,9 el 2009. Podríem concloure, com apuntàvem al principi, 
que ens trobem davant una població cada cop més envellida. 

En el cas d’Espanya i França, les taxes de vellesa són superiors a les d’Andorra per sobre 
dels 4 punts. Se’n dedueix que en el cas d’Espanya i França segueixen un procés semblant 
d’envelliment, mentre que a Andorra cal fer camí encara per arribar als valors dels països 
veïns. 

Gràfi ca 3.8. Índex d’envelliment (2004-2009) (en base a 100)

Font: Elaboració d’EDIS S.A. a partir de dades del departament d’Estudis i Estadística (ministeri de Presidència i 
Finances).

Font: Elaboració d’EDIS S.A. a partir de dades del departament d’Estudis i Estadística (ministeri de Presidència i 
Finances).
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Cal incloure també l’envelliment poblacional tenint en compte els andorrans menors de 
15 anys en contrast amb els majors de 65. El mínim el trobem el 2005, en què per cada 
cent menors de 15 anys tenim 78 ancians. Aquest contrast s’incrementa fi ns al 2009, 
que per cada cent menors de 15 anys trobem 89 majors.

A més, si tenim en compte les dades relatives a Espanya i França veurem tendències si-
milars. Per tant, concloem que cada cop és més gran el pes de la població major respecte 
al grup d’edat més jove. 

Per acabar aquesta primera aproximació sociodemogràfi ca és interessant analitzar com 
evoluciona la població en edat activa per fer-nos una idea de la tendència que, al llarg 
dels anys, tindrà la població andorrana.

Gràfi ca 3.9. Índex de recanvi de la població en edat activa (2004-20009) (en base a 100)

En línies generals, s’observa un descens moderat del recanvi poblacional en edat activa 
posterior al 2005, quan les proporcions eren menys diferenciades. El 2005 teníem que 
per cada cent habitants en edat d’incorporar-se al mercat laboral (entre 15 a 19 anys) 
n’hi havia 92 a punt d’abandonar aquest mercat (d’entre 60 a 64 anys). El 2009 tenim 
que per cada cent joves a punt d’inserir-se en el món del treball hi ha 103,6 persones que 
estan a punt de deixar-lo. Ens adonem que no hi ha el recanvi de població en edat activa, 
ja que els joves en edat d’incorporar-se al món laboral són menys que els que estan a 
punt de deixar-lo. És a dir, de cada 100 joves que s’integraran al mercat laboral, el deixa-
ran 103,6 treballadors. Superar, ja sigui positivament com negativament, la proporció del 
recanvi poblacional en edat laboral suposa un desequilibri per al mateix mercat laboral.

Font: Elaboració d’EDIS S.A. a partir de dades del departament d’Estudis i Estadística (ministeri de Presidència i 
Finances)
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En la comparativa amb Espanya i França, podem dir que Espanya mostra valors sem-
blants als d’Andorra quant a recanvi de població activa i que França els té superiors. És a 
dir, Andorra a priori té una situació d’avantatge sobre Espanya i França, tot i que es ten-
deix a convergir, atès que és una problemàtiva implícita en el procés d’envelliment que 
afecta gairebé tots els països europeus.

3.1.4. Migracions. Fluxos i estoc migratori
En considerar l’efecte migratori en la població andorrana, cal partir de dos tipus d’in-
formació molt diferents: d’una banda, els fl uxos migratoris quantifi cats a partir de les 
autoritzacions inicials d’immigració. D’altra banda, l’estoc d’immigrants, calculat a partir 
de les autoritzacions en vigor. Les dades que es faciliten a través del departament d’Es-
tudis i Estadística permeten analitzar l’evolució d’aquests fl uxos i estocs migratoris des 
el gener del 2007. Això limita l’anàlisi i sols aporta una visió temporal dels darrers tres 
anys, mes a mes.

Gràfi ca 3.10. Nombre d’autoritzacions inicials en funció de la nacionalitat (gener 
2007 - març 2010) (absoluts)

Mirant solament les autoritzacions inicials d’immigració en funció de la nacionalitat dels 
sol·licitants, s’observen dues clares tendències migratòries. 

La primera, de caràcter estacional, presenta fl uxos migratoris intensos en els períodes 
compresos entre l’octubre i el gener. Coincideix, per tant, amb el període de més boom 
turístic i, per tant, de més necessitat de mà d’obra destinada principalment al sector dels 
serveis. En aquest cas, són els espanyols i els de la resta de nacionalitats els que suposen 
el gros de fl ux migratori estacional. Tot i això, es mostra una evident disminució del nom-
bre d’autoritzacions inicials en la darrera campanya hivernal (octubre 2009-gener 2010) 

Font: Elaboració d’EDIS S.A. a partir de dades del departament d’Estudis i Estadística (ministeri de Presidència i 
Finances)
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respecte a les anteriors, suscitada principalment per la mateixa conjuntura econòmica 
i la crisi internacional, que es concentra principalment en el grup “altres nacionalitats”, 
diverses de l’espanyola, la portuguesa o la francesa. 

En canvi, la segona de les tendències es caracteritza per una estabilitat temporal dels 
fl uxos migratoris, pròpia dels francesos i dels portuguesos. Ambdues nacionalitats man-
tenen nivells moderats en l’anàlisi longitudinal i, tot i certs rebrots estacionals (en tem-
poral d’hivern), les seves magnituds no poden ser comparables amb la dels espanyols i 
sobretot de la resta de nacionalitats.

Gràfi ca 3.11. Nombre d’autoritzacions en vigor en funció de la nacionalitat (gener 
2007 març 2010) (absoluts)

Quant a les autoritzacions en vigor, és a dir, l’estoc migratori analitzat mes a mes durant 
els darrers tres anys, podem observar una clara estabilització temporal. No mostra grans 
variacions al llarg del temps. Si es mira solament els migrants espanyols s’observa una 
estabilització de l’estoc amb certa tendència negativa per als períodes hivernals. De la 
mateixa manera els d’altres nacionalitats segueixen el mateix comportament, però amb 
un nombre més alt els mesos d’hivern. Finalment, cal destacar que la població d’origen 
francès i portuguès presenta estocs pràcticament inalterables al llarg dels darrers tres 
anys. És a dir, són dos col·lectius migratoris tradicionals en el sentit de no estar supeditats 
a la temporada.

Respecte a la mateixa evolució que ha tingut els darrers tres anys el nombre d’autoritza-
cions en vigor s’observa que han disminuït a poc a poc. A més, l’efecte de l’estacionalitat 
mostra canvis tendencials. Per exemple, els mesos pròpiament hivernals, l’estoc d’immi-
grants és superior a la resta dels mesos.

Font: Elaboració d’EDIS S.A. a partir de dades del departament d’Estudis i Estadística (ministeri de Presidència i 
Finances)
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Si observem la variació anual de l’estoc (considerant els mesos de més volum d’immi-
grants) prenent els totals de gener del 2007 i del 2010 s’observa que han disminuït de 
3.995 persones, que suposa un descens del 7,64%. De la mateixa manera, si agafem 
els totals referits el desembre del 2007 i del 2009, la disminució absoluta és de 2.752 
persones, un 5,47% menys.

Finalment cal assenyalar que, dels diferents tipus de permisos d’autorització per a im-
migrants, el més destacat és el de “residència i treball”, que suposa més de la meitat del 
total d’autoritzacions.

3.2. El sistema educatiu

3.2.1. Els sistemes educatius a Andorra
A Andorra, l’educació pública té un caràcter particular. Existeixen tres sistemes educatius 
de titularitat pública: l’andorrà, l’espanyol i el francès. 

Aquests tres sistemes educatius coexisteixen de manera harmònica. És cert que el per-
centatge més gran d’estudiants opten pel sistema educatiu andorrà (37,1%) però la di-
ferència és mínima respecte als altres sistemes: francès (32,1%) i espanyol (30,8%).

Gràfi ca 3.12. Estudiants segons el sistema educatiu (2008)

On sí que es troben diferències més signifi catives és a l’hora d’incorporar la qüestió de la 
nacionalitat. El 74,9% del total dels estudiants són de nacionalitat andorrana. Els segueixen, 
molt lluny, els portuguesos (11,1%) i els espanyols (8,7%). Finalment els francesos (2,4%)

Font: Elaboració d’EDIS S.A. a partir de dades del departament d’Estudis i Estadística (ministeri de Presidència i 
Finances).
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Els escolars de nacionalitat andorrana opten pel sistema educatiu andorrà (38,7%), una 
mica per davant del sistema francès (31,4%) i de l’espanyol (29,9%).

De la seva banda, els de nacionalitat portuguesa no mostren massa diferència proporci-
onal. És cert que prefereixen el sistema francès (37,2%) per davant de l’andorrà (33,5%) i 
de l’espanyol (29,3%) però amb diferències poc signifi catives.

Més diferències trobem en els estudiants de nacionalitat espanyola. Gairebé la mei-
tat estan inscrits al sistema educatiu espanyol (47,1%); el segueix el sistema andorrà 
(38,1%) i molt al darrere, el sistema francès (14,2%).

Finalment, els estudiants de nacionalitat francesa (els menys nombrosos) són els qui 
prefereixen absolutament el sistema francès. Són el 95,4%, enfront del sistema espanyol 
(2,7%) i l’andorrà (1,9%).

3.2.2. Alumnat en funció de l’etapa escolar
Gràfi ca 3.13. Estudiants segons l’etapa escolar (2008)

La proporció més gran d’estudiants es troba inscrita en l’etapa primària d’escolarització, 
un 41,4%. La segueix l’ensenyament secundari bàsic (25,7%) i molt a prop el maternal 
(22,3%. 

També s’observa que el percentatge davalla molt a partir dels 16 anys, ja sigui perquè es 
traslladen a altres centres fora del país o perquè abandonen els estudis un cop acom-
plerta l’etapa d’escolarització obligatòria.

Font: Elaboració d’EDIS S.A. a partir de dades del departament d’Estudis i Estadística (ministeri de Presidència i 
Finances)
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Quant als estudis en l’etapa maternal i primària, els centres educatius que més destaquen 
són els d’Escaldes i Andorra la Vella (centres especialitzats únicament en aquestes etapes). 

El centre d’Escaldes és el segon amb més quantitat d’alumnes (un 11,6%), seguit del 
centre d’Andorra la Vella (10,3%). Del total de nens/es escolaritzats en l’etapa ma-
ternal, un 17,3% assisteixen a Escaldes, mentre que un 15,7% van a Andorra la Vella. 
Semblant passa a primària: 18,8% estan inscrits a Escaldes i un 16,4% ho estan a An-
dorra la Vella.

Pel que fa al centre Comtes de Foix és on trobem més alumnes, el 13,3% del total. Dels 
alumnes que hi estan inscrits, el 63,2% fan secundària bàsica; el 23,4% secundària su-
perior i la resta, 13,4%, estudis professionals. És el centre amb més pes al país: 32,5% 
d’estudiant de secundària bàsica, 40,3 de secundària superior i el 61,2% d’estudis pro-
fessionals. 

La resta de centres més signifi catius quant al nombre d’alumnes varia d’acord amb el 
tipus d’ensenyament. Així, en la secundària bàsica, el segon centre en nombre és l’IEESA 
(12,9%); en la secundària superior seria el centre d’Andorra de batxillerat (28,5%) i en 
formació professional, el de formació d’aprenents (36,5%). Aquesta darrera tipologia de 
centres educatius són el de menys pes en nombre de matriculacions. S’explica si tenim 
en compte que cadascun s’especialitza en un tipus d’ensenyament. 

3.2.3. La població universitària
Pel que fa a la població universitària, el percentatge més elevat són de nacionalitat an-
dorrana (63,6%), seguits dels de nacionalitat espanyola, amb poc més del 25%, i per 
acabar els francesos, amb un 3%. A més, destaca que els que tenen 27 i més anys són 
els qui representen la proporció més gran d’estudiants universitaris (43%). Els segueixen 
els que estan entre els 21 i 23 anys (el 28,7%). És a dir, les persones que havien deixat 
els seus estudis i més tard tornen a recuperar-los i els qui tot just entren en el món uni-
versitari. 
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Gràfi ca 3.14. Estudiants universitaris segons estudis i gènere (2005) (absoluts)

La concentració més alta de població universitària es dóna en els estudis de ciències 
jurídiques i econòmiques (30,1%), en ciències de la salut (19,9%) i en ciències tècniques 
(19%). Tanmateix, cal matisar que aquests estudis segueixen una tendència a la baixa i 
altres branques amb menys estudiants, com les ciències de l’educació, són les que han 
experimentat un augment signifi catiu entre els anys 2001 i 2005.

També s’observen notables diferències en l’itinerari formatiu per raó del sexe. La diferència 
més rellevant la trobem en les ciències tècniques. Aquesta branca dels estudis ha experi-
mentat un augment en nombre d’universitaris des del 2001 fi ns al 2005 (0,9%) i gairebé no 
ha augmentat en les dones. D’aquesta manera, mentre que els homes passen de 32,1% al 
35,3% (del 2001 al 2005) el nombre de dones universitàries tot just ha passat del 6,6% al 7%.

És en aquesta especialitat formativa en què es troba una diferència de gènere més marcada, i 
són les dones les que es queden en valors més baixos de participació, tendència que es man-
té al llarg del temps. Però aquesta és l’excepció. Numèricament, s’observa que les dones han 
accedit als estudis universitaris progressivament fi ns a arribar a un pes específi c més gran.

Ciències de la salut és un dels itineraris formatius que més nombre d’alumnes té (en 
2005 eren el 19,9%) i dels que més ha augmentat des del 2001 (increment de 4,2% 
punts percentuals). Però aquest augment no és el mateix per als homes que per a les 
dones. El 2001 trobem un 7,9% d’homes i un 21,9% de dones.

Font: Elaboració d’EDIS S.A. a partir de dades del departament d’Estudis i Estadística (ministeri de Presidència i 
Finances).
Nota 1. “CC HH i SS”: Ciències humanes i socials; “CC JJ Ec”: Ciències jurídiques i econòmiques; “CC Salut”: Ciències 
de la salut; “CC Educ”: Ciències de l’educació; “CC Ex”: Ciències experimentals; i “CC TT”: Ciències tècniques.
Nota 2. “Altres”: activitats turístiques, comunicació i relacions públiques.
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I el 2005 el percentatge havia passat a ser de 10,4% i 27,2%, respectivament. Així obser-
vem que hi ha hagut un increment d’ambdós sexes però que l’augment ha estat superior 
en les dones, que tradicionalment han ocupat aquest tipus de formació.

Quelcom semblant passa amb les ciències de l’educació. Aquests estudis no són els més 
escollits pels andorrans, si bé és cert que han augmentat. L’interessant d’analitzar en 
aquest augment generalitzat és que comporta un descens en el percentatge d’homes, 
que passen del 5,2% al 4,8% en 2005. 

3.3. El mercat laboral

3.3.1. Evolució del salari 
Per al període de 2004 a 2009, el salari mitjà ha augmentat de 350 euros. S’observa una 
tendència progressiva d’augment dels ingressos de la societat andorrana. El seu nivell ad-
quisitiu va millorant i es dóna el creixement més signifi catiu del salari mitjà mensual en el 
pas de l’any 2005 al 2006 (103,3 euros). És a partir d’aquest moment quan apunta una 
pauta més moderada, fi ns a observar que del 2008 al 2009 l’increment és de 37,9 euros,.

Gràfi ca 3.15. Evolució del salari mitjà mensual segons sexe (desembre 2004-2009) 
(en euros)

Igual passa amb el salari mínim mensual, el qual, com és lògic, va en augment des del 
2004 fi ns al 2009. L’any en què es nota més l’increment és el 2008, que augmenta de 

Font: Elaboració d’EDIS S.A. a partir de dades del departament d’Estudis i Estadística (ministeri de Presidència i 
Finances) i de l’Anuari socioeconòmic 2010 de Banca Privada d’Andorra.
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32,9 euros. Notem que aquesta tendència segueix donant-se, encara que de forma més 
moderada el 2009 (17,3%). El gener de 2010 el salari mínim era de 915,2 euros).

Amb relació al tema del gènere, cal destacar que els homes cobren un salari mitjà més 
alt (2.117 euros) que les dones (1.557,9), que estan molt per sota de la mitjana (1.848,5 
euros). Aquesta diferència es manté estable en el temps i era el desembre de 2009 de 
559,1 euros, xifra respectable.

3.3.2. Salari mitjà en funció de l’activitat i del gènere
El salari mitjà solament ens mostra una tendència que no permet observar amb exacti-
tud determinats detalls. Per això, sembla interessant mirar en quines activitats trobem 
un salari mitjà més elevat. L’activitat econòmica en la qual es rep més retribució és en 
el sector de l’activitat immobiliària (amb una mitjana mensual de 2.551,3 euros), seguit 
de la indústria extractiva (2.130,8) i l’administració pública i seguretat social (2.104,7 
euros).

Gràfi ca 3.16. Distribució del pes del salari mitjà per sexes i activitats (2009) %

Font: Elaboració d’EDIS S.A. a partir de dades del departament d’Estudis i Estadística (ministeri de Presidència i 
Finances) i de l’Anuari socioeconòmic 2010 de Banca Privada d’Andorra.
Nota 1: La categoria de l’activitat “Sistema Financer” s’alimenta de les dades de la CASS aportades per l’Anuari 
Socioeconòmic 2010 de Banca Privada d’Andorra. La resta de categories d’activitats parteixen de les dades del 
departament d’Estudis i Estadística.
Nota 2: En “Altres activitats” s’han seleccionat les categories d’activitats econòmiques en funció de la distribució 
interna d’Andorra (pesos de cada activitat), i s’han mantingut separats aquells sectors més signifi catius: 
agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca; transports i comunicacions; educació; llars que ocupen personal 
de servei domèstic; organismes extraterritorials; treball domèstic en la comunitat i declarant voluntari sense cap 
activitat
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Però la realitat va més enllà de diferenciar la remuneració segons el tipus d’activitat. 
L’anàlisi del gènere és fonamental per posar en relleu les diferències salarials. Les do-
nes, en general, són les que ocupen les activitats productives de menor remuneració i 
amb inferiors retribucions salarials. Per exemple, en les activitats immobiliàries, que són 
les més remunerades, apareix aquesta diferència salarial: mentre que els homes cobren 
3.154,6 euros les dones solament 1.948. Semblant cosa passa amb les activitats admi-
nistratives i serveis auxiliars, on els homes cobren 2.515,6 euros i les dones 1.639,4. 

D’altra banda, sembla interessant destacar que l’activitat en què menor diferència salari-
al s’observa és en l’administració pública i la seguretat social, on els homes cobren 332,1 
euros de mitjana més que les dones. 

3.3.3. Nombre total d’assalariats en funció de l’activitat
A més de la diferència en la mitjana de salaris que hi ha entre els homes i les dones cal 
tenir en compte el nombre d’assalariats. És fonamental destacar que les dones són les 
que reben un salari mitjà més baix però, amb tot, són les que més treballen en la majoria 
de les activitats. Aquest fet està relacionat amb la discriminació horitzontal, és a dir, que 
hi ha un clar augment de la inserció de la dona en el mercat laboral però que aquesta 
inserció tendeix a donar-se en els llocs de treball de menor prestigi social i econòmic.

És únicament en el sistema fi nancer i en la construcció on hi ha una proporció més alta 
d’homes treballant. La construcció destaca especialment per ser l’activitat en la qual és 
més elevada la diferència entre homes (4.722) i dones (482). S’observa que del total, 
un 23% estan empleats en la construcció (segona activitat amb més homes assalariats) 
mentre que de dones només ocupa el 2,5% (és l’activitat amb menys dones treballant). 
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Gràfi ca 3.17. Assalariats segons activitat i gènere (2009) (absoluts-milers)

Per a la resta d’activitats, hi ha més quantitat de dones que d’homes. Són les activitats 
immobiliàries les que mostren més diferència. Del total de dones, un 15,3% (2.909 assa-
lariades) es dediquen a les activitats immobiliàries, davant del 14,1% dels homes (2.890). 
Menor diferència quant al nombre de treballadors, però, com ja s’ha dit abans, més dife-
rència en la remuneració.

D’altra banda, cal destacar que són les activitats administratives i de serveis auxiliars les 
que presenten un percentatge inferior d’homes (6,2%) en relació amb les dones (12,3%). 
Tot i això, són ells els qui reben més remuneració mensual en termes percentuals. 

Finalment cal assenyalar el fet que, com s’ha observat abans, hi ha un nombre més elevat 
d’universitàries en la majoria de les carreres (llevat del cas de les ciències tècniques) però 
aquesta diferenciació no és tal en la visió aproximativa del mercat laboral. És a dir, encara 
que hi hagi més dones amb estudis universitaris o en camí d’aconseguir-los, la distribució 
per gènere en el mercat laboral no evidencia aquestes diferències. 

El contrast entre el volum de l’alumnat universitari i el d’assalariats en funció del gènere 
suscita la hipòtesi que tot i que les dones tendeixen a formar-se més que els homes, a 
l’hora de la incorporació al mercat laboral les diferències numèriques queden anul·lades 
(salvant excepcions com el cas de la construcció, eminentment masculinitzat).

Font: Elaboració d’EDIS S.A. a partir de dades del departament d’Estudis i Estadística (ministeri de Presidència i 
Finances) i de l’Anuari socioeconòmic 2010 de Banca Privada d’Andorra.
Nota 1: La categoria de l’activitat “Sistema fi nancer” s’alimenta de les dades de la CASS aportades per l’Anuari 
Socioeconòmic 2010 de Banca Privada d’Andorra. La resta de categories d’activitats parteixen de les dades del 
departament d’Estudis i Estadística.
Nota 2: En “Altres activitats” s’han seleccionat les categories d’activitats econòmiques en funció de la distribució 
interna d’Andorra (pesos de cada activitat), i s’han mantingut separats aquells sectors més signifi catius: agricultura, 
ramaderia, caça, silvicultura i pesca; transports i comunicacions; educació; llars que ocupen personal de servei 
domèstic; organismes extraterritorials; treball domèstic en la comunitat i declarant voluntari sense cap activitat
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3.3.4. Servei d’Ocupació. Demanda d’alta. Llocs de treball oferts. Persones be-
nefi ciàries.
En un altre pla de l’anàlisi de la situació del mercat laboral andorrà, s’han de contem-
plar les dades relatives al Servei d’Ocupació. Presenten informació relativa al nombre de 
demandants d’alta al Servei d’Ocupació (en recerca de treball), dels llocs de treball que 
s’ofereixen des d’aquest servei de l’administració i, per acabar, el nombre de persones 
que s’han benefi ciat de la creació d’atur d’alta al Servei d’Ocupació. Tota aquesta infor-
mació ens permet realitzar una certa avaluació sobre el funcionament i la incidència del 
Servei d’Ocupació i una caracterització del perfi l d’inscrits i benefi ciaris d’aquest servei.

Gràfi ca 3.18. Demandants d’alta al Servei d’Ocupació (en recerca) en funció del temps 
de residència (març 2008-2009) (absoluts)

Per tant, en considerar els demandants que es troben en situació de recerca de treball, 
trobem alguns elements que ens criden l’atenció. El col·lectiu de demandants que són 
a Andorra fa menys de 5 anys comença el període sent el segon en volum i enguany ja 
esdevé el més minoritari dels quatre estudiats. El seu creixement més gran es produeix 
entre els mesos de gener i maig de 2009.

Els demandants en situació de recerca amb més de 20 anys de residència són (exceptuant el pe-
ríode de gener-maig de 2009) els qui presenten un volum més gran. És a dir que hi ha un gran 
nombre de persones amb un ampli historial residencial a Andorra que s’han donat d’alta al Servei 
d’Ocupació i per tant es troben o són propenses a una situació de risc i vulnerabilitat laboral i social.

Per poder ampliar aquesta aproximació a la incidència i l’impacte del Servei d’Ocupació i 
sobretot a caracteritzar el perfi l del sol·licitant, incorporem la qüestió de la nacionalitat.

Font: Elaboració d’EDIS S.A. a partir de dades del departament d’Estudis i Estadística (ministeri de Presidència i 
Finances)
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Així, en considerar els demandants en situació de recerca, les tendències i les seves fl uc-
tuacions varien molt. Tot i que els migrants d’origen francès mantenen un comporta-
ment similar als qui es trobaven en situació de millora, la resta de grups fl uctuen, mos-
tren un creixement al fi nal del període (gener-març de 2010).

Els propis d’Andorra mostren un comportament similar al grup d’altres nacionalitats, tot 
i que amb un volum més elevat. Tendència positiva fi ns al juliol de 2009, quan es produ-
eix un important descens superat a partir del setembre del mateix any.

En canvi, els més rellevants per les seves fl uctuacions són els espanyols i els portuguesos. 
Els primers es presenten com el grup de més volum a partir del maig del 2009 i també 
sofreixen un descens els mesos de juliol i agost de 2009. En canvi, els d’origen portuguès, 
que van aparellats amb els espanyols fi ns al maig de 2009, sofreixen un descens més 
intens l’agost de 2009 i, tot i que retorna la tendència positiva, solament arriben a equi-
parar-se als espanyols (en nombre de demandants) el mes de febrer del 2010.

