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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’Observatori d’Andorra és un instrument que vol mesurar les percepcions de la 
població sobre diversos aspectes de la societat andorrana i la seva evolució. És per això 
que aquesta enquesta es fa de manera periòdica (dos cops a l’any) i té preguntes que es 
repeteixen regularment, preguntes que tracten sobre temes d’actualitat i preguntes sobre 
temes relacionats amb les línies d’investigació del nostre centre. 

Els resultats d’aquest observatori volen ser comparables amb enquestes similars que es 
fan a països del nostre entorn (com les del CIS a Espanya, l’Insee a França, o l’Eurostat 
a tota la Unió Europea). Per això el disseny de l’observatori i de moltes de les seves 
preguntes estan inspirats en l’Eurostat europeu. 
 
L’observatori d’aquest semestre es pot dividir en cinc parts: 
 

� Preguntes sobre els principals problemes d’Andorra en l’actualitat 
� Preguntes sobre la situació política 
� Preguntes sobre lectura 
� Preguntes sobre medi ambient 
� Preguntes sobre corrupció 

 
Els resultats que presentem a continuació són les primeres relacions fetes a partir de les 
dades de l’enquesta. En molts casos són anàlisis descriptives, en altres ens permeten fer 
hipòtesis de treball que intentarem validar en estudis més aprofundits. 
 
1.1. Metodologia 
 
El treball de camp s’ha dut a terme entre el 15 d’octubre i el 12 de novembre de 2010 
mitjançant una enquesta telefònica.  
 
L’univers és tota la població d’Andorra a partir de 18 anys que viu en una llar amb   
telèfon fix o que tenen un telèfon mòbil. 
 
La mostra està formada per 870 persones escollides de manera aleatòria a partir d’un 
llistat amb tots el números de telèfon facilitat per Andorra Telecom. 
 
El marge d’error per al conjunt de la mostra i en el supòsit d’una selecció aleatòria 
simple és del +/- 3,37%, amb un nivell de confiança del 95,5% i sota la hipòtesis de 
màxima indeterminació (P=Q=50).1 
 
La mostra s’ha ponderat per edat i nacionalitat per tal d’adequar-la als percentatges reals 
de la població d’Andorra major de 18 anys. Per efecte d’aquesta ponderació es poden 
produir lleugeres variacions en alguns percentatges (a causa de l’arrodoniment dels 
decimals). 

                                                 
1 En l’annex 1, al final del document, s’adjunta una nota metodològica on s’explica amb més detall què 
significa el valor estadístic (marges d’error) a l’hora d’interpretar els resultats de les enquestes.   
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1.2. Variables sociodemogràfiques 
 
Sexe 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Home 461 53,0 

Dona 409 47,0 

 
Edat 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

De 18 a 24 anys 73 8,4 

De 25 a 39 anys 280 32,2 

De 40 a 54 anys 269 31,0 

55 anys o més 247 28,4 

 
El 53% de les persones enquestades són homes i el 47% són dones. Un 8% tenen entre 
18 i 24 anys, un 32% entre 25 i 39 anys, un 31% entre 40 i 54 anys i un 28% tenen 55 
anys o més. 
 
Nacionalitat 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Andorrana 260 29,9 

Espanyola 320 36,8 

Francesa 60 6,9 

Portuguesa 151 17,4 

Altres 78 9,0 

No contesta 1 0,1 

 
Després d’aplicar els coeficients de ponderació per nacionalitat, obtenim una mostra 
amb un 37% d’enquestats de nacionalitat espanyola i un 30% són de nacionalitat 
andorrana, un 17% de nacionalitat portuguesa, un 7% de nacionalitat francesa i un 9% 
d’altres nacionalitats. 
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Nascuts a Andorra 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Sí 153 17,6 

No 716 82,3 

No contesta 1 0,1 

 
 
Anys de residència 
 

 Freqüències Percentatges 
Percentatges /  

Nascuts fora d’Andorra 

Total 870 100 N=716 

Cinc anys o menys 39 4,5 5,4 

Entre sis i deu anys 109 12,5 15,2 

Entre onze i vint anys 185 21,3 25,8 

Més de vint anys 380 43,7 53,0 

No contesta 4 0,5 0,5 

Nascut/da a Andorra 153 17,6  

 
Aproximadament un 18% dels enquestats han nascut a Andorra, mentre que el 82% són 
originaris d’altres països. Entre les persones nascudes fora d’Andorra la majoria (53%) 
fa més de vint anys que viuen al país, un 26% són residents d’entre onze i vint anys i un 
15% fa entre sis i deu anys que hi viuen, mentre que només un 5% són persones que fa 
cinc anys o menys que resideixen a Andorra. 
 