Gràfi ca 3.19. Demandants d’alta al Servei d’Ocupació (en recerca) en funció de la 
nacionalitat (març 2008-març 2009) (absoluts)

A més de l’anàlisi dels demandants en situació de recerca, es presenten les dades relatives 
al nombre de llocs de treball oferts pel Servei d’Ocupació en funció de les ocupacions i per 
al període comprès entre el març de 2008 i el gener de 2010. Així, caldrà destacar que els 
treballs de serveis són els més oferts amb gran diferència sobre la resta d’ocupacions. A 
més, aquest tipus de llocs laborals tenen un comportament molt estacional, amb grans 
volums d’oferta en els mesos pròpiament hivernals i amb posterior descens a l’estiu.

Font: Elaboració d’EDIS S.A., a partir de dades del departament d’Estudis i Estadística (ministeri de Presidència i 
Finances).
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Pel que fa al volum de l’oferta trobem els empleats administratius, que es presenten com 
el segon grup ocupacional durant gairebé tot el període analitzat, excepte entre l’octu-
bre i el desembre de 2008 i a partir de l’octubre de 2009, que és superat per l’oferta de 
llocs de treballs per a obrers no qualifi cats. La resta d’ocupacions són minoritàries en la 
comparativa total i les seves tendències són constants per a tot el període, amb lleugers 
augments poc signifi catius.

Gràfi ca 3.20. Llocs de treball oferts pel Servei d’Ocupació en funció de l’ocupació 
(gener 2008-desembre 2009) (absoluts)

En darrera instància, per completar les anàlisis anteriors, cal introduir la qüestió del nom-
bre de persones amb prestació d’atur d’alta al Servei d’Ocupació, ja sigui en funció de 
l’edat o del temps de residència a Andorra, per al període comprès entre el desembre de 
2009 i l’agost de 2010.

Cal assenyalar, a priori, que la prestació econòmica per a la desocupació involuntària 
d’alta al Servei d’Ocupació s’instaurà el setembre de 2009. Per tant, no existeixen dades 
anteriors a aquesta data, i en el tres primers mesos d’instauració els valors són nuls. És a 
dir, les tendències que s’observen en les gràfi ques posteriors parteixen del primer valor 
efectiu, que en el nostre cas comença el mes de desembre.

En primer lloc, si considerem solament els benefi ciaris de prestació del Servei d’Ocupació 
en funció del temps de residència, s’observa que aquells amb una història residencial 

Font: Elaboració d’EDIS S.A. a partir de dades del departament d’Estudis i Estadística (ministeri de Presidència i 
Finances)
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menor de 5 anys és molt similar als qui tenen entre 10 i 19 anys de residència a Andorra. 
Tendència creixent fi ns al febrer d’aquest any, moment en el qual el nombre de benefi -
ciats menors de “n” anys decreix moderadament i es manté estable fi ns al mes d’abril, 
quan reprèn una tendència decreixent. De la seva banda, els qui tenen entre 10 i 19 anys 
de residència augmenten signifi cativament fi ns a l’abril del 2010, i baixen els mesos pos-
teriors per repuntar un altre cop el mes d’agost.

Amb tot, aquests dos grups de benefi ciaris són els minoritaris comparats amb els que 
tenen entre 5 i 9 anys de residència o els de més de 20 anys.

És en aquest cas on les tendències s’aclareixen i denoten creixements multiplicadors en-
tre els mesos de desembre de 2009 i agost de 2010. 

Els benefi ciaris de 5 a 9 anys de residència a Andorra són el grup majoritari en els dos pri-
mers mesos de l’anàlisi, amb una disminució de volum el mes de febrer i un cert repunt  
el mes següent. En canvi, a partir del març presenten un descens que dura un parell de 
mesos més, moment en el qual la tendència torna a créixer, i s’equipara al fi nal del perí-
ode d’anàlisi amb els de més de 20 anys.

Gràfi ca 3.21. Persones amb prestació d’atur d’alta al Servei d’Ocupació en funció del 
temps de residència (desembre 2009-2010) (absoluts)

De la mateixa manera, els residents amb un historial de més de 20 anys i que són be-
nefi ciaris d’aquest tipus de prestació, mostren una tendència similar si exceptuem que 
no tenen cap període clar d’estabilització. És a dir, el seu creixement des del desembre 
és sempre positiu excepte entre els mesos d’abril i maig, que decreix, i s’ubica fi nalment 

Font: Elaboració d’EDIS S.A., a partir de dades del departament d’Estudis i Estadística (ministeri de Presidència i 
Finances).
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aquest grup en primer lloc en qüestió de volum de benefi ciaris al fi nal el període analit-
zat. És per això que, com ja assenyalàvem anteriorment, en analitzar els demandants en 
situació de recerca, aquest grup poblacional es troba en una tessitura de més vulnerabi-
litat social. Són persones amb un llarg historial residencial a Andorra, que presenten un 
volum alt de demandes d’alta al Servei d’Ocupació i que, a més, suposen el primer grup 
de demandants de prestació (quant a volum).

Finalment, per completar l’anàlisi i generar un perfi l clar dels benefi ciaris, s’inclou la 
qüestió estructural de l’edat. Així es poden observar clarament dues tendències:

 D’una banda, aquells que tenen entre 40 i 59 anys. Aquest grup de benefi cia-
ris mostra un volum quasi cinc vegades superior a la resta de grups, amb un crei-
xement alt i constant des de l’inici de la prestació fi ns al fi nal del període evolutiu. 
És per això que es presenta com un dels grups socials que cal considerar per l’alt 
volum de benefi ciaris d’aquest tipus de prestació i, per tant, en situació de risc. 
 De l’altra, es troben els de 18 a 25 anys, els de 26 a 39 i els de més de 60 anys (no 

hi ha benefi ciaris d’aquest tipus de prestació amb menys de 18 anys). Les seves ten-
dències són molt similars, amb uns creixements lents i moderats.

Gràfi ca 3.22. Persones amb prestació d’atur d’alta al Servei d’Ocupació en funció de 
l’edat (desembre 2009-agost 2010) (absoluts)

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.
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Aquest capítol està dividit en cinc grans blocs, que analitzen la situació social a Andorra 
referent a les llars i a les persones que hi viuen.

Els punts clau d’aquesta anàlisi es fonamenten inicialment en una caracterització bà-
sica de l’habitatge familiar i del seu entorn, tenint en compte la mateixa llar, la mida de 
l’habitatge, la propietat i l’estat de conservació. En segon lloc, s’hi troba un subcapítol 
específi c relatiu a la situació econòmica de cada llar, seguit d’un altre sobre l’estat de 
salut de la població que ha estat objecte de l’estudi. Posteriorment, el subcapítol referit a 
la relació de la població amb els diferents serveis socials (públics i privats). En darrer lloc, 
per tal de fi nalitzar el capítol, es tracta l’anàlisi de la valoració i percepció social en relació 
amb les desigualtats socials, situació social i problemàtica general d’Andorra, i serveis 
socials públics.

4.1. Característiques bàsiques de l’habitatge familiar i del seu entorn

Aquest apartat presenta informació relativa a l’entorn de la llar familiar i de la mateixa llar 
en funció de la seva dimensió, juntament amb el règim de propietat i de sustentació eco-
nòmica i l’estat físic de conservació d’aquests habitatges. S’analitzaran les vinculacions 
amb l’existència i la disponibilitat dels diferents serveis i equipaments, problemàtiques 
generals de les parròquies, nacionalitat i edat dels sustentadors principals, i tipus de llars 
en funció del nombre de persones i relació de parentiu, entre d’altres.

4.1.1. L’entorn de la llar familiar
Des d’aquesta perspectiva, s’observa que els centres escolars són els equipaments més 
disponibles i amb prou capacitat per a la demanda (82,6%) segons la percepció dels en-
trevistats. Posteriorment, i per ordre d’importància en aquest aspecte, es troben els cen-
tres de salut (73,2%), els centres esportius (63,3%) i les escoles bressol (62,8%).

En canvi, els centres d’oci per a joves i les residències per a gent gran són dos dels equi-
paments que, tot i que existeixen, són considerats insufi cients (61,7% i 51,7% dels casos, 
respectivament).

4. La situació social de la població andorrana
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Taula 4.1. Existència i disponibilitat de serveis i equipaments a les parròquies

Taula 4.2. Existència i disponibilitat de serveis i equipaments a les parròquies de la 
zona 1 (Andorra la Vella i Escaldes-Engordany)

En funció de les diferents àrees geogràfi ques s’observen algunes diferències, encara que 
s’observa una tendència subjectiva expressada pel conjunt dels entrevistats. Així doncs, 
en el cas de la zona 1 s’entreveu que els serveis i equipaments més ben valorats quant a 
existència i sufi ciència són els centres escolars (80,4%). En canvi, els centres d’oci per a 
joves i les residències de gent gran són els dos equipaments considerats insufi cients per 
a una proporció més gran dels residents en aquestes parròquies. 

D’altra banda, quan prenem en consideració només la zona 2, s’observa que a més a més dels 
centres escolars i de salut, també es consideren sufi cients, per una elevada proporció dels 

SÍ QUE EXISTEIXEN I 
SÓN SUFICIENTS

SÍ QUE EXISTEIXEN 
PERÒ SÓN 

INSUFICIENTS
NO EXISTEIXEN TOTAL

Centres d’oci per a joves 33,9 61,7 4,4 100

Centres escolars 82,6 17,0 0,4 100

Centres de salut 73,2 26,0 0,8 100

Centres de serveis socials 45,6 47,0 7,4 100

Centres per a gent gran 42,4 51,7 5,8 100

Parcs infantils 59,9 39,3 0,8 100

Guarderies 62,8 36,2 1,1 100

Centres esportius 63,3 33,7 3,0 100

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

SÍ QUE EXISTEIXEN I 
SÓN SUFICIENTS

SÍ QUE EXISTEIXEN 
PERÒ SÓN 

INSUFICIENTS
NO EXISTEIXEN TOTAL

Centres d’oci per a joves 30,7 67,3 2,0 100

Centres escolars 80,4 19,6 0,0 100

Centres de salut 72,3 26,9 0,8 100

Centres de serveis socials 45,9 50,8 3,3 100

Centres per a gent gran 40,6 57,9 1,5 100

Parcs infantils 63,2 36,8 0,0 100

Guarderies 59,4 39,8 0,7 100

Centres esportius 59,1 39,2 1,7 100
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residents a la zona, els parcs infantils (69,1%). Els centres d’oci per a joves i els centres de ser-
veis socials són considerats com a insufi cients pels residents (57% i 50,1%, respectivament).

Taula 4.3. Existència i disponibilitat de serveis i equipaments a les parròquies de la 
zona 2 (Ordino i Canillo)

Taula 4.4. Existència i disponibilitat de serveis i equipaments a les parròquies de la 
zona 3 (la Massana, Encamp i Sant Julià de Lòria)

En darrer lloc, per a la zona 3, s’observa la valoració més positiva (existència i sufi cièn-
cia) per als centres escolars, amb un 84,1%. Per contra els centres d’oci per a la joventut 
(62,4%) i la poca existència de parcs infantils (50,5%) són els equipaments considerats 
més insufi cients.

SÍ QUE EXISTEIXEN I 
SÓN SUFICIENTS

SÍ QUE EXISTEIXEN 
PERÒ SÓN 

INSUFICIENTS
NO EXISTEIXEN TOTAL

Centres d’oci per a joves 37,0 57,0 6,1 100

Centres escolars 73,5 22,0 4,3 100

Centres de salut 74,2 23,7 2,2 100

Centres de serveis socials 35,2 50,1 14,7 100

Centres per a gent gran 52,8 39,0 8,1 100

Parcs infantils 69,1 27,8 3,1 100

Guarderies 66,1 29,3 4,7 100

Centres esportius 74,1 21,7 4,2 100

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

SÍ QUE EXISTEIXEN I 
SÓN SUFICIENTS

SÍ QUE EXISTEIXEN 
PERÒ SÓN 

INSUFICIENTS
NO EXISTEIXEN TOTAL

Centres d’oci per a joves 31,3 62,4 6,3 100

Centres escolars 84,1 15,9 0,0 100

Centres de salut 76,0 23,7 0,3 100

Centres de serveis socials 48,2 44,2 7,6 100

Centres per a gent gran 40,9 48,2 10,8 100

Parcs infantils 48,2 50,5 1,3 100

Guarderies 63,0 37,0 0,0 100

Centres esportius 60,8 35,0 4,2 100
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Pel que fa a les valoracions subjectives de les persones residents, i per tal de conèixer 
més detalladament l’entorn proper d’aquestes llars andorranes, també s’ha sotmès a 
consideració tota una sèrie de situacions, per tal que els entrevistats aportessin les seves 
opinions pel que fa al grau d’importància que assignaven a cadascuna d’elles en les se-
ves respectives parròquies.

Així doncs, les situacions valorades com a més importants són els problemes econò-
mics (64,9%), les famílies sense feina (57,4%) i la concentració de població immigrant 
(53,6%). Per contra, donen menys grau d’importància a la mendicitat (69,5) i a la prosti-
tució (63,3%). La resta dels aspectes mostren valors intermitjos.

Taula 4.5. Grau d’importància de diferents situacions a les parròquies (escala d’1 a 4 
per al valor mitjà, on 1 és gens important i 4 molt important)

Les situacions comentades en el paràgraf anterior es fan igualment visibles si analitzem 
les valoracions mitjanes que obté cadascuna d’elles, considerant una escala d’1 a 4, on 
1 és gens important i 4 molt important. Efectivament, s’observa que les difi cultats eco-
nòmiques són el problema més important (3,5 de mitjana) seguit de les famílies sense 
feina (3,4). Per zones, s’observa que a la primera, que comprèn les parròquies d’Andorra 

MOLT 
IMPORTANT

UN MICA 
IMPORTANT

POC 
IMPORTANT

GENS 
IMPORTANT

TOTAL MITJANA

Concentració de 
població immigrant 53,6 29,6 12,8 3,9 100 3,3

Famílies sense feina 57,4 29,5 9,6 3,6 100 3,4

Delinqüencia /
Vandalisme 18,1 22,5 37,8 21,6 100 2,4

Baralles 20,4 23,6 37,9 18,0 100 2,5

Drogues 38,3 27,9 21,1 12,6 100 2,9

Alcoholisme 46,4 24,8 18,2 10,6 100 3,1

Mendicitat 7,3 5,8 17,4 69,5 100 1,5

Prostitució 7,4 6,3 23,1 63,3 100 1,6

Contaminació de l’aire 24,7 29,9 24,3 21,1 100 2,6

Soroll 36,4 27,8 19,2 16,7 100 2,8

Brutícia al carrer 20,3 22,2 29,0 28,5 100 2,3

Problemes d’accés 43,6 30,7 10,8 14,8 100 3,0

Problemes econòmics 64,9 26,8 6,2 2,1 100 3,5

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.
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la Vella i Escaldes-Engordany, les valoracions de més importància són assignades als pro-
blemes econòmics (3,7) i les famílies sense feina (3,5). En canvi, a la zona 3 (la Massana, 
Encamp i Sant Julià de Lòria), les valoracions d’aquestes dues situacions, si bé són també 
les que presenten un grau d’importància més elevat, els concedeixen un grau una mica 
menor, ja que presenten puntuacions una mica inferiors a les de la zona 1. Finalment, la 
zona 2 (Ordino i Canillo) presenta les valoracions menys altes o, el que és el mateix, as-
signen menys grau d’importància a les situacions proposades. Indistintament de la zona 
que es consideri, les situacions abordades segueixen el mateix patró, és a dir, sempre són 
considerades com a més importants les dues relacionades amb l’economia i la feina.

Quan tenim en compte aquestes valoracions, sobre situacions possibles a les parròquies 
d’Andorra en funció de l’edat de l’entrevistat, destaca que, per a aquells que tenen entre 
15 i 24 anys, els més joves, els problemes econòmics (3,6) i l’alcoholisme (3,4) són els dos 
de més rellevància. Per a la resta de grups d’edat, als problemes econòmics també se’ls 
concedeix una importància més gran, acompanyats sempre del problema de les famílies 
sense feina: aquesta situació presenta valors intermitjos de 3,4 per al grup de 25 a 54 
anys, i de 3,6 per als grups de més edat.

Taula 4.6. Grau d’importància de diferents situacions a les parròquies en funció de l’àrea 
geogràfi ca (escala d’1 a 4 per al valor mitjà, on 1 és gens important i 4 molt important).

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 MITJANA

Concentració de població immigrant 3,2 3,3 3,5 3,3

Famílies sense feina 3,5 3,0 3,4 3,4

Delinqüencia/Vandalisme 2,5 1,9 2,4 2,4

Baralles 2,6 1,9 2,4 2,5

Drogues 3,1 2,4 2,9 2,9

Alcoholisme 3,3 2,5 3,0 3,1

Mendicitat 1,5 1,3 1,6 1,5

Prostitució 1,6 1,3 1,7 1,6

Contaminació de l’aire 2,9 2,0 2,4 2,6

Soroll 3,2 2,0 2,7 2,8

Brutícia al carrer 2,4 2,0 2,3 2,3

Problemes d’accés 3,1 2,5 3,1 3,0

Problemes econòmics 3,7 3,1 3,5 3,5

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.
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Taula 4.7. Grau d’importància de diferents situacions a les parròquies en funció de 
l’edat de la persona entrevistada (escala d’1 a 4 per al valor mitjà, on 1 és gens im-
portant i 4 molt important)

En darrer lloc, pel que fa als graus d’importància dels aspectes presentats, s’inclou la qües-
tió de la nacionalitat dels entrevistats. Així doncs, els problemes econòmics suposen una 
importància més signifi cativa per als espanyols i els portuguesos (3,6 en ambdós casos), 
seguits pels de nacionalitat francesa (3,5). En canvi, en la situació de famílies sense feina són 
els portuguesos (3,6) i els francesos (3,5) els que hi donen més importància.

ENTRE 15 I 
24 ANYS

ENTRE 25 I 
54 ANYS

ENTRE 55 I 
64 ANYS

65 ANYS I 
MÉS

MITJANA

Concentració de població immigrant 53,6 29,6 12,8 3,9 3,3

Famílies sense feina 57,4 29,5 9,6 3,6 3,4

Delinqüencia/Vandalisme 18,1 22,5 37,8 21,6 2,4

Baralles 20,4 23,6 37,9 18,0 2,5

Drogues 38,3 27,9 21,1 12,6 2,9

Alcoholisme 46,4 24,8 18,2 10,6 3,1

Mendicitat 7,3 5,8 17,4 69,5 1,5

Prostitució 7,4 6,3 23,1 63,3 1,6

Contaminació de l’aire 24,7 29,9 24,3 21,1 2,6

Soroll 36,4 27,8 19,2 16,7 2,8

Brutícia al carrer 20,3 22,2 29,0 28,5 2,3

Problemes d’accés 43,6 30,7 10,8 14,8 3,0

Problemes econòmics 64,9 26,8 6,2 2,1 3,5

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.
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Taula 4.8. Grau d’importància de diferents situacions a les parròquies en funció de la 
nacionalitat del entrevistat (escala d’1 a 4 per al valor mitjà, on 1 és gens important 
i 4 molt important)

Davant d’aquestes situacions la mitjana de les quals expressa una importància vital, ens 
trobem les valoracions assignades a la mendicitat (1,5) i a la prostitució (1,6), aspectes 
gens importants per a la població andorrana en comparació de la resta de realitats son-
dejades.

Amb vista a completar la nostra anàlisi referida als entorns de les llars, a continuació 
s’inclouen dos indicadors clau per comprendre i emmarcar adequadament tot el que 
hem mencionat anteriorment: d’una banda, l’indicador que expressa la inexistència o la 
insufi ciència de quatre o més serveis/equipaments dels que hem considerat a la nostra 
enquesta; i d’una altra, el que ens indica la presència de set o més problemes valorats 
com una mica o molt importants.

Si ens fi xem en el primer, insufi ciència o inexistència de serveis, en funció de les zones 
geogràfi ques, podem apreciar les àrees en les quals es detecta una proporció més eleva-

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ANDORRANA ESPANYOLA PORTUGUESA FRANCESA RESTA DE 
NACIONALITATS MITJANA

Concentració de 
població immigrant 3,2 3,4 3,6 3,4 3,3 3,3

Famílies sense feina 3,3 3,4 3,6 3,5 3,3 3,4

Delinqüencia/
Vandalisme 2,3 2,5 2,5 2,4 2,1 2,4

Baralles 2,4 2,6 2,5 2,4 2,0 2,5

Drogues 2,9 3,0 2,9 2,8 2,5 2,9

Alcoholisme 3,0 3,2 3,2 2,9 3,0 3,1

Mendicitat 1,5 1,5 1,7 1,5 1,3 1,5

Prostitució 1,6 1,5 1,6 1,3 1,3 1,6

Contaminació de 
l’aire 2,7 2,5 2,7 2,4 2,3 2,6

Soroll 3,0 2,8 2,7 2,7 2,3 2,8

Brutícia als carrers 2,5 2,3 2,3 2,2 1,7 2,3

Problemes d’accés 3,1 3,1 2,8 3,0 2,7 3,0

Problemes econòmics 3,5 3,6 3,6 3,5 3,2 3,5
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da de llars amb dèfi cit de serveis. Així doncs, s’observa que la zona 1 és la que obté més 
dèfi cit, ja que més de quatre de cada deu llars no tenen, o són insufi cients, almenys cinc 
dels serveis sondejats, segons la seva opinió. Del contrari, a la zona 2 aquesta proporció 
es veu reduïda al 30,4%. 

Per al cas del segon indicador, la presència de set o més problemes en una mateixa llar, la 
zona 1 és la que acumula més problemàtiques, amb un 67,8% de les llars de la zona que 
així ho declaren. En canvi, la zona 2, de la mateixa manera que en el cas de l’indicador 
esmentat en el paràgraf anterior, és l’àrea geogràfi ca on hi ha un menor pes de llars que 
expressen tal problemàtica generalitzada (30,4%).

Taula 4.9. Proporció de llars amb quatre o més serveis insufi cients o inexistents, i 
percentatge de llars amb set o més problemes considerats com a una mica o molt 
importants, en funció de l’àrea geogràfi ca

Un altre factor que cal tenir en compte és el tipus de llar que conformen els andorrans. Quan 
s’analitza des del punt de vista del parentiu, destaca el fet que el 13,3% de les llars pertanyen a llars 
monoparentals. D’altra banda, quan observem la major o menor presència de població jove (15 a 
24 anys) o població gran (65 i més anys) en la composició de les llars, constatem que al 16% de les 
llars resideixen joves de 15 a 24 anys i que al 10,8% ens hem trobat amb població d’edat avançada 
(65 i més anys). La major o menor presència d’aquests marges d’edat a les diferents zones d’anàlisi 
es poden veure clarament a la taula 4.10.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

4 O MÉS SERVEIS 
INSUFICIENTS O INEXISTENTS

7 O MÉS PROBLEMES 
UNA MICA O MOLT IMPORTANTS

ZONA 1 41,3 67,8

ZONA 2 30,4 30,4

ZONA 3 39,5 60,8

TOTAL 39,4 60,8



54

LA
 SITU

A
C

IÓ
 SO

C
IA

L D
E LA

 PO
B

LA
C

IÓ
 A

N
D

O
RRA

N
A

Taula 4.10. Proporció de llars amb persones de 15 a 24 anys i amb components de 
65 i més anys

4.1.2. Els habitatges on resideixen els andorrans
En els apartats següents, s’analitzen diferents aspectes relacionats amb els habitatges 
on resideixen els andorrans. En primer lloc, veurem la major o menor disponibilitat d’es-
pai i si aquest satisfà les necessitats manifestades per les persones entrevistades. En se-
gon lloc, abordarem el règim de propietat i el cost que suposa per a les famílies i residents 
a Andorra. En darrer lloc, veurem l’estat general en què es troben aquests habitatges. 

4.1.2.1. Disponibilitat d’espai i nivells de satisfacció
A l’hora d’abordar la disponibilitat d’espai a les llars d’Andorra, s’ha considerat el nombre 
total d’habitacions que els formen, excloent-hi els banys, vestíbuls, passadissos i terras-
ses. Es planteja una anàlisi en què l’objectiu principal és conèixer si les llars andorranes 
disposen del nombre d’habitacions que requereixen les seves realitats familiars.

Vuit de cada deu llars tenen el nombre d’habitacions que necessiten, el 13,4% té més de 
les que els cal i, un important 6,6% té problemes d’espai, i sobretot de privacitat, ja que 
no disposa del nombre d’habitacions que necessitaria.

Si s’analitza la satisfacció en relació amb el nombre d’habitacions de què disposen, des 
del punt de vista de la nacionalitat del sustentador principal, s’observa que els qui estan 
més d’acord amb el nombre d’habitacions són els andorrans i els de la resta de naciona-
litats (82,5% i 87,2%, respectivament).

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

LLARS AMB POBLACIÓ 
DE 15 A 24 ANYS

LLARS AMB POBLACIÓ 
DE 65 I MÉS ANYS

ZONA 1 17,4 13,9

ZONA 2 9,8 5,4

ZONA 3 16,1 8,4

TOTAL 16,0 10,8
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Taula 4.11. Distribució de les llars d’Andorra en funció de la carència o necessitat 
d’habitacions a l’habitatge, segons la nacionalitat del sustentador principal

En darrer lloc, quan s’analitza aquest aspecte a través de la zonifi cació realitzada de les àre-
es geogràfi ques d’Andorra, s’observa que la zona 1 acapara el valor menor d’excés habita-
cional, i es mostra com la que presenta la proporció més gran de llars amb equilibri entre 
les necessitats i la realitat (83,8%). Una distribució similar mostra la zona 2. Tanmateix, a 
la zona 3 se superposen dues realitats ben diferents: d’una banda, hi ha la proporció més 
elevada de llars amb un nombre d’habitacions superior al necessari (15,8%), i de l’altra, 
també aconsegueix el percentatge més alt d’habitatges en els quals no es cobreixen les 
necessitats d’habitacions; prop del 10% de les llars tenen aquest problema.

Taula 4.12. Distribució de les llars d’Andorra en funció de la carència o necessitat 
d’habitacions a l’habitatge, segons la zona geogràfi ca

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

NACIONALITAT
TÉ MÉS 

HABITACIONS DE LES 
QUE NECESSITA

TÉ LES HABITACIONS 
QUE NECESSITA

TÉ MENYS 
HABITACIONS DE LES 

QUE NECESSITA
TOTAL

ANDORRANA 12,4 82,5 5,1 100,0

ESPANYOLA 9,8 81,8 8,4 100,0

PORTUGUESA 20,3 72,7 7,0 100,0

FRANCESA 18,9 67,6 13,5 100,0

RESTA DE 
NACIONALITATS 12,8 87,2 0,0 100,0

TOTAL 13,4 80,0 6,6 100,0

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

TÉ MÉS 
HABITACIONS DE LES 

QUE NECESSITA

TÉ LES HABITACIONS 
QUE NECESSITA

TÉ MENYS 
HABITACIONS DE LES 

QUE NECESSITA
TOTAL

ZONA 1 11,5 83,8 4,7 100,0

ZONA 2 13,2 82,4 4,4 100,0

ZONA 3 15,8 74,9 9,2 100,0

TOTAL 13,4 80,1 6,5 100,0
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4.1.2.2. Règim de propietat. El cost dels habitatges
A continuació s’exposa en dos aspectes més d’interès relacionats amb els habitatges en 
els quals viuen els andorrans: el règim de propietat i el cost que suposa, per als residents, 
el fet de tenir un habitatge independentment del règim en què el tingui.

De manera majoritària, set de cada deu famílies viuen en habitatges en règim de lloguer. 
Només una mica més de la quarta part (27,3%) tenen un habitatge de propietat, que ja 
han pagat en la seva totalitat o estan pagant encara una hipoteca per a la seva adquisició. 
La cessió dels immobles destinats a habitatge habitual és mínima, només suposa un 2,7%.

Taula 4.13. Règim de propietat de l’habitatge

Aquesta distribució té matisos si s’observa des de l’òptica de les variables d’anàlisi que 
estem utilitzant en el nostre estudi. En funció de la dimensió de la llar del sustentador 
principal, s’observa que aquelles llars on hi ha quatre persones és on tenen més pes els 
propietaris (39,4%) per davant de les llars unipersonals, en què només el 17,8% té l’ha-
bitatge de propietat. De fet i amb clara correspondència amb aquesta dada, el 78,2% 
de les llars on només resideix un individu, són habitatges que estan en règim de lloguer.

A més a més, des de la perspectiva del tipus de llar, les monoparentals tendeixen ma-
joritàriament a ubicar-se en l’opció de lloguer (74,5%), per davant de la resta de llars 
(69,4%), que suposen un nombre més gran de propietaris. És a dir, aquesta distribució 
explicaria que amb més nombre de persones a la llar, hi ha una possibilitat més elevada 
d’adquisició d’un habitatge de propietat que no aquells que tenen un nombre inferior 
de membres (i possiblement de menys ingressos a la llar), que prenen l’opció del lloguer 
de l’habitatge.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

%

EN PROPIETAT 27,3

DE LLOGUER 70,0

CEDIDA 2,7

TOTAL 100,0
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Taula 4.14. Règim de propietat de l’habitatge en funció de la dimensió de la llar del 
sustentador principal

Taula 4.15. Règim de propietat de l’habitatge en funció del tipus de llar del susten-
tador principal

Finalment, i en considerar les àrees geogràfi ques i la nacionalitat dels sustentadors prin-
cipals, s’entreveu que a la zona 1 és en la qual hi ha un nombre més elevat de persones 
que estan pagant una quantitat mensual per l’habitatge (84,8%) davant de la zona 2 
(74,7%), on es troba el nombre més gran de llars que tenen tot a l’habitatge pagat (25,3%). 
Així doncs, la zona 3 es presentaria com la que aglutina el nombre més alt de propietaris 
(33,7% del total de la zona) davant de la zona 1, on es concentra el nombre més signifi catiu 
de llogaters (76,5%).

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

VIU SOL/A
DUES 

PERSONES
TRES 

PERSONES
QUATRE 

PERSONES
CINC O MÉS 
PERSONES

TOTAL

EN PROPIETAT 17,8 28,9 25,9 39,4 25,0 27,2

DE LLOGUER 78,2 68,6 72,3 58,3 70,8 70,1

CEDIDA 4,0 2,5 1,8 2,3 4,2 2,6

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

LLARS 
MONOPARENTALS

LLARS NO 
MONOPARENTALS

TOTAL

EN PROPIETAT 24,5 27,7 27,3

DE LLOGUER 74,5 69,4 70,1

CEDIDA 0,9 2,9 2,6

TOTAL 100,0 100,0 100,0
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Taula 4.16. Règim de propietat de l’habitatge en funció de l’àrea geogràfi ca

Per nacionalitat del sustentador principal, cal destacar que els andorrans són els que te-
nen l’habitatge pagat en més gran mesura (28,7%) davant dels portuguesos (2,4% del 
total) o els espanyols (12,1%) i els francesos (14,3%). Per tant, els que han de fer front a 
un import mensual més important són els portuguesos (97,6%), els espanyols (87,9%) i 
els de la resta de nacionalitats diferents de les esmentades abans (94,1%). A més a més, 
els portuguesos es presenten com el grup més nombrós en règim de lloguer (86,8%), 
seguits dels francesos (81,1%), davant dels andorrans o espanyols, que presenten per-
centatges més elevats de propietaris (40,8% i 23,7%, respectivament). 

Taula 4.17. Règim de propietat de l’habitatge en funció de la nacionalitat del sus-
tentador principal

En primer lloc, cal assenyalar que el 82% de les llars suporten mensualment despeses 
referides a l’habitatge en què habiten, ja sigui per hipoteca o bé per lloguer. I d’aquestes, 
el 88% està pagant un lloguer.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ANDORRANA ESPANYOLA PORTUGUESA FRANCESA RESTA DE 
NACIONALITATS TOTAL

EN PROPIETAT 40,8 23,7 8,3 18,9 10,0 27,3

DE LLOGUER 57,8 73,7 86,8 81,1 82,5 70,0

CEDIDA 1,5 2,6 4,9 0,0 7,5 2,6

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ZONA1 ZONA 2 ZONA 3 TOTAL

EN PROPIETAT 20,8 33,0 33,7 27,2

DE LLOGUER 76,5 60,4 64,7 70,1

CEDIDA 2,8 6,6 1,6 2,8

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
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Taula 4.18. Distribució percentual de les llars en funció de si suporten o no despeses 
mensuals per al seu habitatge

D’acord amb això, vegem ara quin import paguen les llars que abonen un lloguer o una 
hipoteca.

Taula 4.19. Distribució percentual de la despesa mensual en euros destinats al pa-
gament de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

%

SUPORTA COSTOS MENSUALS PER A L’HABITATGE 82,0

NO SUPORTA COSTOS MENSUALS PER A L’HABITATGE 18,0

TOTAL 100,0

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

%

FINS A 300 € 3,7

ENTRE 300 € I 450 € 16,8

ENTRE 451 € I 600 € 42,0

ENTRE 601 € I 750 € 22,5

ENTRE 751 € I 900 € 9,7

ENTRE 901 € I 1.050 € 2,2

MÉS DE 1.051 € 3,1

TOTAL 100,0
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Taula 4.20. Distribució percentual de la despesa mensual en euros destinats al pa-
gament de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge, en funció de l’àrea geogràfi ca

Com es pot observar, la mitjana de la despesa mensual destinada al pagament de l’ha-
bitatge, ja sigui per a hipoteca o per a lloguer, es concentra principalment en la franja de 
451 € a 600 € (4 punts percentuals més que la mitjana), i a la zona 1 i 2 en la franja de 601 
€ a 750 € (2 i 5 punts percentuals més respecte de la mitjana).

Taula 4.21. Distribució percentual de les llars que tenen despeses per concepte de 
l’habitatge segons les franges de despesa mensual i si l’habitatge és en règim de 
lloguer o comprat

Font: Enquesta sobre la Situació Social a Andorra, EDIS S.A.

ZONA1 ZONA 2 ZONA 3 TOTAL

FINS A 300 € 5,4 1,7 2,1 3,7

ENTRE 300 € I 450 € 13,3 25,9 18,9 16,8

ENTRE 451 € I 600 € 39,1 37,9 46,8 42,0

ENTRE 601 € I 750 € 24,0 27,6 19,3 22,5

ENTRE 751 € I 900 € 13,3 5,2 6,4 9,7

ENTRE 901 € I 1.050 € 2,2 0,0 2,6 2,2

MÉS DE 1.051 € 2,9 1,7 3,9 3,1

TOTAL 100 100 100 100

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

HIPOTECA LLOGUER TOTAL

FINS A 300 € 1,3 3,4 3,7

ENTRE 300 € I 450 € 5,3 15,7 16,8

ENTRE 451 € I 600 € 20,6 43,6 42,0

ENTRE 601 € I 750 € 17,5 25,5 22,5

ENTRE 751 € I 900 € 25,0 8,9 9,7

ENTRE 901 € I 1.050 € 7,7 1,8 2,2

MÉS DE 1.051 € 22,6 1,1 3,1

TOTAL 100 100 100
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A partir d’aquestes dades si analitzem les despeses mensuals en funció de les diferents fran-
ges s’observa que en el cas del pagament de la hipoteca, més de la meitat de les llars (55, 
3%) té una despesa mensual superior als 750 €, i arriben a un màxim de 948,96 €. El nombre 
més gran de llars es concentren en la franja dels 751 € - 900 € (25%), els que abonen més 
de 1.050 € (22,6%) i aquells que gasten entre 451 € - 600 € (20,6%). En canvi, aquells que 
han de fer front al pagament de lloguer, principalment s’ubiquen entre els 451 € i els 600 
€ (43,6%), amb una mitjana de despesa per al conjunt de les llars de lloguer de 592,60 €.

A més a més, si tenim en compte les diferents àrees geogràfi ques, aquells que són pro-
pietaris paguen una hipoteca més alta, de mitjana, a la zona 1 (1.280,87 €) i, a la que 
menys, a la zona 2 (742,95 €). Tanmateix, aquells que són inquilins tenen uns pagaments 
mensuals de mitjana més elevats a la zona 1 (623,67 €) i més econòmics a la zona 3 
(559,27 €). Les xifres queden detallades a la taula següent.

Taula 4.22. Mitjana del cost mensual de l’habitatge segons el règim de propietat (en 
euros)

D’altra banda, si es considera només aquells que són propietaris (27,3% del total), s’ob-
serva que el 61,9% té pagat completament l’habitatge, l’1,8% ha de fer front a una peti-
ta quantitat i la resta 36,4% té una hipoteca vigent.

4.1.2.3. Estat de l’habitatge
A l’últim apartat d’aquest capítol sobre les característiques bàsiques de l’habitatge i del 
seu entorn, s’analitza la qüestió de l’estat físic de l’habitatge amb les seves diverses pro-
blemàtiques i, en defi nitiva, s’aprofundeix sobre l’estat de conservació. Així doncs, els 
problemes més destacats que afecten les llars andorranes, per ordre d’importància són: 
els problemes greus d’humitats, goteres, materials defi cients i defectes de construcció 
(6,9%); les instal·lacions elèctriques en mal estat o defi cients (3,9%) i les instal·lacions 
d’aigua en mal estat (2,6%). Tanmateix cal destacar que el 88,8% afi rma no tenir cap 
problema a casa seva.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

PROPIETAT LLOGUER

ZONA 1 1280,87 623,67

ZONA 2 742,95 560,70

ZONA 3 854,17 559,27

MITJANA 948,96 592,60
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Taula 4.23. Distribució percentual de les problemàtiques de l’habitatge del susten-
tador principal en funció de l’àrea geogràfi ca (RM)

Quan considerem les àrees geogràfi ques, s’entreveu que els problemes més greus d’hu-
mitats i goteres es localitzen a la zona 3: el 8,5% dels habitatges els pateixen, i superen en 
dos punts percentuals la mitjana general. A la zona 1, a més a més dels problemes amb 
les humitats (5,6%), comuns a tots els habitatges de les àrees geogràfi ques d’Andorra, 
destaquen també els relacionats amb les instal·lacions elèctriques en mal estat (3,8%), 
igual que a la zona 3 (4,8%).

Però l’existència d’aquests problemes s’accentua si hi afegim una dada més: un 33,4% 
dels sustentadors principals assegura que no podria resoldre’ls amb els recursos actuals 
que té a la llar. Si es distingeix per la nacionalitat dels sustentadors, els andorrans són els 
més ben posicionats per fer front a les reparacions (així ho assegura un 80,6%) davant 
dels portuguesos (42,3%), que són els que presentarien una menor capacitat d’entrada.

En darrera instància, per acabar aquest apartat es pot aportat una altra dada més referida 
a l’habitatge: l’estat de conservació. El 56,2% dels sustentadors afi rmen que l’estat dels 
seus habitatges és bo, seguit del 30,7%, que el considera molt bo. En canvi, un 2,5% as-
senyala que els seus habitatges estan malament o molt malament. La valoració mitjana 
és de 4,15 en una escala d’1 a 5 (on 1 és molt dolent i 5 molt bo).

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ZONA1 ZONA 2 ZONA 3 TOTAL

PROBLEMES GREUS D’HUMITAT/GOTERES 5,5 6,7 8,5 6,9

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN MAL ESTAT 3,8 1,3 4,8 3,9

INSTAL·LACIÓ D’AIGUA EN MAL ESTAT 3,0 0,0 2,8 2,6

MANCA DE LAVABO 1,1 0,0 1,6 1,2

MANCA DE CUINA 0,7 0,0 1,2 0,8

CAP PROBLEMA 89,2 91,9 87,5 88,8

TOTAL 103,4 100 106,4 104,2
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Taula 4.24. Estat de conservació de l’habitatge del sustentador principal

Si s’analitza aquesta dada tenint en compte d’altres variables d’anàlisi, s’observa que les 
llars monoparentals tenen una valoració més bona (4,22) que la resta de les llars (4,14). 
Tanmateix, si es prenen les àrees geogràfi ques com a referència, les diferències es mag-
nifi quen: la zona 2 es presenta com la més ben valorada, amb un 4,34, seguida de la zona 
3, amb 4,29, i fi nalment la zona 1, amb una dècima menys que la mitjana general.

Taula 4.25. Valoracions mitjanes de l’estat de conservació de l’habitatge del susten-
tador principal en funció del tipus de llar i l’àrea geogràfi ca a escala d’1 a 5 (on 1 és 
la valoració més baixa i 5 la més alta)

En canvi, quan tenim en compte les diferents nacionalitats dels sustentadors s’observa 
que aquells que consideren que els seus habitatges estan en més bon estat són els fran-
cesos (el 96,9% afi rma que és bo o molt bo) seguits dels andorrans (91,9%). Al contrari, 
aquells que presenten un estat defi cient són, en un nombre més elevat, els habitatges 

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

%

MOLT BO 30,7

BO 56,2

REGULAR 10,5

DOLENT 2,0

MOLT DOLENT 0,5

TOTAL 100,0

MITJANA 4,15

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

MITJANA

LLARS NO MONOPARENTALS 4,14

LLAR MONOPARENTAL 4,22

ZONA 1 3,98

ZONA 2 4,34

ZONA 3 4,29

TOTAL 4,15
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dels sustentadors de la resta de nacionalitats (el 9,7% el considera dolent) o els espa-
nyols (3,1% dolent o molt dolent).

Taula 4.26. Estat de conservació de l’habitatge en funció de la nacionalitat del sus-
tentador principal (%)

4.2. Situació econòmica de les llars andorranes

En aquest capítol, s’analitza la situació econòmica de les llars andorranes. En primer lloc, 
s’analitza la capacitat per fer front a les despeses d’habitatge; en segon lloc, l’estabilitat 
o no dels ingressos de la llar del sustentador principal i, si és el cas, la suma dels ingressos 
de tots els membres que formen la llar; en tercer lloc, l’existència de problemes econò-
mics; i fi nalment, l’anàlisi de l’indicador que relaciona l’increment proporcional entre la 
quantitat de diners que es considera necessària per a la llar i el que afi rmen ingressar 
mensualment. 

Així doncs, quan es considera la situació econòmica general de les llars andorranes s’ob-
serva que la meitat (53,3%) es reserva una part dels ingressos mensuals per a l’estalvi i 
per tant no el gastarien; en canvi el 36,6% es gasta tot el que ingressa al mes. La resta 
(10% de les llars) serien els que estarien en pitjors condicions, ja que declaren que els 
ingressos de la llar no els permeten arribar a fi nal de mes.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ANDORRANA ESPANYOLA PORTUGUESA FRANCESA RESTA DE 
NACIONALITATS TOTAL

MOLT BO 42,2 17,9 13,9 46,9 32,3 30,7

BO 49,7 65,1 65,3 50,0 41,9 56,2

REGULAR 6,9 13,8 17,8 0,0 16,1 10,5

DOLENT 0,3 3,1 2,0 3,1 9,7 2,0

MOLT DOLENT 0,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Taula 4.27. Distribució de les llars d’Andorra segons la situació econòmica de llar

Quan analitzem aquest aspecte des de l’òptica de les diferents variables que estem 
utilitzant, sembla que la nacionalitat dels sustentadors principals incideix en la situa-
ció econòmica de les llars. Les dades obtingudes diuen que els sustentadors principals 
de nacionalitat andorrana es presenten com a estalviadors en un 62,3%, de la mateixa 
manera que els francesos (67,6%). Tanmateix, els espanyols (17,1%) i els de la resta de 
nacionalitat (15%), són els grups que tenen més problemes per arribar a fi nal de mes i els 
que menys capacitat d’estalvi tindrien junt amb els portuguesos.

Taula 4.28. Situació econòmica de la llar en funció de la nacionalitat del sustentador 
principal

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

%

NO S’ARRIBA A FINAL DE MES 10,0

ES GASTA TOT EL MATEIX MES 36,7

ES RESERVA UNA PART PER A ESTALVI 53,3

TOTAL 100

ANDORRANA ESPANYOLA PORTUGUESA FRANCESA
RESTA DE 
NACIO-

NALITATS
TOTAL

NO S’ARRIBA A 
FINAL DE MES 4,3 17,1 10,9 8,8 15,0 10,0

ES GASTA TOT EL 
MATEIX MES 33,4 42,5 39,1 23,5 32,5 36,7

ES RESERVA UNA 
PART PER  A ESTALVI 62,3 40,4 50,0 67,6 52,5 53,3

TOTAL 100 100 100 100 100 100

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.



66

LA
 SITU

A
C

IÓ
 SO

C
IA

L D
E LA

 PO
B

LA
C

IÓ
 A

N
D

O
RRA

N
A

Taula 4.29. Situació econòmica de la llar en funció de l’àrea geogràfi ca

Cal destacar que a l’àrea on s’acumula un volum més gran de població que afi rma no 
arribar a fi nal de mes amb els ingressos actuals és a la zona 1. Per contra, la zona 2 i la 
zona 3 es presenten com a les més estalviadores (58,9% i 58,3%, respectivament), espe-
cialment la zona 2, on tenen menys pes els que no arriben a fi nal de mes (4,4% del total).

Taula 4.30. Situació econòmica de la llar en funció del sexe del sustentador principal

Segons l’anàlisi dels sustentadors principals, els homes es presenten com el grup més 
estalviador (57%) i superen les dones de més de 15 punts percentuals. A més a més, les 
dones acumulen el percentatge més elevat de persones que no arriben a fi nal de mes 
amb els ingressos que tenen (18%) i les que més justes arriben a fi nal de mes (40,4%). Tot 
això ens indica que la realitat econòmica de les llars és bastant diferent si el sustentador 
principal és un home o una dona.

També cal destacar que, en funció de l’edat, les persones grans (65 i més anys) són les 
que es presenten com a més vulnerables: encara que són el col·lectiu més estalviador 
(54,9%) també són el grup que presenta un nombre més alt de sustentadors que no 
arriben a fi nal de mes amb els ingressos que tenen (14,6%). Per tant, com més gran és el 
sustentador principal, més gran és el pes específi c dels estalviadors, però també el dels 
que no arriben a fi nal de mes.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ZONA1 ZONA 2 ZONA 3 TOTAL

NO S’ARRIBA A FINAL DE MES 13,5 4,4 7,3 10,0

ES GASTA TOT EL MATEIX MES 38,5 36,7 34,3 36,7

ES RESERVA UNA PART PER ESTALVI 48,0 58,9 58,3 53,3

TOTAL 100 100 100 100

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

HOME DONA TOTAL

NO S’ARRIBA A FINAL DE MES 7,5 18,0 10,0

ES GASTA TOT EL MATEIX MES 35,5 40,4 36,7

ES RESERVA UNA PART PER A ESTALVI 57,0 41,5 53,3

TOTAL 100 100 100
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Taula 4.31. Situació econòmica de la llar en funció del grup de major edat dels sus-
tentadors principals i del sexe

A més a més, destaca el fet que els homes més grans són els que tenen més capacitat 
d’estalvi (65,5%) davant de les dones (30,8%). Així doncs les dones grans es presenten 
com el grup més vulnerable, ja que un 26,9% no arriba a fi nal de mes (gairebé nou punts 
més que la mitjana femenina).

Taula 4.32. Situació econòmica de la llar en funció del grup d’edat del sustentador 
principal

Quan considerem la situació econòmica de la llar en què només viu un individu, s’obser-
va que les dones són més vulnerables que els homes, ja que un 21,5% no arriba a fi nal 
de mes, davant del 13,3% dels homes. Per tant, els homes es presenten com el grup més 
estalviador, amb un 51,4% (superen la mitjana de set punts).

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

TOTAL 65 ANYS I MÉS

HOME DONA HOME DONA

NO S’ARRIBA A FINAL DE MES 7,7 18,1 9,1 26,9

ES GASTA TOT EL MATEIX MES 35,4 40,7 25,5 42,3

ES RESERVA UNA PART PER A ESTALVI 56,9 41,2 65,5 30,8

TOTAL 100 100 100 100

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ENTRE 15 I 24 
ANYS

ENTRE 25 I 54 
ANYS

ENTRE 55 I 64 
ANYS

65 ANYS I 
MÉS

TOTAL

NO S’ARRIBA A 
FINAL DE MES 6,1 9,7 10,1 14,6 10,0

ES GASTA TOT EL 
MATEIX MES 42,4 36,7 38,5 30,5 36,7

ES RESERVA UNA 
PART PER A ESTALVI 51,5 53,6 51,4 54,9 53,3

TOTAL 100 100 100 100 100
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Taula 4.33. Situació econòmica de la llar dels sustentadors principals que resideixen 
sols en funció del sexe

Taula 4.34. Situació econòmica de la llar en funció de la dimensió de la llar

Quan fem referència també a la situació econòmica considerant totes les mides de llar, 
es pot observar que a priori les llars monoparentals estan més ben posicionades per fer 
front a totes les despeses de la llar en relació amb els ingressos que obtenen. Això es fa 
palès en el 55,3% de les llars monoparentals, que reserven una part dels ingressos per a 
l’estalvi, amb només un 8,5% que no arriba a fi nal de mes. A més a més, les llars on resi-
deixen dues persones es presenten com els més estalviadors, un 60,1% ho afi rma seguit 
dels de 3 i 4 persones. En canvi, els unipersonals són els més mal situats per fer front a les 
despeses habituals, amb un 15,9% que no arriba a fi nal de mes.