Parròquia de residència 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Canillo 18 2,1 

Encamp 144 16,5 

Ordino 35 4,0 

La Massana 153 17,6 

Andorra la Vella 250 28,8 

Sant Julià de Lòria 115 13,2 

Escaldes-Engordany 154 17,7 

No contesta 1 0,1 
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Nivell d’estudis 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 8,5 

Estudis primaris o secundaris bàsics 346 39,8 

Estudis secundaris superiors 289 33,3 

Universitaris 159 18,3 

No contesta 1 0,1 

 
Un 8,5% de les persones enquestades tenen estudis primaris incomplets o sense estudis, 
un 40% estudis primaris o secundaris bàsics (EGB, ESO, FP-1, 3ème/2nde), un 33% 
estudis secundaris superiors (Batxillerat, COU, FP-2, Mòdul Professional 2 i 3, 
première, terminale, BAC) i un 18% estudis universitaris. 
 
Ocupació 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 13,5 

Professionals, tècnics i similars 100 11,5 

Personal administratiu i similars 129 14,8 

Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 18,4 

Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 13,0 

Treballadors no qualificats 41 4,7 

Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 14,4 

Mestresses de casa 36 4,1 

Aturats i altres no ocupats 16 1,9 

Estudiants 28 3,2 

No contesta 4 0,5 
Nota: A l’annex 2 es detallen les diferents ocupacions que inclou cada grup 
 
Pel que fa a l’activitat o ocupació dels enquestats, un 13,5% són directius, propietaris o 
comandaments intermedis, un 11,5% professionals o tècnics, un 15% personal 
administratiu, un 18% són treballadors del comerç, hostaleria o serveis personals, un 
13% treballadors de la indústria, construcció o agricultura i un 5% són treballadors no 
qualificats. La resta són persones inactives o no ocupades actualment: un 14% són 
persones jubilades o pensionistes, estan de baixa definitiva, etc., un 4% mestresses de 
casa, un 3% estudiants, i un 2% són persones que estan a l’atur. 
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(Als ocupats. N=660) 
 
Situació laboral  
 

 Freqüències Percentatges 

Total 660 100 

Assalariat/ada 566 85,7 

Empresari/ària o professional amb assalariats 70 10,6 

Professional o treballador/a autònom sense assalariats 24 3,7 

 
La majoria de persones enquestades que treballen són assalariades (86%), prop d’un 
11% són empresaris o professionals amb assalariats i un 4% professionals o treballadors 
autònoms sense assalariats. 
 
Sector d’activitat  
 
 Freqüències Percentatges 

Total 660 100 

Sector primari 2 0,3 

Sector industrial i garatges 22 3,3 

Construcció i annexes 113 17,1 

Comerç 161 24,4 

Hoteleria i restauració 64 9,7 

Transport 24 3,7 

Organismes financers i assegurances 33 5,1 

Professions liberals 11 1,6 

Administració pública 44 6,7 

Ensenyament 42 6,3 

Sanitat 19 2,8 

Personal domèstic 28 4,3 

Parapúbliques 11 1,7 

Activitats immobiliàries, serveis empresarials 59 8,9 

Serveis personals 20 3,0 

Oci 7 1,0 

No contesta 1 0,1 

 
Els sectors on hi ha més persones ocupades són el comerç (24%) i la construcció i 
annexes (17%). Un 10% de les persones ocupades treballen al sector de l’hoteleria i 
restauració, un 9% en activitats immobiliàries i serveis empresarials, un 7% a 
l’Administració pública, un 6% a l’ensenyament, un 5% en els organismes financers i 
assegurances, i un 4% personal domèstic. 
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Amb qui viu? 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Sol/a 132 15,2 