Però, quin grau d’estabilitat presenten els ingressos de les llars? Les dades obtingudes 
diuen que una majoria de les llars, set de cada deu, consideren que els seus ingressos 
són estables i el 16,8% que són prou estables. Tanmateix, es detecta un 11,8% de les llars 
que considera que la seva situació econòmica és poc o gens estable.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

HOME DONA TOTAL

NO S’ARRIBA A FINAL DE MES 13,3 21,5 16,5

ES GASTA TOT EL MATEIX MES 35,2 46,2 39,4

ES RESERVA UNA PART PER ESTALVI 51,4 32,3 44,1

TOTAL 100 100 100

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

VIU SOL/A
DUES 

PERSONES
TRES 

PERSONES
QUATRE 

PERSONES
CINC O MÉS 
PERSONES

TOTAL

NO S’ARRIBA A FINAL 
DE MES 15,9 8,8 8,4 6,9 12,5 10,0

ES GASTA TOT EL 
MATEIX MES 40,0 31,1 40,0 35,1 41,7 36,6

ES RESERVA UNA 
PART PER ESTALVI 44,1 60,1 51,6 58,0 45,8 53,4

TOTAL 100 100 100 100 100 100
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Taula 4.35. Grau d’estabilitat dels ingressos actuals de les famílies d’Andorra

No obstant això, el sentiment d’estabilitat no és homogeni per a totes les llars. Efectiva-
ment, s’observa que la zona 2 és l’àrea on existeix una estabilitat econòmica més gran 
(91,1% afi rmen ser estables o prou estables) seguida de la zona 3 (88,5%). En canvi, la 
zona 1 es presenta com la menys estable, amb un 12,5% que afi rma tenir uns ingressos 
poc o gens estables; sembla evident que és en aquesta zona on contínuament es van 
detectant les situacions més problemàtiques des del punt de vista econòmic.

Taula 4.36. Grau d’estabilitat dels ingressos actuals de les famílies d’Andorra en 
funció de l’àrea geogràfi ca

Pel que fa al tipus de llar i la seva dimensió, les llars monoparentals obtenen uns ingres-
sos més estables que la resta de les llars, on un 12,5% afi rma que els ingressos són poc o 
gens estables. A més a més, a les llars on resideixen dues persones són les més estables 
(93,1% afi rmen que són estables o prou estables), seguides de les unipersonals (88%).

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

%

SÓN ESTABLES 71,4

SÓN UNA MICA ESTABLES 16,8

SÓN POC ESTABLES 9,0

NO SÓN GENS ESTABLES 2,8

TOTAL 100

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ZONA1 ZONA 2 ZONA 3 TOTAL

SÓN ESTABLES 71,3 63,8 73,0 71,5

SÓN UNA MICA ESTABLES 16,2 23,3 15,5 16,8

SÓN POC ESTABLES 10,2 6,7 8,1 9,0

NO SÓN GENS ESTABLES 2,3 2,2 3,4 2,7

TOTAL 100 100 100 100
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Taula 4.37. Grau d’estabilitat dels ingressos actuals de les famílies d’Andorra en 
funció de la dimensió de la llar

Taula 4.38. Grau d’estabilitat dels ingressos actuals de les famílies d’Andorra en 
funció del sexe del sustentador principal

Pel que fa al sexe i l’edat del sustentador principal, s’observa que són els homes els que 
afi rmen tenir en un major nombre uns recursos econòmics estables (73%) davant del cas 
de les dones, on s’observa un 15,7% que afi rmen que els ingressos de la llar són poc o 
gens estables. A més a més, per grups d’edat destaca que els sustentadors que tenen en-
tre 55 i 64 anys són els que estan pitjor posicionats per tal de fer front a possibles impre-
vistos amb vista al futur, ja que un 20% afi rmen tenir un recursos de la llar poc estables. 
Per contra, els més grans (65 i més anys) es presenten com a grup més estable, ja que 
tenen un 91,8% que assenyalen obtenir recursos econòmics estables o prou estables.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

HOME DONA TOTAL

SÓN ESTABLES 73,0 66,3 71,4

SÓN UNA MICA ESTABLES 16,4 17,9 16,8

SÓN POC ESTABLES 8,5 10,3 9,0

NO SÓN GENS ESTABLES 2,1 5,4 2,9

TOTAL 100 100 100

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

VIU SOL/A
DUES 

PERSONES
TRES 

PERSONES
QUATRE 

PERSONES
CINC O MÉS 
PERSONES

TOTAL

SÓN ESTABLES 70,9 73,3 70,3 70,5 71,4 71,4

SÓN UNA MICA 
ESTABLES 17,1 19,8 15,1 13,9 14,3 16,8

SÓN POC ESTABLES 8,0 4,7 13,2 10,7 9,5 9,0

NO SÓN GENS 
ESTABLES 4,0 2,2 1,4 4,9 4,8 2,9

TOTAL 100 100 100 100 100 100
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Taula 4.39. Grau d’estabilitat dels ingressos actuals de les famílies d’Andorra en 
funció del grup d’edat del sustentador principal

Després d’haver vist aquests aspectes referits a la situació econòmica de les llars, cal fer 
un cop d’ull a la sèrie de valors estadístics bàsics (mitjana, mediana i moda) que es pre-
senta a continuació, juntament amb els indicadors de precarietat econòmica (relativa i 
severa). Quan partim de la informació presentada dels ingressos mensuals per llar i els 
ingressos mensuals per unitat de consum de la llar, s’observa que la mitjana d’ingressos 
per llar suposa un total de 2.148,10 €, xifra que s’ajusta a 1.323,60 € quan es calcula per 
unitats de consum (considerant el nombre de persones i la seva edat).

Si partim de la mediana que s’ofereix en el càlcul ajustat dels ingressos mensuals per 
unitat de consum (1.222 €), i apliquem en un primer cas el 60% d’aquesta (per al càlcul 
del llindar de precarietat relativa) i en un segon cas el 30% (llindar de precarietat severa), 
s’obté que totes les llars els ingressos mitjans mensuals dels quals per unitat de consum 
són inferiors a 733,2 € estan en situació de precarietat econòmica relativa, i els que es 
troben per sota del llindar de 366,6 € estan en situació de precarietat econòmica severa. 
Això suposa que un 19,3% de les llars andorranes està en una situació de precarietat 
econòmica relativa i un 1,7% en precarietat econòmica severa.

ENTRE 15 I 24 
ANYS

ENTRE 25 I 54 
ANYS

ENTRE 55 I 64 
ANYS

65 ANYS I MÉS TOTAL

SÓN ESTABLES 75,0 71,5 66,7 76,5 71,5

SÓN UNA MICA 
ESTABLES 15,6 17,7 13,3 15,3 16,8

SÓN POC ESTABLES 6,3 7,7 20,0 4,7 9,0

NO SÓN GENS 
ESTABLES 3,1 3,1 0,0 3,5 2,7

TOTAL 100 100 100 100 100

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.
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Taula 4.40. Estadístics bàsics dels ingressos mensuals de la llar i dels ingressos men-
suals per unitat de consum de la llar. Indicadors de precarietat econòmica relativa i 
severa (en euros i %)

Quan considerem la població andorrana que resideix a les tres àrees geogràfi ques, s’ob-
serva que la zona 1 i la zona 3 concentren un volum més gran de població en situació 
de precarietat econòmica relativa, amb un 20,9% i 19,9% respectivament. Així doncs, 
la zona 2 es presenta com aquella on la proporció de població en situació de precarietat 
econòmica relativa és menor, més de deu punts percentuals inferior a la mitjana nacio-
nal (9,1%). 

D’altra banda, si tenim en compte el tipus de llar que conforma la població a Andorra, les 
llars considerades monoparentals aglutinen un 47,3% en situació de precarietat eco-
nòmica relativa, davant de les compreses com a no monoparentals, que, en aquest cas, 
concentren un 15,1% de les llars.

Taula 4.41. Distribució percentual de la població andorrana en situació de precarie-
tat econòmica relativa en funció de les zones geogràfi ques de residència

INGRESSOS 
MENSUALS PER 

LLAR

INGRESSOS MENSUALS 
PER UNITAT DE CONSUM 

DE LA LLAR

MITJANA 2.148,1 1.323,6

MEDIANA 1.800,0 1.222,0

MODA 2.550,0 1.700,0

LLINDAR DE PRECARIETAT ECONÒMICA RELATIVA 
PER UNITAT DE CONSUM (60% MITJANA) 733,2 19,3

LLINDAR DE PRECARIETAT ECONÒMICA SEVERA PER 
UNITAT DE CONSUM (30% MITJANA) 366,6 1,7

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 TOTAL

NO 79,1 90,9 80,1 80,7

SÍ 20,9 9,1 19,9 19,3

TOTAL 100 100 100 100
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Taula 4.42. Distribució percentual de la població andorrana en situació de precarie-
tat econòmica relativa en funció del tipus de llar que conformen

Un cop ja hem analitzat la precarietat econòmica per zones geogràfi ques i per tipologia 
de la llar, es fa la desagregació en funció de la nacionalitat del sustentador principal. Així 
doncs, el grup que presenta una precarietat relativa més elevada és el dels espanyols 
(25,5%), que supera la mitjana de més de sis punts percentuals. En canvi, els que es tro-
ben en una situació més avantatjosa són, per ordre, els francesos (9,4%), els portuguesos 
(15,4%) i els andorrans (18,7%), tots per sota de la mitjana nacional.

Taula 4.43. Distribució percentual de la població andorrana en situació de precarie-
tat econòmica relativa en funció de la nacionalitat del sustentador principal

Ja per fi nalitzar l’anàlisi de precarietat econòmica, es presenta la qüestió en funció de 
l’edat i nivell educatiu màxim aconseguit pel sustentador principal de la llar andorrana. 

En primer lloc, destaca que el grup d’edat que acumula una situació més destacada de 
precarietat relativa és el més envellit, és a dir, el grup de 65 i més anys (34,7%). A con-
tinuació es troben el més jove (16 a 24 anys), amb un 23,3% de precarietat econòmica 
relativa, i el de 55 a 65 anys (21,7%). En canvi, els més ben situats són el grup d’adults 
en edat laboral, és a dir, els que tenen entre 25 i 54 anys, que presenten un 16,2% (tres 
punts percentuals menys que la mitjana).

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

LLARS NO 
MONOPARENTALS

LLAR 
MONOPARENTAL

TOTAL

NO 84,9 52,7 80,7

SÍ 15,1 47,3 19,3

TOTAL 100 100 100

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ANDORRANA ESPANYOLA PORTUGUESA FRANCESA
RESTA DE 

NACIONALITATS
TOTAL

NO 81,3 74,5 84,6 90,6 84,2 80,7

SÍ 18,7 25,5 15,4 9,4 15,8 19,3

TOTAL 100 100 100 100 100 100
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Taula 4.44. Distribució percentual de la població andorrana en situació de precarie-
tat econòmica relativa en funció de l’edat del sustentador principal

En segon lloc, s’observa que aquells sustentadors principals que tenen un nivell educatiu 
d’estudis primaris complets (24,9%) i els analfabets i sense estudis primaris complets 
(23,3%) són els dos grups que tenen una precarietat relativa més elevada, davant dels 
d’un nivell d’estudis més alt, que tenen un volum de precarietat econòmica inferior a la 
mitjana

Taula 4.45. Distribució percentual de la població andorrana en situació de precarie-
tat econòmica relativa en funció del nivell educatiu del sustentador principal

Per tant, i com a resum, els col·lectius que es troben en una situació més gran de preca-
rietat econòmica relativa són els que resideixen a la zona 1 o a la zona 3, els que confor-
men llars considerades monoparentals, els que són de nacionalitat espanyola, els més 
grans i els més joves, i els que tenen un nivell educatiu més baix.

La situacions econòmiques, i més concretament les situacions de carències econòmi-
ques, provoquen que les famílies es vegin conduïdes a viure situacions que, en condici-
ons normals, no haurien conegut mai. Així doncs, per fi nalitzar aquest capítol es tracta-
ran tota una sèrie de situacions possibles en les quals es podrien haver vist les famílies 
andorranes a conseqüència de problemes econòmics. Les dades més rellevants es mos-
tren a la taula següent.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ENTRE 15 I 24 
ANYS

ENTRE 25 I 54 
ANYS

ENTRE 55 I 64 
ANYS

65 ANYS I MÉS TOTAL

NO 76,7 83,8 78,3 65,3 80,7

SÍ 23,3 16,2 21,7 34,7 19,3

TOTAL 100 100 100 100 100

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ANALFABET I 
SENSE ESTUDIS 

PRIMARIS

ESTUDIS 
PRIMARIS 

COMPLETS

BATXILLERAT 
SUPERIOR, FPI 

I FPII

LLICENCIAT, 
DIPLOMAT I 

DOCTOR
TOTAL

NO 76,7 75,1 88,6 82,1 80,7

SÍ 23,3 24,9 11,4 17,9 19,3

TOTAL 100 100 100 100 100
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Taula 4.46. Proporció de famílies en les quals els últims 12 mesos han tingut lloc 
determinades situacions per problemes econòmics (RM)

La situació més destacada, a la qual s’han vist obligades un nombre més important de llars, és 
la de reduir despeses relacionades amb l’oci i el temps lliure (55,9%), seguida de la necessitat 
de fer ús dels estalvis propis (46,1%) i de reduir despeses bàsiques com per exemple la roba i 
l’alimentació (41,5%). En canvi, les situacions menys signifi catives fan referència a qüestions 
bàsiques i que per les circumstàncies climatològiques del país no se’n pot prescindir: deixar 
de pagar el lloguer (1,4%) i passar fred per no tenir mitjans amb què escalfar-se (1,5%).

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

%

DEIXAR DE PAGAR LES DESPESES D’AIGUA/LLUM/TELÈFON 2,1

DEIXAR DE PAGAR EL LLOGUER 1,4

REDUIR LES DESPESES BÀSIQUES 41,5

REDUIR LES DESPESES D’OCI TEMPS LLIURE 55,9

NO PODER COMPRAR CARN O PEIX SETMANALMENT 6,1

NO PODER COMPRAR ROBA O SABATES NOVES 23,9

DEMANAR AJUT ECONÒMIC A FAMILIARS 14,5

DEMANAR AJUT ECONÒMIC A INSTITUCIONS PÚBLIQUES 6,9

CONSUMIR ELS PROPIS ESTALVIS 46,1

PASSAR FRED PER NO TENIR MITJANS PER ESCALFAR-SE 1,5

NO PODER COMPRAR MEDICINES 2,9

DEIXAR D’ANAR A VISITES MÈDIQUES 5,3

CAP SITUACIÓ DE PROBLEMA ECONÒMIC 28,0

TOTAL 236,0
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Taula 4.47. Proporció de famílies en què, els últims 12 mesos, han tingut lloc deter-
minades situacions per problemes econòmics, en funció de la zona geogràfi ca de 
residència (RM)

Des del punt de vista de les àrees geogràfi ques s’entreveuen algunes diferències clares: 
encara que a les tres zones es mantinguin les tendències observades per al conjunt de les 
llars andorranes, la zona 1 es presenta com a la que més es redueixen les despeses d’oci 
i temps lliure (57,7%) –les respostes també es concentren principalment a les opcions de 
consumir els propis estalvis (49,2%) i reduir les despeses bàsiques (42,6%)–. La zona 3 és 
similar a l’anterior, al contrari a la zona 1, encara que té una tendència similar, presenta 
una estructura de respostes més repartides per a la resta de situacions provocades per 
problemes econòmics i amb un percentatge més elevat a l’opció de no patir cap situació 
derivada dels problemes econòmics (39,6%, 11,6 punts més que la mitjana).

4.3 Estat de salut de la població andorrana

A continuació es tracta la qüestió de l’estat de salut de la població andorrana a través 
de l’anàlisi de diferents aspectes com ara l’existència de persones amb discapacitat o 

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ZONA1 ZONA 2 ZONA 3 TOTAL

DEIXAR DE PAGAR LES DESPESES D’AIGUA/LLUM/TELÈFON 2,5 0,3 2,2 2,1

DEIXAR DE PAGAR EL LLOGUER 1,6 0,0 1,5 1,4

REDUIR LES DESPESES BÀSIQUES 42,6 37,9 41,3 41,5

REDUIR LES DESPESES D’OCI TEMPS LLIURE 57,7 50,8 55,0 55,9

NO PODER COMPRAR CARN O PEIX SETMANALMENT 7,5 5,9 4,3 6,1

NO PODER COMPRAR ROBA O SABATES NOVES 28,1 12,1 21,9 23,9

DEMANAR AJUT ECONÒMIC A FAMILIARS 16,9 7,2 13,7 14,5

DEMANAR AJUT ECONÒMIC A INSTITUCIONS PÚBLIQUES 9,4 4,7 4,3 6,9

CONSUMIR ELS PROPIS ESTALVIS 49,2 41,1 43,7 46,1

PASSAR FRED PER NO TENIR MITJANS PER ESCALFAR-SE 0,9 1,3 2,2 1,5

NO PODER COMPRAR MEDICINES 3,6 2,1 2,2 2,9

DEIXAR D’ANAR A VISITES MÈDIQUES 6,5 3,4 4,4 5,3

CAP SITUACIÓ DE PROBLEMA ECONÒMIC 27,0 39,6 25,8 28,0

TOTAL 253,4 206,4 222,5 236,0
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malaltia crònica que requereixen ajuda directa o no per tal de valer-se en les activitats 
quotidianes. També s’analitzarà la cobertura sanitària de la qual gaudeixen i la seva ti-
pologia i, per fi nalitzar, s’aprofundirà sobre determinats successos vitals que han pogut 
passar alguns membres a la llar i que comporten certs desavantatges socials per a ells.

4.3.1. Estat de salut a la llar
Quan considerem si hi ha o no persones amb discapacitat o malaltia crònica residint 
en una llar, i si hi ha també persones que necessiten ajuda d’altres per poder-se valdre i 
desenvolupar les activitats quotidianes (vestir-se, rentar-se, etc.), s’observa que en prop 
del 10% de les llars viuen persones amb alguna discapacitat però que només el 2,3% es 
troba en situació de dependència; és a dir, amb persones que necessiten d’altres per tal 
de desenvolupar les activitats diàries.

Taula 4.48. Proporció de llars amb persones discapacitades o alguna malaltia cròni-
ca i proporció de llars que tenen persones que necessiten ajuda d’altres per valdre’s

El nombre més elevat de persones amb alguna discapacitat o malaltia crònica es troba 
a les llars en què el sustentador principal té nacionalitat espanyola (12,5%), seguit de 
les llars portugueses (10,4%). De la mateixa manera, quan desagreguem per àrees geo-
gràfi ques de residència, destaca la zona 1 com la de més pes d’aquest grup dependent 
(12,4%) davant de la zona 3, on només un 5,9% de les llars tenen alguna persona amb 
malaltia crònica o discapacitat.

LLARS AMB DISCAPACITATS O MALATS 
CRÒNICS

LLARS AMB PERSONES QUE NECESSITEN 
AJUDA D’ALTRES PER VALDRE’S

NO 9,7 2,3

SÍ 90,3 97,7

TOTAL 100 100

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.
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Taula 4.49. Proporció de llars amb persones discapacitades o alguna malaltia cròni-
ca en funció de l’àrea geogràfi ca.

Finalment, quan observem la proporció de llars amb persones dependents en relació 
amb la zona geogràfi ca on s’ubiquen, s’observa que n’hi ha un nombre superior a la zona 
1 (com és el cas de les persones amb alguna discapacitat), amb un 3,5% del total. A més, 
aquest grup social tendeix a la feminització, ja que suposa un 2,6% de dones davant del 
2,1% dels homes.

A les llars on resideix alguna persona dependent, s’ha demanat que diguessin si han sol-
licitat i gaudeixen d’alguna ajuda o prestació pública d’ajuda a domicili, d’una banda, i 
quines persones es fan càrrec habitualment de la seva cura, de l’altra.

Taula 4.50. Proporció de llars que tenen persones que necessiten ajuda d’altres per 
valdre’s en funció de l’àrea geogràfi ca

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

LLARS ZONA1 ZONA 2 ZONA 3 TOTAL

AMB DISCAPACITATS 12,4 9,8 5,9 9,7

SENSE DISCAPACITATS 87,6 90,2 94,1 90,3

TOTAL 100 100 100 100

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

LLARS ZONA1 ZONA 2 ZONA 3 TOTAL

AMB DEPENDENTS 3,5 0,0 1,0 2,3

SENSE DEPENDENTS 96,5 100 99,0 97,7

TOTAL 100 100 100 100
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Taula 4.51. Distribució percentual de llars sol·licitants o benefi ciàries de prestacions 
públiques per a la cura de persones necessitades

Pel que fa al primer aspecte, cal destacar que més de la meitat dels entrevistats (51,3%) 
afi rmen no haver sol·licitat cap tipus d’ajuda relacionada amb la cura d’aquestes perso-
nes. Al darrere, el 23,8% afi rma haver estat rebent una ajuda, el 17% l’han sol·licitada 
però està en tràmit, i només a un 7,9% els l’han denegat. És a dir, independentment de 
cada una de les situacions i casuístiques, tres quartes parts de les llars amb persones 
dependents d’Andorra no reben cap prestació d’ajuda a domicili.

El segon aspecte sondejat en les famílies dependents ha estat conèixer quines persones 
s’estaven encarregant habitualment de la seva cura. Vegem-ne, doncs, la distribució en 
la taula següent:

Taula 4.52. Persones que habitualment donen servei de cura als dependents (RM)

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

%

ESPOSA 22,8

ESPÒS 22,7

PARE 23,3

MARE 30,0

FILL/GENDRE/NORA 14,2

AMICS 1,8

TREBALLADOR/A DE LA LLAR 8,0

TREBALLADOR/A SOCIAL 8,0

TOTAL 130,7

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

%

NO L’HEM SOL·LICITAT 51,3

L’HEM SOL·LICITAT PERÒ ESTÀ EN TRÀMIT 17,0

L’HEM SOL·LICITAT PERÒ NO L’HAN CONCEDIT 7,9

SÍ, REBEM UNA AJUDA 23,8

TOTAL 100,0
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En un 45,5% dels casos la persona que s’encarrega de la cura del dependent és el cònju-
ge (amb més presència de les dones), en el 53,3% és el pare o la mare (també amb més 
pes de les dones) i, en tercer lloc són els fi lls/fi lles, gendres/joves o germans/germanes 
(14,2%). Els amics (1,8%), els treballadors de la llar i el personal de serveis socials són 
minoritaris (8%). És a dir, principalment la cura de les persones dependents recau en la 
família directa de la persona, bé sigui de primer nivell (cònjuges) o de segon (progenitors 
i descendència).

També és important conèixer, el tipus d’assegurança mèdica que utilitzen a les llars per 
cobrir les necessitats de salut i mèdiques de les famílies. En la taula següent es concreten 
les diverses situacions:

Taula 4.53. Tipus d’assegurances mèdiques dels membres de la llar

Pràcticament de manera majoritària, l’assegurança de la Caixa Andorrana de la Segu-
retat Social (CASS) és l’assegurança a la qual estan acollits gairebé tots els residents 
d’Andorra. En segon lloc, el tipus d’assegurança més present és el de caràcter privat, 
un 42,2% disposen d’aquesta opció. Residualment es presenten les mútues (2,6%) i el 
metge privat (0,7%). Val assenyalar que només un 0,4% dels casos afi rmen no tenir cap 
assegurança mèdica. 

4.3.2. Problemàtiques a les llars
Amb l’objectiu de detectar l’existència de diferents problemes de caràcter social en les 
llars andorranes, es va sol·licitar a les persones entrevistades que diguessin si, entre els 
membres de la llar, hi havia alguna de les situacions que es presentava en una llista. 
Aquesta qüestió suposa un enriquiment al capítol Salut a la llar en comportar deter-
minats aspectes que, sense ser merament de salut, poden implicar connotacions rela-
cionades. És a dir, es presentaven aspectes clau com ara separacions, problemes amb 
determinades substàncies o el joc, maltractament físic o psicològic, o l’existència de per-

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

%

DE LA CASS 98,5

MÚTUES 2,6

ASSEGURANÇA PRIVADA 42,2

METGE PRIVAT 0,7

CAP 0,4

TOTAL 130,7
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sones de la llar que necessitaven ser internades. Totes aquestes circumstàncies suposen 
un complement a l’anàlisi de salut per les implicacions de demanda que requereixen les 
persones que han passat o passen aquestes situacions sondejades.

Taula 4.54. Proporció de llars en què s’ha detectat que hi ha diferents situacions 
(RM)

Així doncs, la situació més destacada és la d’algun membre que s’ha separat, divorciat 
o ha deixat la seva parella (18,1% dels casos), seguit dels que han tingut o tenen pro-
blemes de salut mental o depressions (10,7%). En canvi, els menys assenyalats són els 
problemes amb el joc (0,5%) i amb altres drogues diferents de l’alcohol (0,6%). Cal as-
senyalar, a més, que en un 72,8% dels casos s’afi rma que no s’han tingut cap de les 
situacions plantejades.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

%

S’HA SEPARAT/DIVORCIAT O HA DEIXAT LA SEVA PARELLA 18,1

HA TINGUT O TÉ PROBLEMA DE SALUT MENTAL O DEPRESSIÓ 10,7

HA TINGUT O TÉ PROBLEMES AMB L’ALCOHOL 1,8

HA TINGUT O TÉ PROBLEMES AMB ALTRES DROGUES 0,6

HA TINGUT O TÉ PROBLEMES AMB EL JOC 0,5

HA TINGUT O TÉ ANTECEDENTS PENALS 1,3

HA REBUT O REP MALTRACTAMENT FÍSIC 1,1

HA REBUT O REP MALTRACTAMENT PSICOLÒGIC 2,9

MALALT O PERSONA GRAN AMB NECESSITAT DE SER INTERNAT 0,8

CAP DE LES ANTERIORS 72,8

TOTAL 110,6
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Taula 4.55. Proporció de llars en les quals s’ha detectat que es donen diferents situ-
acions en funció de la nacionalitat del sustentador principal

Quan desagreguem aquesta informació en funció de la nacionalitat del sustentador 
principal, s’observa que el fet més rellevant (divorci/separació) es dóna principalment en 
les llars de nacionalitat francesa (24%), espanyola (19,5%) i de la resta de nacionalitats 
(21,2%); pel que fa als portuguesos, els trastorns mentals o depressió predominen per 
sobre de la resta (17,1%). Destaca també, per la seva importància, la detecció de casos de 
maltractament psíquic o psicològic en el grup de la resta de nacionalitats (6,3% i 6,1%, 
respectivament), o en el dels espanyols que han tingut o tenen problemes amb l’alcohol 
(3,3%).

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ANDORRANA ESPANYOLA PORTUGUESA FRANCESA
RESTA DE 
NACIO-

NALITATS
TOTAL

S’HA SEPARAT/DIVORCIAT 
O HA DEIXAT LA SEVA 
PARELLA

17,5 19,5 15,0 24,0 21,2 18,1

HA TINGUT O TÉ 
PROBLEMA DE SALUT 
MENTAL O DEPRESSIÓ

7,7 12,6 17,1 3,3 8,8 10,7

HA TINGUT O TÉ 
PROBLEMES AMB 
L’ALCOHOL

1,1 3,3 1,4 2,0 0,0 1,8

HA TINGUT O TÉ 
PROBLEMES AMB ALTRES 
DROGUES

0,3 0,5 1,8 0,0 0,0 0,6

HA TINGUT O TÉ 
PROBLEMES AMB EL JOC 0,4 0,0 1,8 0,0 0,0 0,5

HA TINGUT O TÉ 
ANTECEDENTS PENALS 0,7 1,1 3,6 0,0 0,0 1,3

HA REBUT O REP 
MALTRACTAMENT FÍSIC 0,4 1,0 1,8 0,0 6,3 1,1

HA REBUT O REP 
MALTRACTAMENT 
PSICOLÒGIC

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

MALALT O PERSONA 
GRAN AMB NECESSITAT 
DE SER INTERNAT

1,2 0,5 0,8 0,0 0,0 0,8

CAP DE LES ANTERIORS 76,1 71,4 66,3 72,7 76,1 72,8

TOTAL 106,7 114,3 113,7 102,0 118,4 110,6
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Taula 4.56. Proporció de llars en les quals s’ha detectat que es donen diferents situ-
acions en funció de la zona de residència

L’anàlisi per àrees geogràfi ques resulta bastant aclaridor. La zona 2 es presenta com 
l’aglutinadora de les llars on es van donar situacions de separació o divorci, amb un 
26,4% dels casos; en segon lloc, la proporció de llars en les quals es van detectar proble-
mes de trastorn mental o depressiu (12,5%). D’altra banda, a la zona 1 i a la 3 es replica 
la presència i el pes de les dues situacions esmentades a la zona 2. Tanmateix, també 
destaca el tractament psicològic (2,9% a la zona 1 i 3,3% a la zona 3).

En darrer lloc, i per fi nalitzar aquest apartat, s’hi inclou l’anàlisi en funció del tipus de llar. 
Així doncs, es pot observar que el fet d’haver patit o patir problemes de salut mental o 
depressió afecta en més proporció les llars monoparentals (11,2%) que la resta (10,6%). 
Un altre fet concorre amb la circumstància que hi hagi problemes derivats del consum 
d’altres drogues diferents al alcohol, que es dóna en l’1,3% de llars monoparentals da-
vant el 0,5% de la resta de llars no monoparentals. Destaquen també el 2,5% de casos 
de llars monoparentals en les quals resideixen persones amb antecedents penals, que 
superen d’1,2 punts percentuals la mitjana del conjunt de les llars. 

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ZONA1 ZONA 2 ZONA 3 TOTAL

S’HA SEPARAT/DIVORCIAT O HA DEIXAT LA SEVA PARELLA 19,5 26,4 13,9 18,1

HA TINGUT O TÉ PROBLEMA DE SALUT MENTAL O DEPRESSIÓ 11,1 12,5 9,6 10,7

HA TINGUT O TÉ PROBLEMES AMB L’ALCOHOL 1,6 1,9 1,9 1,8

HA TINGUT O TÉ PROBLEMES AMB ALTRES DROGUES 0,7 0,0 0,8 0,6

HA TINGUT O TÉ PROBLEMES AMB EL JOC 1,0 0,0 0,0 0,5

HA TINGUT O TÉ ANTECEDENTS PENALS 1,7 0,0 1,1 1,3

HA REBUT O REP MALTRACTAMENT FÍSIC 1,6 0,3 0,7 1,1

HA REBUT O REP MALTRACTAMENT PSICOLÒGIC 2,9 1,4 3,3 2,9

MALALT O PERSONA GRAN AMB NECESSITAT DE SER INTERNAT 0,7 0,3 1,1 0,8

CAP DE LES ANTERIORS 72,0 63,7 76,5 72,8

TOTAL 106,7 114,3 113,7 110,6
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Taula 4.57. Proporció de llars en les quals s’ha detectat que es donen diferents situ-
acions en funció del tipus de llar

4.4. Relació amb els serveis socials

En aquest capítol es tracta la relació de la població andorrana amb els serveis socials, 
bé sigui de caràcter públic o privat, per mitjà d’una anàlisi en tres àmbits: d’una ban-
da, interessa conèixer els benefi ciaris o sol·licitants de prestacions públiques; de l’altra, 
les causes que deriven en la sol·licitud d’aquestes prestacions i les valoracions sobre els 
mateixos serveis socials; i, fi nalment, els usos i coneixements dels recursos i programes 
socials existents.

Transversalment a aquests tres grans blocs s’aprofundirà en l’anàlisi per mitjà de la zoni-
fi cació per àrees geogràfi ques de residència de la població, la tipologia i mida de les llars 
quant a la seva conformació i la nacionalitat del sustentador principal de la llar, entre 
d’altres. En darrera instància, es presenta un indicador que es refereix al grau d’implan-
tació del recurs/programa Targeta Magna, desagregat per grup d’edat –tots els membres 
pertanyen al grup de més grans de 65 anys.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

LLAR 
MONOPARENTAL

LLAR NO
MONOPARENTAL TOTAL

S’HA SEPARAT/DIVORCIAT O HA DEIXAT LA SEVA PARELLA 13,3 18,9 18,1

HA TINGUT O TÉ PROBLEMA DE SALUT MENTAL O DEPRESSIÓ 11,2 10,6 10,7

HA TINGUT O TÉ PROBLEMES AMB L’ALCOHOL 0,0 2,0 1,8

HA TINGUT O TÉ PROBLEMES AMB ALTRES DROGUES 1,3 0,5 0,6

HA TINGUT O TÉ PROBLEMES AMB EL JOC 0,0 0,6 0,5

HA TINGUT O TÉ ANTECEDENTS PENALS 2,5 1,1 1,3

HA REBUT O REP MALTRACTAMENT FÍSIC 0,0 1,3 1,1

HA REBUT O REP MALTRACTAMENT PSICOLÒGIC 1,1 3,2 2,9

MALALT O PERSONA GRAN AMB NECESSITAT DE SER INTERNAT 1,1 0,8 0,8

CAP DE LES ANTERIORS 76,9 72,2 72,8

TOTAL 107,3 111,1 110,6
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4.4.1. Benefi ciaris de serveis socials, Càritas i altres ONG
Amb l’objectiu de conèixer en quina mesura s’apropen els ciutadans d’Andorra als serveis 
socials, un primer aspecte sobre el qual es demana als entrevistats és que comentin si, el 
darrer any, ells o algun membre de la llar, s’havia dirigit als serveis socials públics o privats. La 
primera dada que cal ressaltar és que prop d’un 10% (en concret, el 9,4%) sí que han acudit 
durant l’últim any als serveis socials, independentment que fossin de caràcter públic o privat. 

El segon aspecte destacable és que de manera molt majoritària els ciutadans d’Andorra 
s’han dirigit als serveis socials públics. Sobre el total de persones que han visitat aquests ser-
veis, 9 de cada 10 persones (88,2%) ho han fet amb els públics, mentre que la resta 22,4% 
van acudir als serveis socials privats de Càritas o altres ONG’s. Aquestes proporcions es lle-
geixen de manera que mentre un 2,2% dels entrevistats, o membres de la llar, es dirigeixen 
a Càritas o altres ONG’s, el 8,3% sol·liciten l’ajut a través dels serveis socials públics.

Taula 4.58. Distribució percentual dels entrevistats que afi rmen que ells, o algun 
membre de la llar, s’han dirigit als serveis socials l’últim any

Taula 4.59. Distribució percentual dels entrevistats que afi rmen que ells, o algun 
membre de la llar, s’han dirigit als serveis socials l’últim any en funció de l’àrea ge-
ogràfi ca

S’HAN DIRIGIT ALS SERVEIS SOCIALS PÚBLICS ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 TOTAL

SÍ 11,3 4,4 5,8 8,3

NO 88,7 95,6 94,2 91,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

S’HAN DIRIGIT A SÍ NO TOTAL

SERVEIS SOCIALS PÚBLICS 8,3 91,7 100

SERVEIS SOCIALS PRIVATS (CÀRITAS O ALTRES ONG) 2,2 87,8 100

S’HAN DIRIGIT ALS SERVEIS SOCIALS PRIVATS
(CÀRITAS O ALTRES ONG)

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 TOTAL

SÍ 2,4 1,1 2,3 2,2

NO 97,6 98,9 97,7 97,8

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
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Des de la perspectiva del lloc de residència, la zona 1 es presenta com l’àrea on hi ha un 
nombre més elevat de demandants a través dels serveis socials públics (11,3%), davant de 
la zona 2 (4,4%) o la zona 3 (5,8%). De la mateixa manera, els que s’han dirigit a instàncies 
privades (Càritas o d’altres ONG) per sol·licitar ajut, es concentren principalment a la zona 
1 (2,4%), encara que les diferències respecte de la zona 3 (2,3%) o de la zona 2 (1,1%) són 
insignifi cants, ja que hi ha un volum molt baix de demandants d’ajuda per aquesta via.

Taula 4.60. Distribució percentual dels entrevistats que afi rmen que ells, o algun 
membre de la llar, s’han dirigit als serveis socials l’últim any en funció de la grandà-
ria de la llar

Quan relacionem la dimensió de les llars, en funció del nombre de membres que les in-
tegren, s’observa que principalment són les llars de 4 o més membres les que acudeixen 
als serveis socials de caràcter públic (13,15%). En canvi, per al cas de Càritas i d’altres 
ONG, les llars de 2 (3,9%) o 3 persones (2,8%) són les que més ajuda sol·liciten a aques-
tes institucions, davant dels unipersonals (0,6%) o les que tenen un nombre més gran de 
membres (0,7%).

Quan considerem el tipus de llar que conformen els andorrans, s’observa que acudeixen 
amb més mesura als serveis socials públics (8,9%) i a Càritas o d’altres ONG (2,4%) les 
llars no monoparentals. És a dir, les llars monoparentals sol·liciten menys l’ajuda que pu-
guin proporcionar-los els centres de serveis socials, siguin públics o privats. 

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

S’HAN DIRIGIT ALS SERVEIS 
SOCIALS PÚBLICS

VIU SOL/A
DUES 

PERSONES
TRES 

PERSONES

QUATRE 
O MÉS 

PERSONES
TOTAL

SÍ 6,9 8,1 6,4 13,5 8,3

NO 93,1 91,9 93,6 86,5 91,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

S’HAN DIRIGIT ALS SERVEIS 
SOCIALS PRIVATS
(CÀRITAS O D’ALTRES ONG)

VIU SOL/A
DUES 

PERSONES
TRES 

PERSONES

QUATRE 
O MÉS 

PERSONES
TOTAL

SÍ 0,6 3,9 2,8 0,7 2,2

NO 99,4 96,1 97,2 99,3 97,8

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Taula 4.61. Distribució percentual dels entrevistats que afi rmen que ells, o algun 
membre de la llar, s’han dirigit als serveis socials l’últim any en funció de la naciona-
litat del sustentador principal

Finalment, en funció de la nacionalitat del sustentador principal, s’entreveu que són, de 
manera general, els portuguesos i els espanyols els que sol·liciten majoritàriament ajuda 
als diferents organismes. Així doncs, un 12,5% dels portuguesos han acudit als serveis 
socials públics, seguits dels espanyols (10,3%). De la mateixa manera, acudeixen a ins-
tàncies privades els espanyols (3%) i els portuguesos (2,8%) de manera majoritària.

4.4.2. Causes per acudir als serveis socials. Valoració de l’ajuda
A continuació es tracten diferents situacions que han derivat en la demanda d’ajut als assistents 
socials i les valoracions que s’ofereixen dels serveis socials promotors de les ajudes sol·licitades.

El qüestionari presentava una relació de problemes i, per a cadascun, es va demanar que 
diguessin si aquell motiu havia estat la causa que els va fer acudir als serveis socials. 
D’acord amb els resultats, sembla clar que destaquen els problemes econòmics damunt 
dels altres: sis de cada deu llars (60%) van dirigir-se als treballadors socials per aquesta 
raó. En segon lloc es troben els contactes per problemes de salut (42,1%). Finalment, i 
ja amb valors per sota del 25%, apareixen les visites als serveis socials per plantejar pro-
blemes derivats de l’habitatge (24,5%) o els relacionats amb la manca de feina (15,3%) i, 
per tant, també relacionats amb problemes econòmics. En canvi, els problemes que han 
causat menys visites han estat els relacionats amb els trastorns psicològics (1,8%) i els 
de l’alcoholisme (2%).

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

S’HAN DIRIGIT ALS 
SERVEIS SOCIALS 
PÚBLICS

ANDORRANA ESPANYOLA PORTUGUESA FRANCESA
RESTA DE 
NACIO-

NALITATS
TOTAL

SÍ 5,4 10,3 12,5 5,4 12,2 8,3

NO 94,6 89,7 87,5 94,6 87,8 91,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

S’HAN DIRIGIT ALS 
SERVEIS SOCIALS 
PRIVATS (CÀRITAS O 
D’ALTRES ONG)

ANDORRANA ESPANYOLA PORTUGUESA FRANCESA
RESTA DE 
NACIO-

NALITATS
TOTAL

SÍ 1,5 3,0 2,8 0,0 2,6 2,2

NO 98,5 97,0 97,2 100,0 97,4 97,8

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Taula 4.62. Distribució percentual dels problemes que han derivat en la sol·licitud 
d’ajuda als assistents socials (RM)

Tanmateix, també hem volgut que ens diguessin si aquestes visites als serveis socials els 
havia ajudat, i en quin grau, a resoldre els seus problemes. Pel que fa als serveis socials 
públics, s’observa que un 32,1% afi rma que els assistents socials l’han ajudat bastant, 
seguit del 23,2 %, que opina que una mica. En qualsevol dels casos, la dada més desta-
cable i que aporta el percentatge més gran és que el 42,9% d’entrevistats manifesten 
que les visites als treballadors socials no els han ajudat gens a l’hora de resoldre els seus 
problemes pel que fa als serveis de tall públic.

D’altra banda, pel que fa als serveis socials com Càritas o d’altres ONG, les valoracions 
canvien. Val a dir, però, que existeix un percentatge inferior que en el cas anterior per a 
aquells que destaquen que els han ajudat bastant (28, 6%), encara que els que afi rmen 
que els han ajudat en alguna cosa és superior (35,7%, 11,3% punts percentuals més que 
la mitjana). A més a més, pel que fa a l’afi rmació que no els han ajudat gens, hi ha un 
menor percentatge en el cas de Càritas o d’altres ONG (35,7%) que en els serveis socials 
públics o amb respecte a la mitjana. Aquestes opinions queden detallades en la taula 
següent:

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

%

PROBLEMES AMB ELS FILLS MENORS D’EDAT 4,5

PROBLEMES D’ALCOHOLISME 2,0

PROBLEMES DE MALTRACTAMENTS 3,6

PROBLEMES D’ATENCIÓ DE PERSONES GRANS 9,3

PROBLEMES PSICOLÒGICS 1,8

PROBLEMES D’ATUR 15,3

PROBLEMES ECONÒMICS 60,5

PROBLEMES DE SALUT 42,1

PROBLEMES D’HABITATGE 24,5

PROBLEMES DE MOBILITAT 3,8

TOTAL 167,3
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Taula 4.63 Valoració oferta pels usuaris dels serveis socials respecte de l’ajuda rebu-
da dels assistents socials en funció dels tipus de serveis socials

Quan aprofundim sobre aquesta qüestió incorporant alguns aspectes rellevants com el ti-
pus de llar o mida, s’observa que a les llars no monoparentals hi ha un pes més signifi catiu 
d’aquells que afi rmen que no els han ajudat gens (42,4%), que superen de gairebé dos punts 
més el percentatge de la mitjana d’Andorra. A més a més, com es pot veure en la taula 4.64, 
les llars de tres membres són els que tenen més discrepàncies amb els ajuts rebuts (63,3%), 
davant de les llars d’una i dues persones, que amb un 69,3% i 57,9% respectivament, es 
presenten com els més d’acord amb el servei rebut (els han ajudat una mica o bastant). Amb 
uns percentatges similars es presenten les llars amb més membres.

Taula 4.64 Valoració de l’ajuda rebuda pels assistents socials per resoldre els dife-
rents problemes en funció de la mida de la llar

I fi nalment, en funció de la nacionalitat dels sustentador principal destaquen les opinions dels 
espanyols i portuguesos: el 69,6%i 56,3%, respectivament, creuen que la labor dels treba-
lladors socials els ha ajudat una mica o bastant. En el pol oposat se situen les opinions dels 
andorrans: un 68,8% destaca que els han ajudat poc o gens les gestions dels assistents socials.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

VIU SOL/A
DUES 

PERSONES
TRES 

PERSONES
QUATRE O MÉS 

PERSONES
TOTAL

BASTANT 23,1 42,1 18,2 42,1 32,9

UNA MICA 46,2 15,8 18,2 21,1 24,4

POC 0,0 5,3 0,0 0,0 2,0

GENS 30,8 36,8 63,6 36,8 40,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

S’HAN DIRIGIT ALS SERVEIS SOCIALS 
PÚBLICS

S’HAN DIRIGIT ALS SERVEIS SOCIALS 
PRIVATS (CÀRITAS O D’ALTRES ONG)

TOTAL

BASTANT 32,1 28,6 32,9

UNA MICA 23,2 35,7 24,4

POC 1,8 0,0 2,0

GENS 42,9 35,7 40,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0
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Taula 4.65 Valoració de l’ajuda rebuda pels assistents socials per resoldre els dife-
rents problemes en funció de la nacionalitat del sustentador principal*

4.4.3 Usos i coneixements de recursos i programes socials
En el darrer bloc d’aquest capítol es tracta la relació entre els usuaris i els coneixements 
dels recursos i programes socials que estan implantats a Andorra, així com les valoraci-
ons que els benefi ciaris en fan.

En primer lloc cal assenyalar que només el 7,3% de les llars d’Andorra, mitjançant algun 
dels membres, han utilitzat algun recus social durant l’any passat.

Taula 4.66. Proporció d’usuaris que han utilitzat els següents recursos socials du-
rant l’any passat

%

CENTRE O RESIDÈNCIA DE GENT GRAN 0,7

CENTRE DE MENORS 0,4

RESIDÈNCIA PER A MINUSVÀLIDS 0,8

CENTRE PER A DROGODEPENDENTS 0,2

HABITATGES TUTELATS 0,6

AJUDA ECONÒMICA D’EMERGÈNCIA (URGÈNCIA) 3,8

CASES D’ACOLLIDA PER A DONES MALTRACTADES 0,2

CENTRES PER A PERSONES SENSE SOSTRE 0,7

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

*La base mostral dels “francesos” i “resta de nacionalitats” no permet presentar dades estadísticament fi ables 
pel seu escàs volum, per tant no es mostren.
Font: Enquesta sobre la Situació Social a Andorra, EDIS S.A.

ANDORRANA ESPANYOLA PORTUGUESA TOTAL

BASTANT 25,0 26,1 37,5 33,3

UNA MICA 6,3 43,5 18,8 23,3

POC 6,3 0,0 0,0 1,7

GENS 62,5 30,4 43,8 41,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
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Dels recursos pels quals han estat sondejats els ciutadans, només un concentra el 3,8 % 
dels usuaris: l’ajuda econòmica d’emergència/urgència. Tota la resta de recursos presen-
ten proporcions molt baixes, totes per sota de l’1% i, entre aquestes, només cal destacar 
els usuaris de les residències per a minusvàlids (0,8%), els centres per a persones sense 
llar i els centres o residències per a gent gran (ambdós amb un 0,7%). Els recursos menys 
utilitzats són els de cases d’acollida per a dones maltractades i els centres per a drogo-
dependents (0,2%).

Taula 4.67. Distribució percentual dels recursos i programes socials en funció del 
nivell de coneixement i benefi cència dels andorrans

També hem preguntat als ciutadans pel nivell de coneixement sobre determinats recur-
sos i programes socials i si en són o no benefi ciaris. Un cop vistos els resultats sembla clar 
que el més demanat i que acull un nombre més important de benefi ciaris és el de la Tar-
geta Magna (7,7% en són benefi ciaris) davant del programa de famílies d’acollida, que 
en la mostra del nostre estudi no ha registrat cap benefi ciari, encara que això no evita 
que sí que registri un alt percentatge de persones que, encara que no en siguin benefi ci-
àries, el coneixen (53,2%). Tanmateix, els recursos i programes socials menys coneguts, 
i per tant que tampoc no comptabilitzen benefi ciaris, són la Targeta Blava (69, 8%), les 
prestacions d’urgència (61%) i els centres d’atenció terapèutica (59,6%).

Pel que fa a les valoracions que els entrevistats en fan, s’observa que a grans trets són totes 
molt positives. El recurs/programa social més ben valorat és el de la Targeta Magna, que 
congrega un nombre més alt de benefi ciaris, amb un 94,1% que la considera molt bona, 

SOC 
BENEFICIARI

NO SOC 
BENEFICIARI 

PERÒ EL CONEC

NO SOC 
BENEFICIARI I 
NO EL CONEC

TOTAL

CONEIX TARGETA BLAVA 0,2 30,0 69,8 100,0

CONEIX TARGETA MAGNA 7,7 58,1 34,2 100,0

CONEIX CENTRES D’ATENCIÓ 
TERAPÈUTICA 0,5 40,0 59,6 100,0

CONEIX PROGRAMES DE 
FAMÍLIES D’ACOLLIDA 1,1 53,5 45,4 100,0

CONEIX PROGRAMES D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA/TELEASSISTÈNCIA 0,0 53,2 46,8 100,0

CONEIX PRESTACIÓ PER 
DESOCUPACIÓ INVOLUNTÀRIA 0,3 45,1 54,6 100,0

CONEIX PRESTACIÓ D’URGÈNCIA 0,8 38,2 61,0 100,0
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seguida del programa d’atenció domiciliària/teleassistència, amb un 90,3%, i les presta-
cions d’urgència, amb un 90%. Les opinions i valoracions més negatives estan associades 
a la prestació d’atur; no tan sols acumula un 16,2 % d’opinions en el sentit d’acceptable, 
sinó que més d’una cinquena part (22,1 %) la qualifi quen de dolenta.

Taula 4.68. Distribució percentual de les valoracions del funcionament de recursos 
i programes socials

D’acord amb el nivell d’implantació i el nombre de benefi ciaris que acumula, tracem a 
continuació una anàlisi més detallada del programa de benefi ciaris de la Targeta Magna 
en funció d’aquells entrevistats que, per les condicions que compleixen, poden sol·lici-
tar-la. Així doncs, es pot observar que com més gran és l’entrevistat, més presència té en 
el grup de benefi ciaris de la targeta. Per als que tenen entre 65 i 69 anys, hi ha un 45% 
de benefi ciaris, mentre que per als que tenen entre 70 i 74 anys el nivell d’implantació 
arriba al 85% i són el grup d’edat amb un percentatge més alt.