Amb parella sense fills (amb o sense altres persones) 282 32,4 

Amb parella i fills (amb o sense altres persones) 329 37,8 

Amb fills i sense parella 36 4,1 

Altres 9 1,0 

Amb els pares (amb o sense altres persones) 80 9,2 

No contesta 3 0,3 

 
La majoria de les persones enquestades viuen amb la seva parella (un 38% amb la 
parella i fills i un 32% amb la parella sense fills, ja sigui perquè no tenen fills o perquè 
viuen en una altra llar), un 15% viuen sols i un 9% viuen amb la família d’origen (amb 
els pares o almenys amb un dels progenitors). Un 4% són persones que viuen amb algun 
fill però sense parella i només un 1% es troben en altres situacions (viuen amb altres 
familiars, companys de pis, etc.). 
 
Nombre de persones que viuen a la llar (incloent la persona enquestada) 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Viu sol/a 132 15,2 

Dues persones 287 33,0 

Tres persones 236 27,2 

Quatre persones 172 19,7 

Cinc o més persones 42 4,8 

No contesta 1 0,1 

 
El 33% dels enquestats viuen en una llar formada per dues persones, un 27% viuen en 
llars de tres persones i prop d’un 20% en llars formades per quatre persones, mentre que 
un 15% viuen sols i només un 5% viuen en llars de cinc o més persones. La mitjana de 
membres de la llar és de gairebé tres persones (2,7). 
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1.3. Relacions entre variables sociodemogràfiques 
 
Relació entre edat i nivell d’estudis 
 

% Verticals   
18 a 24 

anys 

25 a 39 

anys 

40 a 54 

anys 

55 anys o 

més 

Total 870 73 280 269 247 

Estudis primaris no acabats o sense estudis 8,5 3,0 3,3 5,9 19,0 

Estudis primaris o secundaris bàsics 39,8 30,3 37,7 41,8 43,0 

Estudis secundaris superiors 33,3 49,7 37,5 32,0 25,0 

Universitaris 18,3 16,9 21,6 20,0 13,0 

No contesta 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 

 
En augmentar l’edat també augmenta la proporció d’enquestats amb estudis primaris 
incomplets o sense (d’un 3% entre els més joves a un 19% dels majors de 55 anys), i 
també augmenta el percentatge d’estudis primaris o secundaris bàsics (d’un 30% dels 
que tenen entre 18 i 24 anys a un 43% dels que tenen 55 anys o més). Els més joves són 
els que més tenen estudis secundaris superiors (50%), i els enquestats d’entre 25 i 39 
anys i els de 40 a 54 anys són els que tenen estudis universitaris en una proporció 
superior als altres grups d’edat: un 22% i un 20% respectivament, un 13% dels que 
tenen 55 anys o més i un 17% dels més joves, si bé cal tenir en compte que una part dels 
menors de 25 anys encara no han finalitzat els seus estudis (alguns estan cursant estudis 
universitaris). Aquesta relació entre edat i nivell d’estudis s’explica per la progressiva 
generalització de l’educació secundària i superior en les darreres dècades de manera que 
les generacions més joves han pogut accedir a nivells d’estudis més alts que els grups de 
més edat que van créixer en una època en què l’escolarització era limitada i estava molt 
lligada a la classe social. 
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Relació entre nacionalitat i nivell d’estudis 
 