Tanmateix, aquesta tendència varia quan considerem el grup d’edat de majors de 75 
anys, que davalla gairebé 16 punts percentuals (69,2%). També destaquen els grups de 
65 a 69 anys i el de més de 75 anys per uns nivells signifi catius d’entrevistats que no són 
benefi ciaris ni coneixen la Targeta Magna (amb un 10% i 11,5% respectivament).

BONA ACCEPTABLE DOLENTA TOTAL

CONEIX TARGETA BLAVA 87,3 11,1 1,6 100,0

CONEIX TARGETA MAGNA 94,1 5,6 0,3 100,0

CONEIX CENTRES D’ATENCIÓ TERAPÈUTICA 88,1 9,0 2,9 100,0

CONEIX PROGRAMES DE FAMÍLIES D’ACOLLIDA 90,3 8,0 1,7 100,0

CONEIX PROGRAMES D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA/TELEASSISTÈNCIA 85,9 11,4 2,7 100,0

CONEIX PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ 
INVOLUNTÀRIA 61,7 16,2 22,1 100,0

CONEIX PRESTACIÓ D’URGÈNCIA 90,0 5,5 4,5 100,0

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.
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Taula 4.69. Relació de benefi ciaris de la Targeta Magna en funció dels entrevistats 
que poden sol·licitar-la

4.5 Percepció de la situació social d’Andorra

Per tal de valorar la percepció que els andorrans tenen sobre la situació social del país 
s’han obtingut una sèrie d’indicadors que fan referència a l’observació de les desigual-
tats socials, els serveis públics, així com la situació social general i els problemes més 
importants o d’una rellevància més gran en l’actualitat. En molts d’aquests aspectes s’ha 
tingut en compte no tan sols la situació actual, sinó també l’evolució de les opinions en 
els darrers anys i com creuen els entrevistats que pot evolucionar la situació social en el 
futur a mitjà i llarg termini.

4.5.1 Percepció i valoració de les desigualtats socials
Més de la meitat de les persones entrevistades afi rmen que que hi ha un nombre molt alt 
de desigualtats socials (el 56,5%). Si es té en compte aquesta dada i hi afegim que hi ha 
un 34,9% que creu que existeixen algunes desigualtats socials, ens trobem que la ma-
joria dels entrevistats tenen una alta sensibilitat davant de les diferències que es poden 
establir en la societat andorrana. Tanmateix, encara que aquesta sigui la norma general, 
s’observen diferències segons la zona territorial. Així doncs, allà on es percep més desi-
gualtats és a la zona 1 (Andorra la Vella i Escaldes-Engordany), amb un 69,2 %; a la zona 
2 (Ordino i Canillo) destaca el percentatge de persones que diuen que hi ha desigualtats 
i, per acabar, a la zona 3 (La Massana, Encamp i Sant Julià de Lòria) ambdues opinions 
són semblants. En tots els casos, el percentatge d’aquells que creuen que hi ha poques 
desigualtats socials o cap no és mai superior al 12,1%.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

EN SÓC BENEFICIARI
NO EN SÓC 

BENEFICIARI PERÒ 
LA CONEC

NO EN SÓC 
BENEFICIARI I NO LA 

CONEC
TOTAL

ENTRE 65 I 69 ANYS 45,0 45,0 10,0 100,0

ENTRE 70 I 74 ANYS 85,0 15,0 0,0 100,0

MÉS DE 75 ANYS 69,2 19,2 11,5 100,0

TOTAL 61,6 30,2 8,1 100,0
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Taula 4.70 Distribució percentual de les opinions dels andorrans sobre el grau de 
desigualtats socials que hi ha a Andorra, segons les zones territorials i total

Retrospectivament, quan prenem com a referència els últims anys, el 16,6% de la socie-
tat creu que les desigualtats s’han mantingut igual els darrers anys (sobretot en el cas 
d’aquells que resideixen a la zona 2), mentre que la majoria creu que han tingut una 
tendència creixent (77,4%) fi ns a l’any actual.

Taula 4.71 Distribució percentual de les opinions dels andorrans sobre el grau en 
què han augmentat o disminuït les desigualtats socials a Andorra els últims anys, 
segons les zones territorials i total

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 TOTAL

MOLTES DESIGUALTATS SOCIALS 69,2 31,9 48,0 56,5

ALGUNES DESIGUALTATS SOCIALS 23,2 56,0 43,4 34,9

POQUES DESIGUALTATS SOCIALS 6,6 6,6 6,3 6,5

CAP DESIGUALTAT SOCIAL 1,1 5,5 2,3 2,1

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 TOTAL

HAN AUGMENTANT BASTANT 51,8 27,0 38,9 44,0

HAN AUGMENTAT UNA MICA 29,1 39,3 37,2 33,4

SEGUEIXEN IGUAL 13,1 24,7 18,8 16,6

HAN DISMINUÏT UNA MICA 5,2 9,0 4,0 5,2

HAN DISMINUÏT BASTANT 0,8 0,0 1,0 0,8

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
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4.5.1.1. Les desigualtats socials actuals a Andorra 
Després d’analitzar les opinions generals davant de les desigualtats socials que hi ha a 
Andorra, de manera més específi ca es poden destacar algunes diferències d’acord amb 
el nivell d’estudis del sustentador principal de la llar. Els que menys desigualtats perce-
ben són aquells que tenen una formació més alta, encara que també destaca un per-
centatge elevat que creu que existeixen moltes desigualtats socials (68,6%) amb una 
formació inferior a la dels estudis primaris.

D’acord amb la nacionalitat, els que menys desigualtats observen són els francesos i, en 
segon lloc, els andorrans, encara que el 52,5% d’aquests últims creuen que hi ha moltes 
desigualtats socials. A l’altre extrem, hi hauria els espanyols, amb un 63,6%, i els portu-
guesos, amb un 60,9%, entre aquells que consideren que la societat d’Andorra presenta 
moltes diferències socials actualment.

Taula 4.72. Distribució percentual de les opinions dels andorrans sobre el grau de 
desigualtats socials, d’acord amb el nivell d’estudis del sustentador principal.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ANALFABET 
I SENSE 
ESTUDIS 

PRIMARIS

ESTUDIS 
PRIMARIS 

COMPLETS

BATXILLERAT 
SUPERIOR, FPI 

I FPII

LLICENCIAT, 
DIPLOMAT I 

DOCTOR
TOTAL

MOLTES 
DESIGUALTATS 
SOCIALS

68,6 56,9 45,5 61,5 56,5

ALGUNES 
DESIGUALTATS 
SOCIALS

22,7 36,0 45,9 27,7 34,9

POQUES 
DESIGUALTATS 
SOCIALS

6,7 5,4 6,8 0,1 6,5

CAP DESIGUALTAT 
SOCIAL 2,1 1,7 1,9 3,1 2,1

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Taula 4.73. Distribució percentual de les opinions dels andorrans sobre el grau de 
desigualtats socials, d’acord amb la nacionalitat del sustentador principal.

Abans d’analitzar la percepció de les desigualtats socials en funció de la religiositat i l’as-
sociacionisme de la població, s’ha de destacar que a Andorra hi ha un 66,6 % de catòlics/
cristians i un 31,1% d’agnòstics/ateus/indiferents. La resta es reparteix entre musulmans 
i d’altres religions.

Taula 4.74. Distribució percentual de les diferents religions o opcions religioses a 
Andorra

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ANDORRANA ESPANYOLA PORTUGUESA FRANCESA RESTA DE 
NACIONALITATS

MOLTES 
DESIGUALTATS 
SOCIALS

52,5 63,6 60,9 47,2 48,7

ALGUNES 
DESIGUALTATS 
SOCIALS

41,0 28,2 31,2 47,2 23,1

POQUES 
DESIGUALTATS 
SOCIALS

5,0 5,5 5,8 5,6 25,6

CAP 
DESIGUALTAT 
SOCIAL

1,5 2,7 2,2 0,0 2,6

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

%

CATÒLICA/CRISTIANA 66,6

MUSULMANA 1,3

INDIFERENT/AGNÒSTIC/ATEU 31,1

ALTRES RELIGIONS 1,0

TOTAL 100,0
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Taula 4.75. Distribució percentual de les opinions dels andorrans sobre el grau de 
desigualtats socials, d’acord amb la religió que professen i participen en associa-
cions, organitzacions i/o voluntariat

Per regla general, aquells que s’identifi quen com a membres d’associacions, organitza-
cions o voluntariat (el 17,3% pertanyen a alguna associació, organització o grup volun-
tari) perceben en menor grau les desigualtats socials. Les diferències entre uns i altres es 
fan més evidents entre aquells que responen que hi ha moltes desigualtats, 13,4 punts 
superior en aquells que no en són membres. Pel que fa al tipus de religió que professen 
els entrevistats, els musulmans són els que troben més desigualtat a Andorra, davant 
dels catòlics i agnòstics.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

RELIGIÓ
MEMBRE D’ASSOCIACIONS, 

ORGANITZACIONS O VOLUNTARI

CATÒLICA/
CRISTIANA

MUSULMANA
INDIFERENT/
AGNÒSTIC/

ATEU
SÍ NO

MOLTES 
DESIGUALTATS 
SOCIALS

52,5 80,0 69,4 45,9 59,3

ALGUNES 
DESIGUALTATS 
SOCIALS

39,3 10,0 21,0 43,6 32,9

POQUES 
DESIGUALTATS 
SOCIALS

5,9 10,0 7,4 10,5 5,3

CAP 
DESIGUALTAT 
SOCIAL

2,0 0,0 2,2 0,0 2,4

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Taula 4.76. Distribució percentual de les opinions dels andorrans sobre el grau de 
desigualtats socials, d’acord amb diversos indicadors econòmics. [Escala d’1 a 10 
per a la mitjana de “mitjans d’existència”, on 10 és família molt rica i 1 família molt 
pobra]

D’altra banda, sembla que l’estabilitat en els ingressos econòmics incideix quan opinen 
sobre aquest aspecte. Aquells que tenen més estabilitat en els ingressos familiars, cre-
uen que hi ha un menor grau de desigualtats socials. Tanmateix, el percentatge és més 
elevat, entre els que responen que hi ha moltes desigualtats socials a Andorra, quan 
els ingressos són poc o gens estables. Aquesta percepció és menor quan no es rep cap 
prestació i quan creuen que l’esgraó familiar, pel que fa als mitjans d’existència, és una 
mica més baix.

4.5.1.2. Valoració de l’evolució de les desigualtats socials a Andorra els últims 
anys
Tal com s’assenyalava anteriorment, tant aquells que tenen un nivell inferior d’estudis 
com aquells que estan a l’esgraó més alt són els que creuen que els darrers anys han 
augmentat més les desigualtats socials. Tanmateix, un elevat percentatge de llicenciats, 
diplomats i doctors creuen que s’han mantingut igual, davant d’aquells que tenen com 
a màxim estudis primaris fi nalitzats.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ESTABILITAT DELS INGRESSOS 
FAMILIARS

ESGRAÓ 
FAMILIAR QUANT 

ALS MITJANS 
D’EXISTÈNCIA

REP ALGUN TIPUS DE PRESTACIÓ

ESTABLES O 
UNA MICA 
ESTABLES

POC O GENS 
ESTABLES

MITJANA SÍ NO

MOLTES 
DESIGUALTATS 
SOCIALS

55,8 68,3 4,9 59,0 55,7

ALGUNES 
DESIGUALTATS 
SOCIALS

36,4 18,3 5,5 34,3 35,3

POQUES 
DESIGUALTATS 
SOCIALS

5,6 13,4 4,9 5,7 6,8

CAP 
DESIGUALTAT 
SOCIAL

2,3 0,0 4,9 1,0 2,2

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Taula 4.77. Distribució percentual de les opinions dels andorrans sobre el grau en 
què han augmentat o disminuït les desigualtats socials a Andorra els darrers anys, 
segons el nivell d’estudis del sustentador principal.

Pel que fa a la nacionalitat, els espanyols i els francesos són els que presenten proporci-
ons més elevades en el sentit que la situació social del país segueix igual (una mica més 
del 19% en ambdós casos), tanmateix, pensen majoritàriament que les desigualtats han 
augmentat els darrers anys, encara que amb una intensitat menor en el cas dels france-
sos. Els andorrans, amb un 82,9 %d’opinions que diuen que la desigualtat ha augmentat 
una mica o bastant, són els que perceben una evolució més pronunciada en l’augment 
de les desigualtats.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ANALFABET 
I SENSE 
ESTUDIS 

PRIMARIS

ESTUDIS 
PRIMARIS 

COMPLETS

BATXILLERAT 
SUPERIOR, FPI 

I FPII

LLICENCIAT, 
DIPLOMAT I 

DOCTOR
TOTAL

HAN AUGMENTANT 
BASTANT 52,8 45,9 33,8 46,0 44,0

HAN AUGMENTAT 
UNA MICA 24,6 34,3 42,7 25,4 33,4

SEGUEIXEN IGUAL 15,9 14,0 18,8 22,2 16,6

HAN DISMINUÏT 
UNA MICA 4,6 5,4 4,6 4,8 5,2

HAN DISMINUÏT 
BASTANT 2,1 0,4 0,0 1,6 0,8

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Taula 4.78. Distribució percentual de les opinions dels andorrans sobre el grau en 
què han augmentat o disminuït les desigualtats socials a Andorra els darrers anys, 
d’acord amb la nacionalitat del sustentador principal.

Es pot trobar, a més a més, una tendència interessant si s’observa aquells que creuen que 
les desigualtats socials a Andorra han augmentat bastant els darrers anys, d’acord amb 
l’any d’arribada al país. Entre els que més temps fa que són a Andorra i els que hi han 
viscut sempre trobem els percentatges més alts d’opinions en el sentit que ha crescut 
la desigualtat, davant d’aquells que hi han arribat més recentment. La tendència, però 
a la inversa, té lloc entre les respostes d’aquells que creuen que la situació segueix igual.

ANDORRANA ESPANYOLA PORTUGUESA FRANCESA
RESTA DE 

NACIONALITATS
TOTAL

HAN AUGMENTANT 
BASTANT 43,1 46,9 49,3 19,4 36,1 44,0

HAN AUGMENTAT 
UNA MICA 39,8 29,2 24,3 44,4 27,8 33,4

SEGUEIXEN IGUAL 12,6 19,9 15,4 19,4 36,1 16,6

HAN DISMINUÏT 
UNA MICA 3,3 4,0 9,6 16,7 0,0 5,2

HAN DISMINUÏT 
BASTANT 1,2 0,0 1,5 0,0 0,0 0,8

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.
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Taula 4.79. Distribució percentual de les opinions dels andorrans sobre el grau en 
què han augmentat o disminuït les desigualtats socials a Andorra els darrers anys, 
d’acord amb l’any d’arribada a Andorra del sustentador principal.

4.5.2. Valoració i situació dels serveis públics a Andorra
D’altra banda, l’anàlisi de la valoració, l’evolució i la despesa que s’hauria de fer en un 
futur sobre els diferents serveis públics a Andorra ens poden ajudar també a apropar-nos 
a una visió global de la situació social del país i saber com és percebuda per aquells que 
hi viuen. Per això s’han tingut en compte els serveis públics següents: l’atenció sanitària, 
l’educació a tots nivells, els serveis socials, aquells que tenen a veure amb l’habitatge i 
amb les pensions per a la tercera edat.

La valoració en termes generals denota que l’atenció sanitària és la més preuada (d’un 
7,1 sobre 10) i és l’únic dels serveis que arriba al notable. El seguiria l’educació i els ser-
veis socials, ambdós amb una valoració per sobre del 5, mentre que els serveis referents 
a l’habitatge i a les pensions no arriben ni de bon tros a l’aprovat, són els menys valorats, 
amb nivells per sota del 5 (sobretot en el darrer cas, amb un 3,4 de mitjana). Per zo-
nes territorials es manté aquesta tendència, si bé les puntuacions de l’atenció sanitària, 
l’educació, les pensions i l’habitatge disminueixen respecte de la mitjana a la zona 1 i els 
serveis socials a la zona 3.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

SEMPRE HA 
VISCUT A 
ANDORRA

HI VA 
ARRIBAR 

EL 1975 O 
ABANS

HI VA 
ARRIBAR 

ENTRE 
1976 I 1985

HI VA 
ARRIBAR 

ENTRE 
1986 I 1995

HI VA 
ARRIBAR 

ENTRE 
1996 I 2005

HI VA 
ARRIBAR 

EL 2006 O 
DESPRÉS

HAN AUGMENTANT 
BASTANT 44,2 45,9 47,8 45,2 41,7 30,8

HAN AUGMENTAT 
UNA MICA 38,5 30,6 31,5 25,0 29,6 38,5

SEGUEIXEN IGUAL 13,3 15,3 15,2 20,2 20,0 28,2

HAN DISMINUÏT 
UNA MICA 2,7 7,1 5,4 9,5 7,8 2,6

HAN DISMINUÏT 
BASTANT 1,2 1,2 0,0 0,0 0,9 0,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Taula 4.80 Valoració mitjana total i per zones territorials dels diferents serveis pú-
blics a Andorra [escala de 0 a 10, on 10 és la valoració més alta i 0 la més baixa]

Per tal de comprendre millor la visió que es té de cadascun d’aquests serveis, s’ha po-
sat en relació amb alguna de les característiques dels entrevistats. Així doncs, aquells 
que millor valoren l’habitatge són els de nacionalitat francesa (5,3 sobre 10), davant dels 
portuguesos (4,1), així com els que sempre han viscut a Andorra, que disten sobretot 
d’aquells que van arribar al país entre el 1996 i el 2005 (4,3). D’altra banda, aquells que 
tenen l’habitatge en règim de cessió o de propietat valoren més positivament aquest 
tipus de serveis públics que aquells que estan de lloguer (4,5), encara que també infl ueix 
bastant en les opinions l’estat en què es trobi el seu habitatge.

Pel que fa als serveis públics que tenen a veure amb l’atenció sanitària, també es poden 
trobar diferències interessants en la comparació o descripció dels dos extrems. D’una ban-
da, les opinions estan molt infl uïdes segons l’estat de salut (els últims dotze mesos) de les 
persones, ja que la valoració més alta (7,5 sobre 10) correspon a aquells que tenen un estat 
de salut molt bo, mentre que els han patit més mals valoren l’atenció sanitària molt pitjor. 
D’altra banda, es pot observar que les opinions més favorables corresponen als andorrans, 
davant dels portuguesos. Pel que fa als ingressos, hi ha una certa polaritat en les opinions, 
ja que les valoracions més altes (7,4) corresponen tant a aquells que ingressen una quanti-
tat inferior a 600 € com als que tenen uns ingressos superiors als 2.100 €.

Els que millor valoren els serveis públics relacionats amb l’educació en tots els nivells són 
els que tenen estudis universitaris o superiors, els que han arribat a Andorra el 2006 o 
després i els de nacionalitat francesa. A l’altre extrem, els que pitjor la valoren són els que 
tenen estudis per sota de l’educació primària, els que van arribar entre els anys 1976 i 
1995 i els de nacionalitat portuguesa.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ATENCIÓ 
SANITÀRIA

EDUCACIÓ 
A TOTS ELS 

NIVELLS

SERVEIS 
SOCIALS

HABITATGE
PERNSIONS PER 
A LA TERCERA 

EDAT

ZONA 1 7,0 6.2 5,8 4,5 3,3

ZONA 2 7,3 6,8 5,8 4,8 3,8

ZONA 3 7,2 6,6 5,8 4,8 3,4

TOTAL 7,1 6,4 5,8 4,7 3,4
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Pel que fa als serveis socials en general, a mesura que augmenta l’edat de les persones, 
la valoració positiva d’aquests serveis és més determinant. D’altra banda, els espanyols 
(davant dels portuguesos), aquells que s’han dirigit alguna vegada als serveis socials i 
aquells que tenen un nivell d’ingressos inferior als 600 € són els que millor els valoren.

Per últim, cal fer referència a les pensions per a la tercera edat com un altre tipus de servei 
públic determinant a Andorra. Encara que en termes generals la valoració no supera el 
3,5 (sobre10), cal assenyalar que, d’acord amb la nacionalitat, són els andorrans els que 
en tenen una visió més positiva, davant dels portuguesos, de la mateixa manera que els 
primers creuen que han millorat molt més els darrers anys, mentre que els portuguesos 
pensen que han empitjorat força. Alhora, les opinions són més favorables entre aquells 
que sempre han viscut a Andorra que entre els nouvinguts, i per a aquelles persones que 
no superen els 2.100 € .

Taula 4.81. Valoracions mitjanes de l’evolució els últims deu anys dels diferents ser-
veis públics a Andorra d’acord amb les zones territorials (valoració: escala d’1 a 5, on 
1 és que han empitjorat bastant i 5 han millorat bastant).

A més a més de les puntuacions que les persones entrevistades han donat als serveis pú-
blics, també ens han interessat les seves opinions en el sentit si els serveis havien millorat 
o no en el període dels últims deu anys. Una part considerable dels entrevistats creu que 
no han sofert pràcticament modifi cacions l’última dècada. Les pensions per a la terce-
ra edat són les que es mantenen més estables, d’acord amb el 29,5% dels entrevistats, 
tenint en compte que només el 35,5% creu que han millorat. En segon lloc, els serveis 
públics relacionats amb l’habitatge són els que presenten un grau d’empitjorament su-
perior els darrers anys respecte de la resta, encara que els percentatges d’una banda i 
de l’altra siguin semblants (al voltant d’un 42%). A l’altre extrem, l’atenció sanitària seria 
la que més ha millorat amb el pas del temps, seguida dels serveis socials i l’educació en 
tots els nivells.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 TOTAL

ATENCIÓ SANITÀRIA 3,87 3,93 3,79 3,84

EDUCACIÓ 3,37 3,76 3.54 3,48

SERVEIS SOCIALS 3,73 3,76 3,76 3,75

HABITATGE 2,77 3,08 2,98 2,89

PENSIONS TERCERA EDAT 2,85 2,87 2,85 2,85
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Per zones territorials,si es miren les dades de la taula 4.81, el servei públic de l’atenció 
sanitària aconsegueix una valoració més bona en l’evolució (millora) a la zona 2 que no a 
la zona 1 o a la zona 3 (també amb valoracions positives encara que menors en l’evolució). 
Un comportament similar s’observa en els casos de l’educació, l’habitatge i les pensions 
de la tercera edat; encara que això sí, amb valoracions mitjanes inferiors al servei públic 
de l’atenció sanitària. En darrer lloc, trobem els serveis socials, que presenten valoracions 
mitjanes d’evolució idèntiques a les zones 2 i 3 (3,76 sobre 5), superiors a les de la zona 1 
(3,73). Defi nitivament, els serveis públics valorats mostren una evolució essencialment de 
millora, exceptuant el cas de l’habitatge i les pensions de la tercera edat, amb valoracions 
més properes al manteniment de la situació en el temps (2,89 i 2,85 respectivament).

Prenent en consideració uns altres aspectes defi nidors de les persones residents a An-
dorra, s’observa que els serveis públics han empitjorat, des del punt de vista de la naci-
onalitat, per als portuguesos (36,4%). Mentre que els andorrans i els espanyols són els 
que gairebé no notarien diferències amb el pas dels anys i els francesos creuen que han 
millorat bastant (16,7%) o una mica (52,8%). Aquells que han viscut sempre a Andorra, 
són els que aposten per una millora més gran, mentre que els que menys temps que hi 
són, és a dir aquells que hi han arribat a partir del 1976, són més propers a l’opinió que 
aquests serveis han empitjorat els últims anys.

D’altra banda, pel que fa a l’evolució del sistema educatiu els últims anys, aquells que 
creuen que l’educació ha millorat bastant tenen uns estudis superiors (batxillerat superi-
or, FP, universitaris, doctorats) davant dels analfabets o sense estudis primaris complets, 
que creuen que ha empitjorat molt. Una altra vegada, els francesos aposten més per la 
millora que els portuguesos, com ocorre a l’hora de valorar el servei.

Pel que fa a l’evolució dels serveis socials els darrers anys, aquelles persones que s’hi han 
dirigit alguna vegada són els que creuen que més ha millorat. Tanmateix, també afi rmen 
que han empitjorat en més mesura que aquelles persones que no els han utilitzat, les 
quals aposten més per una millora lleu. Els andorrans i aquells que fa més temps que vi-
uen a Andorra hi veuen una evolució més positiva els darrers anys, davant dels espanyols 
i d’aquells que gairebé no fa ni tan sols cinc anys que són al país.

Però a l’hora de conèixer les percepcions dels ciutadans sobre els serveis públics, hem 
volgut fer un pas més preguntant-los si el govern hauria de gastar més o no, els pròxims 
anys, per a cada un dels serveis sondejats. Les respostes obtingudes ens permeten veure, 
des de l’òptica dels ciutadans, on hi ha més carències que cal cobrir i en quins aspectes 
els serveis tenen un nivell de qualitat que és el més o menys esperat, o el sufi cient per 
cobrir les necessitats de la població.
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Els resultats obtinguts són bastant raonables en funció del que ja hem observat ante-
riorment: només el 5,7% dels entrevistats creu que la despesa destinada a cobrir les 
pensions per a la tercera edat s’ha de mantenir igual, mentre que el 22,3 % creu que la 
despesa en educació i atenció sanitària és l’adient. Per norma general, en gairebé tots 
els serveis es proposa ampliar els fons econòmics per millorar-los. De manera destacada 
el 92,5 % dels entrevistats creu que s’hauria de gastar més en pensions per a la tercera 
edat, encara que el percentatge de la resta en qualsevol cas no és menor del 75%.

Taula 4.82. Distribució percentual de la despesa que s’hauria de fer en el futur en els 
diferents serveis públics, d’acord amb les zones i total

GASTAR MÉS
GASTAR IGUAL 
QUE FINS ARA

GASTAR 
MENYS

TOTAL

HABITATGE ZONA 1 81,1 10.8 8,1 100

ZONA 2 73,0 15.7 11,2 100

ZONA 3 78,5 14.2 7,3 100

TOTAL 79,3 12.7 8,0 100

EDUCACIÓ A TOTS ELS NIVELLS ZONA 1 73,0 25,6 1,4 100

ZONA 2 80,7 19,3 0,0 100

ZONA 3 78,2 19,4 2,4 100

TOTAL 76,0 22,3 1,7 100

ATENCIÓ SANITÀRIA ZONA 1 69,0 29,6 1,3 100

ZONA 2 84,6 14,3 1,1 100

ZONA 3 81,1 15,9 3,0 100

TOTAL 75,6 22,3 2,1 100

SERVEIS SOCIALS ZONA 1 77,5 21,6 0,9 100

ZONA 2 84,4 13,0 2,6 100

ZONA 3 80,3 15,8 3,9 100

TOTAL 79.4 18,3 2,3 100

PENSIONS TERCERA EDAT ZONA 1 95.3 2,9 1,7 100

ZONA 2 88.3 10,4 1,3 100

ZONA 3 90.1 8,0 1,8 100

TOTAL 92.5 5,7 1,7 100
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Per zones territorials, podem distingir alguna petita diferència en cada tipus de servei 
públic analitzat. Així doncs, pel que fa a l’habitatge i les pensions per a la tercera edat, el 
percentatge és baix; entre aquells que creuen que la despesa ha de ser més important, 
es troba a la zona 2. En canvi, per a la resta de serveis públics aquest patró canvia, i és la 
zona 1 la que té un percentatge menor.

Si mirem una mica més enllà es poden apuntar, també breument, quines característiques 
tenen aquells que proposen una despesa econòmica més gran en el futur destinada a 
millorar els serveis públics de l’habitatge. De manera general, són sobretot de nacionalitat 
espanyola, que van arribar a Andorra entre els anys 1996 i 2005, en un estat evident de 
degradació del seu habitatge, que estan majoritàriament de lloguer i tenen uns ingressos 
d’entre 1.200 € i 1.500 €. Davant seu hi ha aquells que creuen que la despesa del Govern 
en el futur hauria de ser menor. Encara que només representen el 8%, com s’assenyala 
anteriorment, en podem destacar un perfi l per tal de comparar-los amb els anteriors: es 
tracta sobretot de portuguesos i d’aquells que han viscut sempre a Andorra, amb un estat 
molt bo de conservació de l’habitatge i que, generalment, estan en règim de cessió o de 
propietat. Per últim, tenen uns ingressos familiars molt més alts, des de 1.500 € fi ns a més 
de 3.000 €.

En aquest sentit, els resultats canvien si s’observa la despesa que creuen que hauria de 
fer el Govern en el futur per tal de millorar l’atenció sanitària: els que ingressen quantitats 
menors (entre 600 i 900 €) són els que més donen suport a una despesa més important 
davant d’aquells que ingressen entre 900 € i 1.200 €, que pensen que s’hauria de gastar 
menys en el futur. D’altra banda, la despesa hauria de ser més gran segons els portu-
guesos i menor per als francesos, que són els que creuen majoritàriament que l’atenció 
sanitària ha millorat bastant els últims anys. Segons el nivell d’estudis, es produeix una 
cosa interessant, ja que els que tenen estudis superiors presenten els percentatges més 
alts d’un costat i l’altre, mentre que la resta, amb estudis inferiors als universitaris, es 
concentren més a gastar igual que ara o més.

Pel que fa als serveis educatius, des del punt de vista de la nacionalitat els portuguesos 
són els que creuen que s’hi hauria d’invertir més en el futur, així com aquells que tenen 
uns ingressos familiars més estables. D’acord amb el nivell d’estudis es repeteix el mateix 
patró que s’observava anteriorment per a d’altres aspectes: primer perquè aquells amb 
estudis superiors són els que més a prop es troben de la idea d’augmentar la despesa, 
i segon perquè es torna a repetir aquesta polaritat en els resultats, de manera que en 
nivells inferiors de formació augmenten els percentatges d’aquells que creuen que s’han 
de gastar quantitats semblants a les actuals. 
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En el cas dels serveis socials, tant els portuguesos com els nouvinguts a Andorra apos-
ten per augmentar els fons destinats als serveis socials, mentre que francesos i aquells 
que fa més temps que són al país creuen que s’hauria de gastar menys (o com a mínim, 
el mateix que en l’actualitat).

Tanmateix, pel que fa a la despesa per a la tercera edat, són els espanyols els que de ma-
nera més decidida donen suport a una despesa més important per al col·lectiu, davant 
dels d’altres nacionalitats, que no es mostren tan decidits a augmentar aquesta despesa. 
També creuen que seria bo incrementar la despesa per a la tercera edat aquells que te-
nen una mitjana d’ingressos una mica més inferior.

4.5.3. Situació social i problemàtica general a Andorra
Després de tenir una visió general sobre com es perceben i es valoren les desigualtats 
socials a Andorra, la situació actual dels serveis públics, l’evolució que han tingut i la 
despesa futura que s’hi hauria d’aplicar des del Govern, per tal de fi nalitzar en el següent 
punt es farà un breu repàs per tal de conèixer com avaluen els entrevistats la situació 
social general a Andorra, així com els problemes que, creuen, són els més importants 
que tenen en l’actualitat.

4.5.3.1 Valoració i percepció de la situació social general d’Andorra
De manera general es pot afi rmar que els entrevistats tenen una valoració mitjana de la 
situació social del seu país. Pensem que sobre una escala de 0 a 10, els ciutadans apro-
ven el país (5,5) quan en valoren la situació social general amb gairebé un aprovat. Espe-
cialment a la zona 2, per sobre de la mitjana, mentre que a la zona 1 es valora amb un 5,4 
i a la zona 3 supera lleument la mitjana (de 0,1).
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Taula 4.83 Valoració mitjana i distribució percentual de l’evolució i la despesa de 
la situació social general d’Andorra segons les zones territorials i total. [Valoració: 
escala de 0 a 10, on 0 és la pitjor nota possible i 10 la millor].

D’altra banda, la majoria d’entrevistats creuen que els últims anys la situació social d’An-
dorra s’han mantingut més o menys igual (45,7%) sobretot segons els residents de la zona 
3. Tanmateix, el 26,5% dels andorrans creuen que ha millorat una mica i el 12,3% que ha 
millorat bastant; aquesta idea es fa més palpable entre els residents de la zona 1.

Per últim, el 84,4% dels entrevistats pensa que el Govern hauria d’aplicar una despesa 
més gran per tal de millorar la situació social general del país. Així ho creuen sobretot 
els residents a la zona 1, davant dels de la zona 2 (65,8%), que aposten també, en un 
percentatge alt, per mantenir la despesa actual (20,5%).

Si s’analitza la valoració mitjana global de la situació social general d’Andorra en funció 
del nivell d’estudis, trobem unes opinions per sota o properes a la mitjana, excepte en el 
cas d’aquells que tenen estudis superiors o de batxillerat i FP1 i FP2, que la valoren una 
mica millor (5,6 sobre 10). Segons la nacionalitat, es poden trobar diferències més signi-
fi catives, on despunten sobretot els francesos i els andorrans, amb unes valoracions su-
periors a la mitjana (5,7 i 5,6 respectivament). A l’altre extrem es trobarien els espanyols 
(5,4) i els portuguesos (5,1), que ofereixen una valoració de la situació general del país 

TOTAL ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

VALORACIÓ MITJANA 5,5 5,4 5,7 5,6

EVOLUCIÓ (%)

HAN MILLORAT BASTANT 12,3 8,8 30,2 12,1

HAN MILLORAT UNA MICA 26,5 33,0 14,3 21,6

SEGUEIXEN IGUAL 45,7 36,7 39,7 58,9

HAN EMPITJORAT UNA MICA 6,0 7,1 9,5 3,5

HAN EMPITJORAT MOLT 9,4 14,3 6,3 3,9

DESPESA (%)

GASTAR MÉS 84,4 88,0 65,8 84,5

GASTAR IGUAL QUE FINS ARA 8,2 6,2 20,5 7.6

GASTAR MENYS 7,4 5,9 13,7 7,9

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.
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inferior a la mitjana. Amb tot, la tònica general és de valoracions relativament positives, 
en suposar un aprovat, que denota una necessitat de revisió amb vista a la presa de deci-
sions futures per part d’instàncies i entitats gestores dels serveis socials.

Taula 4.84. Valoració mitjana de la situació social general d’Andorra segons el nivell 
d’estudis i nacionalitat del sustentador principal. [Escala de 0 a 10, on 0 és la pitjor 
valoració i 10 la més alta].

Si anteriorment es comentava que el 45,7% dels entrevistats creia que la situació social 
s’havia mantingut igual els darrers anys, quan s’analitzen els resultats segons l’arribada al 
país, es poden veure algunes diferències importants. El percentatge d’aquestes persones 
que gairebé no noten modifi cacions en la situació social es fa especialment visible entre 
aquells que sempre han viscut a Andorra, que puja fi ns al 58,5%, davant el 19,2% dels que 
hi han arribat a partir del 2006, que pensen que hi ha hagut una millora important.

NIVELL D’ESTUDIS

ANALFABET I SENSE ESTUDIS PRIMARIS 5,3

ESTUDIS PRIMARIS COMPLETS 5,4

BATXILLERAT SUPERIOR, FPI I FPII 5,6

LLICENCIAT, DIPLOMAT I DOCTOR 5,6

NACIONALITAT

ANDORRA 5,6

ESPANYA 5,4

PORTUGAL 5,1

FRANÇA 5,7

RESTA DE NACIONALITATS 5,5

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.
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Taula 4.85. Distribució percentual de les opinions dels andorrans quant a l’evolució 
de la situació social a Andorra els últims anys, d’acord amb l’any d’arribada del sus-
tentador principal.

Finalment, la despesa que el Govern hauria de fer en el futur dirigida a millorar la situació 
social general varia en funció del nivell d’ingressos de la persona entrevistada. Aquells que 
se situen en el tram d’entre 1.200 i 3.000 € tenen més clar que la despesa ha de ser més 
gran que l’actual, també per a aquells que ingressen entre 601 i 900 €. Mentrestant, els 
que gairebé no arriben als 600 € mensuals tenen uns percentatges per sota de la mitjana 
en el sentit d’augmentar la despesa i són el col·lectiu més favorable a mantenir una despe-
sa actual (21,4%). Llevat d’aquestes diferències, es pot dir que, en termes generals, tots els 
entrevistats proposen una despesa més important que l’actual, de manera que el percen-
tatge de respostes dirigides a disminuir-la no és mai superior al 10,8%.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

SEMPRE HA 
VISCUT A 
ANDORRA

HI VA 
ARRIBAR 

EL 1975 O 
ABANS

HI VA 
ARRIBAR 

ENTRE 
1976 I 1985

HI VA 
ARRIBAR 

ENTRE 
1986 I 1995

HI VA 
ARRIBAR 

ENTRE 
1996 I 2005

HI VA 
ARRIBAR 

EL 2006 O 
DESPRÉS

HAN AUGMENTANT 
BASTANT 8,1 16,4 15,0 16,9 14,0 30,8

HAN AUGMENTAT 
UNA MICA 23,0 29,9 27,5 29,2 33,7 23,1

SEGUEIXEN IGUAL 58,5 34,3 37,5 41,5 34,9 19,2

HAN DISMINUÏT 
UNA MICA 2,0 9,0 13,8 4,6 8,1 11,5

HAN DISMINUÏT 
BASTANT 8,5 10,4 6,3 7,7 9,3 15,4

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Taula 4.86 Distribució percentual de la despesa que l’entrevistat creu que hauria de 
fer el Govern en el futur per tal de millorar la situació del país, segons el nivell d’in-
gressos mensuals de la seva llar

4.5.3.2 Problemàtica general d’Andorra
En apartats anteriors i més concretament en començar el capítol, es van tractar diferents 
problemàtiques dels entorns més propers de les parròquies on residien les persones en-
trevistades. En aquesta ocasió, i per concloure la foto sociològica que ens han transmès els 
andorrans en l’enquesta, exposarem els problemes de caràcter general que els residents 
senten com a més importants dins del país. A més a més, la relació i el pes d’aquests pro-
blemes han sorgit de manera espontània; és a dir, corresponen a les respostes donades 
pels entrevistats sense que en cap cas no se’ls suggerís cap llista de preguntes.

Encara són bastants els problemes que refl ecteixen els entrevistats, dins d’allò que seria 
la problemàtica del país. Podem parlar de quatre grups de problemes, en què s’agreguen 
aquells que són sentits com a tals per un nombre més signifi catiu de persones a través 
de les opinions recollides. Són, per ordre d’importància, econòmics, socials i/o de qualitat 
de vida, mobilitat i d’altres.

El primer, pel gran volum, és el grup de problemes de caràcter econòmic (esmentats 
pel 88,6% dels entrevistats). Aquest grup concentra pricipalment aspectes com ara la 
feina (28,7%), l’economia (19,4%), els sous (11,5%), el preu de l’habitatge (10,1 %), l’atur 
(9,9%) i la crisi.

En un segon nivell es troben els problemes relacionats amb l’àmbit social o de qualitat 
de vida, que han estat esmentats per un 33,3 % dels entrevistats. Dins d’aquest grup 
destaquen aspectes com ara els joves/oci/ajuts (un 7%), la classe política (6,6%), la man-
ca de prestacions socials en general (4,8%), les pensions de jubilació insufi cients (3,8%), 
els immigrants (3,1%) i la manca de vida social (2,5 %), entre d’altres.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

FINS A 
600 €

ENTRE 
601 € I 
900 €

ENTRE 
901 € I 
1.200 €

ENTRE 
1.201 € I 
1.500 €

ENTRE 
1.501 € I 
2.100 €

ENTRE 
2.101 € I 
3.000 €

MÉS DE 
3.000 €

GASTAR MÉS 8,1 16,4 15,0 16,9 14,0 30,8

GASTAR IGUAL 
QUE FINS ARA 23,0 29,9 27,5 29,2 33,7 23,1

GASTAR MENYS 58,5 34,3 37,5 41,5 34,9 19,2

TOTAL 2,0 9,0 13,8 4,6 8,1 11,5
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Taula 4.87. Distribució percentual dels problemes més importants (en grans grups) 
que Andorra té actualment segons l’opinió dels entrevistats (RM)

En tercer lloc, per volum de respostes, trobem els problemes vinculats a la mobilitat 
(25,7% de respostes). Aquest grup engloba essencialment tres grans problemes, que 
són, per ordre d’importància, el trànsit (15,4%), les infraestructures i els accessos (6,7%), 
i la manca d’aparcament (3,6%).

Finalment, l’últim bloc engloba la resta de problemes no agrupables, denominat Altres 
(26,9%), dels quals destaquen principalment, pel volum, els horaris de tancament dels 
llocs de lleure (4,1%), la manca de serveis i de lloguer de vehicles (3,9%), la manca de tu-
risme (3,1%), la contaminació acústica i atmosfèrica (1,6 %) i les obres públiques (1,4%), 
entre altres.

A causa de l’extensa enumeració de problemes, els creuaments que s’exposen a con-
tinuació se centren precisament en aquells més importants. Si es té en compte el per-
centatge de casos per a cadascun d’aquests problemes així com la zona de residència 
dels entrevistats, es pot observar que els dos més importants, que ressalten davant de 
la resta, són la feina i l‘economia. Especialment, destaca la feina a la zona territorial 1 
respecte d’aquells temes que tenen a veure amb els joves i el lleure, que és el que menys 
percentatge té. A la zona 2 d’Andorra, la situació és més o menys semblant, encara que 
l’economia com a problema adquireix més rellevància que l’anterior. Mentrestant, a la 
zona 3, encara que allò que més preocupa als seus habitants és la feina, els problemes 
com el trànsit, els sous, la crisi o els joves i el lleure, adquireixen una importància més 
gran que a les zones anteriors. En aquest cas, el que menys preocuparia dins d’aquests 
problemes serien les infraestructures i els accessos.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

%

ECONÒMICS 88,6

SOCIALS (QUALITAT DE VIDA) 33,3

MOBILITAT 25,7

ALTRES 26,9

TOTAL 100,0
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Taula 4.88. Proporció dels problemes generals més importants que té Andorra se-
gons la zona territorial i total

Quan analitzem els diferents problemes des de la perspectiva de la nacionalitat dels sus-
tentadors principals, es poden trobar uns resultats molt interessants. Hi ha una primera 
tendència entre els andorrans, els espanyols i els portuguesos, que tenen els percentat-
ges més elevats a la feina a diferència dels francesos, que el que més en destaquen és el 
trànsit. A l’altre extrem, és a dir, quant al problema amb els percentatges més baixos, les 
diferències són més gran: per als andorrans el menys transcendent seria la crisi, mentre 
que per als espanyols i portuguesos ho serien les infraestructures i els accessos. Una 
altra vegada els francesos despunten, ja que tenen percentatges molt baixos pel que fa 
a l’atur i als sous, al contrari que per a la resta.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 TOTAL

TREBALL 29,6 29,0 27,4 28.7

ECONOMIA 18,7 26,0 18,2 19,4

TRÀNSIT 14,8 13,1 16,8 15,4

SOUS 10,5 9,9 13,1 11,5

PREU DE L’HABITATGE 11,8 7,8 8,6 10,1

ATUR 6,1 9,9 14,8 9,9

CRISI 5,9 5,7 13,7 9,0

JOVES/OCI/AJUDES 5,7 5,3 9,0 7,0

INFRAESTRUCTURES/ACCESSOS 7,0 8,9 5,6 5,7

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.
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Taula 4.89. Proporció dels problemes generals més importants que té Andorra se-
gons la nacionalitat del sustentador principal

Per últim, fem esment del nivell d’estudis, l’historial residencial i els ingressos familiars 
per veure en quin grau determinen la percepció dels problemes que estem analitzant.

Resulta interessant veure que la feina és el més destacat per tothom, independentment 
de la dimensió que es tingui en compte i de les diferències objectives que puguin establir 
sobre les opinions. Tanmateix, aprofundint en les dades, les persones amb característi-
ques menys afavoridores són les que en tenen mes casos. Així doncs, es donaria el perfi l 
següent en els percentatges més alts per a l’opció de la feina com el problema és impor-
tant: persones sense estudis o amb estudis primaris, que van arribar a Andorra entre el 
1986 i el 1995 (entre 25 i 15 anys d’historial residencial) i amb uns ingressos familiars 
poc o gens estables.

Pel que fa als problemes menys importants, destaquen per a aquells amb estudis su-
periors les infraestructures (2,1%), per als que van arribar entre 1986 i 1995 també les 
infraestructures (2,8%), i per a aquells que van arribar abans del 1975 la crisi (4,3%). Fi-
nalment, els que tenen uns ingressos poc o gens estables donen menys atenció als joves 
i al lleure com a problema, així com al trànsit, mentre que per als que tenen uns ingressos 
més constants, el problema menys important serien les infraestructures, encara que els 
percentatges són més equilibrats per a tots els problemes.

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ANDORRANA ESPANYOLA PORTUGUESA FRANCESA
RESTA DE 

NACIONALITATS TOTAL

TREBALL 28,8 26,7 37,2 7,7 28,2 28,7

ECONOMIA 25,3 16,3 11,9 16,6 14,8 19,4

TRÀNSIT 18,9 13,7 10,3 21,7 6,9 15,4

SOUS 10,4 12,9 15,3 0,0 9,3 11,5

PREU DE L’HABITATGE 10,1 11,6 7,4 14,0 6,9 10,1

ATUR 7,2 12,8 14,0 3,8 8,5 9,9

CRISI 6,5 10,6 11,7 10,7 9,5 9,0

JOVES/OCI/AJUDES 7,8 6,1 3,3 16,1 9,6 7,0

INFRAESTRUCTURES/
ACCESSOS 9,1 4,1 4,0 5,0 11,7 6,7
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Taula 4.90 Proporció dels problemes generals més importants que té Andorra se-
gons els nivell d’estudis del sustentador principal, historial residencial i estabilitat 
des ingressos familiars de l’entrevistat

TREBALL ECONOMIA TRÀNSIT SOUS
PREU DE 
L’HABI-
TATGE

ATUR CRISI
JOVES/

OCI/
AJUDES

INFRAES-
TRUCTURES/

ACCESSOS

NIVELL D’ESTUDIS

ANALFABET I 
SENSE ESTUDIS 
PRIMARIS

33,3 11,7 11,1 11,4 6,1 16,7 13,7 3,3 6,9

ESTUDIS 
PRIMARIS 
COMPLETS

29,7 25,1 12,7 13,7 10,9 9 8,2 4,8 5,7

BATXILLERAT 
SUPERIOR, FPI 
I FPII

25,1 20,4 21,1 10,1 13,3 7,6 4,4 12,7 8,3

LLICENCIAT, 
DIPLOMAT I 
DOCTOR

27,5 18,8 8,8 6,6 7 4,4 13,5 3,6 2,1

HISTORIAL RESIDENCIAL

SEMPRE HA 
VISCUT A 
ANDORA

27,8 24,9 21,0 11,0 8,8 4,8 6,4 8,4 8,9

HI VA ARRIBAR EL 
1975 O ABANS 29,1 16,1 16,2 12,3 11,6 11,4 4,3 5,5 6,6

HI VA ARRIBAR 
ENTRE 1976 I 
1985

26,9 17,9 8,1 8,7 16,2 11,4 4,3 5,5 6,6

HI VA ARRIBAR 
ENTRE 1986 I 
1995

33,2 16,7 8,0 13,9 4,4 14,8 16,7 6,0 2,8

HI VA ARRIBAR 
ENTRE 1996 I 
2005

32,6 14,3 9,0 10,4 10,7 13,7 7,7 7,1 5,5

HI VA ARRIBAR EL 
2006 O DESPRÉS 25,7 14,0 13,4 6,9 6,4 12,6 5,3 5,8 8,9

INGRESSOS FAMILIARS

ESTABLES I UNA 
MICA ESTABLES 25,6 19,2 16,6 11,7 10,7 9,6 9,6 7,7 7,2

POC O GENS 
ESTABLES 49,1 19,1 4,4 7,3 6,1 12,8 5,8 1,3 5,1

TOTAL 28,7 19,4 15,4 11,5 10,1 9,9 9 7 6,7

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.
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5. La vulnerabilitat social a Andorra: 
nivells d’integració social

En aquest capítol es fa una anàlisi profunda del grau de vulnerabilitat social que tenen 
les llars i les persones a Andorra, alhora que es fa una desagregació dels diferents nivells 
d’integració social en funció d’una sèrie de variables de caracterització essencial.

Així doncs, es parteix d’una categorització de vulnerabilitat que comprèn els tres nivells 
més importants: integració, vulnerabilitat relativa i vulnerabilitat severa. És a dir, la pri-
mera categoria mostra les llars o persones que es troben en situació d’integració social; 
la segona representa aquelles llars o persones en situació de vulnerabilitat relativa, i fi -
nalment, l’últim, la vulnerabilitat severa. Les dues últimes categories mostren els nivells 
de vulnerabilitat o de no-integració social.

5.1 Els diferents nivells d’integració social a Andorra

Quan considerem els diferents nivells d’integració social a Andorra, en funció si són llars 
o persones, s’observa que el 82,8% de les llars es troben en situació d’integració social, 
igual que el 82,7% de les persones que viuen al país. En canvi, en relació amb la vulne-
rabilitat, a les llars representa l’11,5% la vulnerabilitat relativa i el 5,7% la severa, davant 
del 10,7% i el 6,6% de les persones.
 
Taula 5.1. Distribució percentual de les llars i de les persones en funció dels diferents 
nivells d’integració social (%)

És a dir, a Andorra, hi ha un clar 5,7% de les llars que estan en una situació de no-inte-
gració o vulnerabilitat severa, i un 6,6% de persones en situació idèntica, que han de ser 

LLARS PERSONES

INTEGRACIÓ 82,8 82,7

VULNERABILITAT RELATIVA 11,5 10,7

VULNERABILITAT SEVERA 5,7 6,6

TOTAL 100,0 100,0

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.
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objecte d’intervenció directa per tal que millori la seva situació. A més, l’11,5% de les llars 
i el 10,7% de persones en vulnerabilitat relativa també requereixen atenció especial, ja 
que la seva situació, encara que no és especialment dolenta, representa un grup propens 
a l’empitjorament, atès que pot arribar a ubicar-se en situació de vulnerabilitat severa.

5.2. Anàlisi de la integració social i la precarietat econòmica

Per a un millor i més gran aprofundiment sobre la integració i la vulnerabilitat a Andorra, 
es presenten una sèrie de creuaments amb les variables més rellevants: àrees geogrà-
fi ques, grandària de la llar, nacionalitat del sustentador principal, edat del sustentador 
principal i situació de precarietat econòmica.

Així doncs, s’observa que la zona amb més percentatge de llars en situació de vulnera-
bilitat relativa és la 1 (11,6%), que supera la mitjana andorrana. En canvi, pel que fa a les 
llars en situació de vulnerabilitat severa, destaca principalment la zona 3, amb un 7,4% 
(1,7 punts més que la mitjana), seguida de la zona 1 (5,2%).

Taula 5.2. Distribució percentual dels diferents nivells d’integració social en funció 
de les àrees geogràfi ques de residència a Andorra (%)

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 TOTAL

INTEGRACIÓ 83,3 86,8 81,4 82,8

VULNERABILITAT RELATIVA 11,6 11,3 11,3 11,5

VULNERABILITAT SEVERA 5,2 1,9 7,4 5,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.
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Taula 5.3 Distribució percentual dels diferents nivells d’integració social en funció 
de la grandària de la llar andorrana (%)

D’altra banda, quan considerem la mida de les llars andorranes, es dedueix que les uni-
personals (12,5%), les de tres persones (13%) i les de quatre o més persones (12,5%) 
presenten els percentatges més alts de vulnerabilitat relativa. En canvi, si es parteix de la 
vulnerabilitat severa, les llars andorranes de quatre o més persones són les menys inte-
grades (10,2%) seguits de lluny per les unipersonals (5%).

Pel que fa a la nacionalitat del sustentador principal, són els espanyols (12,2%) i els por-
tuguesos (13,2%) els que es troben en un grau més alt de vulnerabilitat relativa, davant 
dels andorrans o francesos, amb percentatges molt inferiors a la mitjana (9,1% i 3,7%, 
respectivament). Tanmateix, quan considerem la vulnerabilitat severa, s’observa que són 
els portuguesos els que presenten més vulnerabilitat (11,4%), en duplicar la mitjana. Per 
tant, són els francesos (92,6%), els andorrans (86,1%) i els espanyols (84,4%) els que 
representen un percentatge d’integració més important.

Taula 5.4 Distribució percentual dels diferents nivells d’integració social en funció 
de la nacionalitat del sustentador principal (%).

VIU SOL/A
DUES 

PERSONES
TRES 

PERSONES

QUATRE 
O MÉS 

PERSONES
TOTAL

INTEGRACIÓ 82,5 86,9 82,5 77,3 82,8

VULNERABILITAT RELATIVA 12,5 8,3 13,0 12,5 11,5

VULNERABILITAT SEVERA 5,0 4,8 4,5 10,2 5,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

ANDORRANA ESPANYOLA PORTUGUESA FRANCESA
RESTA DE 
NACIO-

NALITATS
TOTAL

INTEGRACIÓ 86,1 84,4 75,4 92,6 71,0 82,8

VULNERABILITAT RELATIVA 9,1 12,2 13,2 3,7 16,1 11,5

VULNERABILITAT SEVERA 4,8 3,4 11,4 3,7 12,9 5,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.
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Quan analitzem la vulnerabilitat o integració en funció de l’edat del sustentador principal, 
s’entreveu com un dels grups de major edat presenta percentatges majors de vulnerabi-
litat relativa. Així doncs, els que tenen entre 55 i 64 anys (20,3%), sobrepassen la mitjana 
nacional (11,5%). De la mateixa manera, en relació a la vulnerabilitat severa, els dos grups 
de major edat (55 a 64 i més de 65) es presenten com als menys integrats, juntament amb 
el grup més jove (16 a 24 anys), que presenten un 14,8% de vulnerabilitat severa.

Taula 5.5 Distribució percentual dels diferents nivells d’integració social en funció 
de l’edat del sustentador principal (%)

Finalment, per ampliar l’anàlisi de la integració social, s’inclou la qüestió de la precarietat 
econòmica. Així doncs, les llars que no estan en situació de precarietat econòmica pre-
senten un 84,5% d’integració, davant de lrs que sí que en tenen (73,8%). A més, aquestes 
inclouen un 13,8% de llars en vulnerabilitat relativa i un 12,5% en vulnerabilitat severa; 
percentatges molt superiors a les llars que no estan en situació de precarietat econòmica, 
amb un 11% en vulnerabilitat relativa i un 4,4% en severa.

Taula 5.6 Distribució percentual dels diferents nivells d’integració social en funció si 
està o no en situació de precarietat econòmica (%)

ENTRE 16 I 
24 ANYS

ENTRE 25 I 
54 ANYS

ENTRE 55 I 
64 ANYS

65 ANYS I 
MÉS

TOTAL

INTEGRACIÓ 85,2 85,1 69,5 78,4 82,8

VULNERABILITAT RELATIVA 0,0 10,2 20,3 10,8 11,5

VULNERABILITAT SEVERA 14,7 4,7 10,2 10,8 5,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.

NO ESTÀ EN SITUACIÓ DE 
PRECARIETAT ECONÒMICA

ESTÀ EN SITUACIÓ DE 
PRECARIETAT ECONÒMICA

TOTAL

INTEGRACIÓ 84,5 73,8 82,8

VULNERABILITAT RELATIVA 11,0 13,8 11,5

VULNERABILITAT SEVERA 4,4 12,5 5,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Font: Enquesta sobre la situació social a Andorra, EDIS S.A.
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5.3. El perfi l sociològic de la integració social, la vulnerabilitat relati-
va i la vulnerabilitat severa

Un cop fet un aprofundiment més signifi catiu sobre els diferents nivells d’integració so-
cial i vulnerabilitat, i la seva desagregació en funció de les variables de caracterització 
més rellevants, es genera un petit perfi l de les llars i de les persones per a les tres situaci-
ons socials: integració social, vulnerabilitat relativa i vulnerabilitat severa. 

Quant al perfi l sociològic de llars o de persones en situació d’integració social, és:
 Persones residents o llars ubicades a la zona 2 d’Andorra (parròquies d’Ordino i de 

Canillo).
 Llars amb 2 membres.
 Persones de nacionalitat francesa o andorrana.
 Persones d’edats compreses entre els 25 i 54 anys.
 Llars que no es troben en situació de precarietat econòmica.

Pel que fa al perfi l sociològic de les llars o les persones de vulnerabilitat relativa, és:
 Persones residents o llars ubicades a la zona 1 d’Andorra (parròquies d’Andorra la 

Vella i Escaldes-Engordany).
 Llars unipersonals de més de 4 membres.
 Persones de nacionalitat portuguesa, espanyola o d’altres nacionalitats (diferents 

de l’andorrana o francesa).
 Persones de més edat, ja siguin de 55 a 64 anys o de més de 65 anys.
 Llars que es troben en situació de precarietat econòmica.

D’altra banda, el perfi l sociològic de les llars o les persones en situació de vulnerabilitat 
severa és:

 Persones residents o llars ubicades a la zona 3 d’Andorra (parròquies de la Massana, 
 Encamp i Sant Julià de Lòria). 
 Llars de 4 o més membres.
 Persones de nacionalitat portuguesa i d’altres nacionalitats (diferents de l’andorra-

na, la francesa o l’espanyola).
 Persones més joves i més grans, que pertanyen als grups d’edat de 16 a 24 anys i 

de més de 65 anys.
 Llars que es troben en situació de precarietat econòmica.
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En primera instància, es pot assegurar que els comportaments i les característiques més 
essencials de la població andorrana s’emmarquen en la mateixa lògica demogràfi ca dels 
països desenvolupats, especialment els europeus. És a dir, presenta taxes de mortalitat 
moderadament baixes, saldo migratori positiu i unes taxes de natalitat signifi cativament 
altes, la qual cosa suposa en gran mesura el fonament d’aquest creixement poblacional 
sostingut. Tanmateix, també estan immersos en un procés d’envelliment similar al de la 
resta de països occidentals, amb els consegüents costos indirectes que això comporta en 
els serveis socials públics i per a Càritas.

A més, la característica més destacable des del punt de vista demogràfi c és que la pobla-
ció està formada per una amalgama tan gran i dispersa de nacionalitats que, en conjunt, 
els que posseeixen una nacionalitat diferent de l’andorrana suposen el 61,8% del total 
de la població. Els autòctons només representen un 38,2%, i la següent nacionalitat per 
importància és l’espanyola (31,7%), posteriorment la portuguesa (15,9%) i, fi nalment, la 
francesa (6,1%). També és destacable que les dues nacionalitats que menys temporalitat 
migratòria presenten (estabilitat residencial) són els portuguesos i francesos. És a dir, 
són dos grups socials de gran importància, ja que són població gairebé fi xa al país encara 
que no siguin andorrans.

Pel que fa a la formació acadèmica i les ocupacions laborals, es fa palès que hi ha una 
ubicació diferent laboral per qüestió de gènere en les diferents categories professionals. 
Mentre que les dones presenten nivells formatius generalment superiors als dels homes 
i omplen les diferents àrees universitàries, d’altra banda obtenen nivells d’activitat pro-
fessional generalment inferiors al dels homes. A més, hi ha una divergència de salaris 
entre homes i dones dins d’una mateixa activitat que es veu magnifi cada per la distribu-
ció desigual de categories laborals dins de cada activitat. Aquest fet està relacionat amb 
la discriminació horitzontal; és a dir, hi ha un augment clar en la inserció de la dona al 
mercat laboral però aquesta inserció tendeix a tenir lloc en els llocs de treball de menor 
prestigi social i econòmic. 

Característiques bàsiques
Dins dels aspectes que caracteritzen la situació social d’Andorra, es troben, en primer 
lloc, aquells que tenen a veure amb les característiques bàsiques de l’habitatge familiar, 
la llar i el seu entorn. Pel que fa al tipus de llar a Andorra, s’hi pot trobar un 13,3% de llars 
que són considerades monoparentals. D’acord amb l’edat i la zona geogràfi ca, trobem 

6. Observacions fi nals
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un altre 16% en què hi resideixen joves d’entre 15 i 24 anys i un 10,8% amb majors de 
64 anys, ambdós percentatges superiors a la zona 1 i amb una presència important de 
joves a la zona 3 també.

La disponibilitat d’espai a les llars d’Andorra respon de manera general a un nombre 
d’habitacions igual a les necessàries (80%). Així succeeix en major mesura a la zona 1 i 
2 i, sobretot, en el cas dels de nacionalitat andorrana (84,1%), davant dels portuguesos, 
que tenen més habitacions de les que necessiten. Tanmateix, hi ha un 6,5% que tenen 
problemes d’espai (que augmenta a un 13,9% entre els francesos).

Pel que fa al règim de propietat de l’habitatge, la majoria està en règim de lloguer (70%) 
o en propietat (27,3%), encara que aquesta situació es veu afectada per la grandària de 
la llar, ja que com més gran és, el nombre de propietaris es fa més visible. D’altra banda, 
això corrobora el fet de tenir un gran volum de població fl uctuant estacional, especial-
ment en època estival, la qual cosa facilita el règim de lloguer. A la zona 1 hi hauria més 
persones que estan pagant alguna cosa pel seu habitatge (84,8%) i més persones en 
règim de lloguer (76,5%), davant de la zona 3.

De manera general, un percentatge signifi catiu d’andorrans té pagat l’habitatge (28,7%), 
cas contrari dels portuguesos, que acostumen a estar en règim de lloguer (86,8%). En-
cara que el 61,9% dels propietaris tenen pagat completament el seu habitatge, entre la 
resta, els costos mensuals estan entre 451 i 750 € per al gros més nombrós de les llars 
(64,5%); és la situació més propera al cas dels habitatges de lloguer.

Pel que fa a les hipoteques per a habitatges de propietat, tenen un cost mensual superior 
als 750 €; la majoria es troben entre els 751-900 €, però amb un alt percentatge de llars 
que abonen més de 1.050 € al mes (22,6%), ubicades sobretot a la zona 1.

En termes generals, es pot dir que els habitatges tenen un estat de conservació bo o molt 
bo. Tanmateix, no s’ha de passar per alt el 2,9% de les llars que asseguren que els seus 
habitatges estan en mal estat o en molt mal estat. Una valoració especialment negativa 
a la zona 1 així com per als espanyols, portuguesos i la resta de nacionalitats, davant dels 
andorrans i francesos. Els problemes que tenen aquests habitatges responen a qüesti-
ons de greus humitats, goteres, materials defi cients i defectes de construcció (61,4%); 
instal·lacions elèctriques en mal estat o defi citàries (35%) i instal·lacions d’aigua en mal 
estat (24%). Aquest fet s’agreuja si s’hi afegeix que el 33,4% dels sustentadors principals 
no els podria resoldre amb els recursos actuals que tenen a la llar, sobretot en el cas dels 
portuguesos.
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Pel que fa a l’entorn en què s’ubiquen aquests habitatges, segons la percepció dels en-
trevistats, en relació amb els diferents equipaments que hi pot haver a les parròquies, 
els centres escolars són els que tindrien més capacitat per respondre a la demanda que 
hi ha, davant dels centres de drogodependents i de serveis socials en general, que des-
taquen per la seva absència o insufi ciència. A aquests se sumen els centres d’oci per a 
joves i les residències d’avis a la zona 1 i a la zona 2, així com l’escassetat de parcs infan-
tils i centres de lleure per a joves a la zona 3. A més, es pot afi rmar que a la zona 3 hi ha 
un dèfi cit més important de serveis o d’equipaments i que a la zona 1 és on hi ha més 
problemàtiques que s’acumulen davant de la zona 2. Hi ha una valoració generalitzada 
que posa de manifest la importància dels problemes econòmics, les famílies sense feina 
i la concentració d’immigrants, davant dels referits a la mendicitat i la prostitució, que 
sembla que no afectin gairebé gens als habitants del país.

Situació econòmica
Per observar com afronten els andorrans el mes a mes de les seves vides, s’ha tractat la 
situació econòmica de les llars. La majoria estalvien una part dels ingressos, però hi ha un 
10% dels ciutadans els ingressos dels quals no els permeten arribar a fi nal de mes, espe-
cialment entre espanyols i portuguesos (en funció de la nacionalitat), i entre els residents 
a la zona 1. En funció de l’edat, les persones més vulnerables serien les persones de més 
de 64 anys, mentre que les llars unipersonals i aquelles amb més de quatre persones 
estarien en una situació pitjor que la resta.

D’altra banda, l’11,8% de les llars creu que els seus ingressos familiars són poc o gens 
estables, sobretot a la zona 1, on sembla que es concentren les situacions econòmiques 
més problemàtiques. El grup de majors de 64 anys es presenta en aquest cas com el de 
més estabilitat. Des del punt de vista dels ingressos, el 46,4% afi rma que obté més de 
2.100 € al mes, mentre que un 10% se sustenta amb ingressos inferiors a 900 € i un 2,5% 
no supera els 600 € mensuals.

Per a prop de dos terços (65,2%) aquests ingressos serien sufi cients per fer front a les 
despeses mensuals de la llar, però un 34,8% creu que són insufi cients. La zona més vul-
nerable, pel que fa a nivell de solvència, seria en aquest cas la zona 2. En relació amb 
això, els últims dotze mesos hi ha un ampli percentatge de la societat que ha hagut de 
reduir despeses en lleure i temps lliure, així com fer ús dels estalvis. Un 56,6% de les llars 
afi rmen, a més, haver hagut de reduir despeses en vestit i alimentació a causa del dete-
riorament de la seva situació econòmica. 

Pel que fa a la precarietat econòmica de les llars, cal destacar que el 19,3% de les llars 
estan en situació de precarietat econòmica relativa, és a dir, els ingressos per unitat de 
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consum estan per sota del 60% de la mitjana (733,2 € al mes). D’altra banda, un 1,7% de 
les llars estan en situació de precarietat econòmica severa, és a dir, no superen els 366,6 
€ al mes (30% de la mitjana).

Estat de salut
Un altre dels aspectes que pot incidir en el grau de vulnerabilitat de la població andorrana 
i, per tant de les seves llars, és la gravetat de l’estat de salut i la cobertura sanitària que 
reben. A Andorra, el 9,7% de les llars té alguna persona discapacitada o malalta crònica, i 
un 2,3% alguna persona de dependència. Ocorre sobretot entre aquelles llars on el susten-
tador principal és de nacionalitat espanyola o portuguesa i, en major mesura, a la zona 1. 
D’entre aquestes llars, només el 23,8% rep algun tipus de prestació pública per a la cura de 
les persones dependents, però cal tenir en compte que el 51,3% no la sol·licitat.

Segons això, en el 45,5% dels casos, la cura d’aquestes persones recau en els cònjuges i 
en el 53,3%, en els pares (en ambdós casos es tracta sobretot de dones). En general, gai-
rebé totes les llars tenen una assegurança mèdica de la Caixa Andorrana de la Seguretat 
Social (CASS).

D’altra banda, les dues causes o problemàtiques més destacades que poden portar les 
llars a situacions de vulnerabilitat social són la separació o el divorci de la parella (sobretot 
entre andorrans i francesos) i els problemes de salut mental i depressions, predominants 
en llars de nacionalitat portuguesa i ambdós amb més casos a la zona 2. Mentrestant, en 
proporcions menors al 2,5% dels casos, apareixen les drogues, l’alcohol o el joc. A la zona 
1 i 3 també destaquen el maltractament psicològic a més a més de les anteriors, més 
presents en les llars monoparentals que en la resta. 

Cal assenyalar que els joves (d’edats compreses entre els 15 i els 24 anys) assenyalen un 
greu problema a Andorra: l’alcoholisme. Aquest problema acumula una mitjana en la 
valoració del grau d’importància de 3,4 (dins d’una escala d’1 a 4, on 1 és gens impor-
tant i 4 molt important). Destaca, a més, que, dels problemes considerats, és el segon 
en importància per als joves després dels econòmics (mitjana de 3,6). Per tant, sembla 
necessària una intervenció sobre el col·lectiu juvenil a causa dels problemes que aquests 
hàbits de consum comporten per a la salut futura, i per l’alta valoració aportada com a 
problema rellevant a les parròquies de residència.

Els serveis socials
Com s’esmentava anteriorment, la importància dels serveis socials és vital per a aquelles 
llars que pateixen situacions de vulnerabilitat social, sobretot en el cas que la família no 
pot fer-se càrrec dels problemes que tenen. Per això, cal analitzar qui són els sol·licitants 
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i benefi ciaris de les prestacions públiques i per quin motiu hi accedeixen, quins recursos 
ofereixen els programes socials, en quina mesura els coneixen i els utilitzen, i com es 
valoren els serveis socials en general.

Si seguim aquest esquema, el 9,4% de les llars andorranes han acudit l’últim any a algun 
centre dels serveis socials (majoritàriament públics) sobretot els residents a la zona 1 i 
aquelles llars amb 4 i 5 membres, davant de les monoparentals. Pel que fa a la naciona-
litat, els espanyols i els portuguesos són els qui més recorren a aquest tipus de serveis. 

En funció dels motius que els han portat a acudir als serveis socials, el 60,5% de les llars 
ho fan a causa dels problemes econòmics que tenen, encara que un percentatge impor-
tant també hi acut per problemes de salut, davant de causes menys comunes com ara els 
trastorns psicològics o l’alcoholisme. Les visites als treballadors socials han ajudat força 
el 32,9% i una mica el 24,4%; tanmateix un 40,7% declara que no els han ajudat gens a 
resoldre els seus problemes. Aquesta opinió negativa és més important entre les perso-
nes de nacionalitat andorrana, davant dels espanyols i portuguesos residents.

Pel que fa a la utilització dels recursos o els programes socials concrets, es pot dir que el 
percentatge descendeix una mica més: només el 7,3% de les llars n’han fet ús, entre els 
quals destaquen l’ajut econòmic d’emergència i la utilització de la Targeta Magna. Mal-
grat això, les valoracions dels entrevistats davant d’aquests recursos són molt positives 
per a tots, excepte els associats a la prestació d’atur.

La realitat social
Posteriorment a l’anàlisi de les característiques de la població i les llars andorranes, ha 
resultat de gran ajuda veure com són percebuts els diferents aspectes socials, és a dir, 
com es valoren les desigualtats, els serveis públics, així com la situació general i proble-
màtica que es dóna a Andorra. Segons els entrevistats, hi hauria un grau alt de desigual-
tats socials (56,5%) o, com a mínim n’existeixen algunes (34,9%) que haurien augmentat 
amb el pas del temps. Són percebudes en gran mesura pels residents de la zona 1 i per 
aquelles persones que tenen un nivell d’estudis o molt baix o molt alt, i que són de naci-
onalitat espanyola o portuguesa.

La religió i la pertinença o no a associacions i organitzacions també infl ueixen d’algu-
na manera en aquestes opinions, però sobretot el fet de tenir uns ingressos poc o gens 
estables fa més visibles les desigualtats socials per a aquestes persones. Si ens fi xem en 
com creuen que ha estat l’evolució els últims anys, els de nacionalitat andorrana i els 
que fa més temps que viuen al país són els que noten més l’augment de les desigualtats 
socials.
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Entre els diferents serveis públics analitzats, s’ha trobat que l’assistència sanitària és la 
més ben valorada, seguida de l’educació en tots els nivells i els serveis socials. Mentres-
tant, els serveis relacionats amb l’habitatge i les pensions per a la tercera edat són els 
més mal valorats, amb puntuacions per sota del 5 sobre 10.

Per zones territorials es manté la tendència, però la valoració de tots és més baixa a la 
zona 1 i dels serveis socials a la zona 3. A més, aquesta percepció s’hauria mantingut més 
o menys igual els últims anys; ressalta també una millora en els serveis públics més ben 
valorats (més lleu a la zona 1) i un empitjorament en l’habitatge.

Independentment de les valoracions, en gairebé tots els serveis es proposa ampliar la 
despesa econòmica que el Govern hauria de fer els anys vinents per tal de millorar-los, 
sobretot en el cas de les pensions per a la tercera edat.

De manera general es pot afi rmar que els entrevistats assignen una puntuació bastant 
baixa quan valoren la situació social del país. Especialment a la zona 3, la valoració és 
inferior a la mitjana, se situa en el 2,5% (amb 0 com el més baix i 10 el màxim), mentre 
que a la zona 2 es valora amb un 3,1%. A la zona 1 s’iguala a la mitjana.

D’altra banda, la majoria dels entrevistats creuen que els últims anys la situació social 
s’ha mantingut més o menys igual (45,7%), sobretot segons els residents de la zona 3. 
Tanmateix, el 26,5% creu que ha millorat una mica i el 12,3% que ha millorat bastant; 
aquesta idea es fa més palpable entre els residents de la zona 1 davant dels de la zona 2. 
Per últim, el 84,4% dels entrevistats pensa que el Govern hauria d’aplicar una despesa 
més gran per tal de millorar la situació social general del país, en particular els residents 
de la zona 1.

Pel que fa als problemes generals més importants a Andorra, destaca la feina, especial-
ment a la zona 1, i, en un segon nivell, l’economia i el trànsit. Hi ha una primera tendència 
entre els andorrans, els espanyols i els portuguesos, que destaquen la feina com el pro-
blema més greu de la societat, a diferència dels francesos, que en destaquen primordi-
alment el trànsit. 

La integració i la vulnerabilitat social
Pel que fa a la integració i a la vulnerabilitat social, es presenta una doble anàlisi, sigui 
en funció de les llars o de les persones. Així doncs, pel que fa a la dimensió de les llars, el 
82,8% es troben en situació d’integració social. Del 17,2% restant, l’11,5% es troba en 
situació de vulnerabilitat relativa i el 5,7%, en vulnerabilitat severa. D’altra banda, quan 
prenem en consideració les persones, s’observa que el 82,7% es troba en situació d’inte-
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gració social. Tanmateix, hi ha un 10,7% de persones en situació de vulnerabilitat relativa 
i un 6,6% en vulnerabilitat severa. 

Per tant, i per concloure, els perfi ls de vulnerabilitat relativa i vulnerabilitat severa es 
concentren principalment en persones residents o llars ubicades a la zona 1 i la zona 3; 
llars unipersonals o de més de quatre membres; de nacionalitat portuguesa, espanyola 
o d’altres nacionalitats (diferents de la francesa o l’andorrana); persones més joves i més 
grans (que pertanyen als grups d’edat de 16 a 24 anys i de més de 65 anys); i llars que es 
troben en situació de precarietat econòmica.