% Verticals   Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa Altres 

Total 870 260 320 60 151 78 

Estudis primaris no acabats o sense estudis 8,5 4,5 11,3 0,0 9,5 15,1 

Estudis primaris o secundaris bàsics 39,8 26,0 46,6 17,6 63,4 30,1 

Estudis secundaris superiors 33,3 38,2 28,6 47,8 26,2 38,9 

Universitaris 18,3 31,3 13,5 34,6 0,9 15,9 

No contesta 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
S’observa una relació significativa entre el nivell d’estudis i la nacionalitat de les 
persones enquestades, de manera que les persones de nacionalitat espanyola i 
portuguesa són les que en major proporció tenen estudis primaris incomplets o sense 
estudis (un 11% i un 10%, respectivament) i sobretot estudis primaris o secundaris 
bàsics (un 47% dels espanyols i un 63% dels portuguesos), mentre que les persones de 
nacionalitat andorrana, francesa i el grup d’altres nacionalitats tenen en una proporció 
superior estudis secundaris superiors (un 38% dels andorrans, un 48% dels francesos i 
un 39% dels d’altres nacionalitat) i universitaris (un 31%, un 35% i un 16% 
respectivament). Aquestes diferències s’expliquen perquè una part dels immigrants que 
han arribat a Andorra per motius laborals ocupen feines que en molts casos no 
requereixen un nivell formatiu gaire alt, tot i que en les generacions més joves la 
població immigrada té un nivell de formació més elevat que la dels seus pares, fet que 
afavoreix la mobilitat social ascendent. 
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Relació entre sexe i ocupació 
 

% Verticals   Home Dona 

Total 870 461 409 

Directius, propietaris i comandaments intermedis 13,5 17,8 8,6 

Professionals, tècnics i similars 11,5 11,3 11,7 

Personal administratiu i similars 14,8 11,2 18,8 

Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 18,4 14,3 23,1 

Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 13,0 24,4 0,1 

Treballadors no qualificats 4,7 1,3 8,6 

Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 14,4 12,7 16,2 

Mestresses de casa 4,1 0,0 8,7 

Aturats i altres no ocupats 1,9 2,3 1,4 

Estudiants 3,2 4,1 2,3 

 

Hi ha més proporció d’homes que dones en els llocs directius o de comandament (un 
18% dels homes són directius, propietaris o comandaments intermedis, per un 9% de les 
dones), mentre que les dones tenen una proporció superior entre els treballadors no 
qualificats (un 9% de les dones per un 1% dels homes). També s’observa una 
distribució desigual segons el sector d’activitat (segregació horitzontal) ja que els homes 
tenen una presència més destacada entre els treballadors del sector de la indústria, la 
construcció o l’agricultura (un 24% dels homes per menys d’un 1% de les dones), 
mentre que les dones representen percentatges més elevats entre el personal 
administratiu (un 19% de les dones per un 11% dels homes), entre les treballadors del 
comerç, l’hostaleria i els serveis personals (un 23% de les dones per un 14% dels 
homes), i en el grup de mestresses de casa (un 9% de les dones per cap cas entre els 
homes). Aquestes diferències reprodueixen la divisió sexual de rols entre homes i 
dones, que tradicionalment reservava als homes una ocupació en el mercat laboral, 
mentre que les dones es dedicava bàsicament a les tasques de l’àmbit domèstic. La 
major presència femenina en els treballs menys qualificats està condicionada, en part, 
pel diferencial educatiu entre homes i dones de certes generacions intermèdies i 
avançades, però també per l’estancament en la carrera professional de les dones a causa 
de la maternitat i les necessitats derivades de l’atenció a la família. 
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Relació entre edat i ocupació 
 

% Verticals   
18 a 24 
anys 

25 a 39 
anys 

40 a 54 
anys 

55 anys o 
més 

Total 870 73 280 269 247 

Directius, propietaris i comandaments 

intermedis 
13,5 0,0 14,7 19,9 9,2 

Professionals, tècnics i similars 11,5 2,7 16,8 11,4 8,1 

Personal administratiu i similars 14,8 10,1 24,0 17,3 3,0 

Treballadors del comerç, hostaleria i 

serveis personals 
18,4 30,2 21,3 18,5 11,7 

Treballadors de la indústria, construcció i 

agricultura 
13,0 14,1 15,2 18,6 4,0 

Treballadors no qualificats 4,7 0,0 4,3 7,9 3,1 

Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 14,4 0,0 0,3 0,8 49,5 

Mestresses de casa 4,1 4,8 0,6 3,5 8,5 

Aturats i altres no ocupats 1,9 1,8 1,5 1,5 2,8 

Estudiants 3,2 36,3 0,6 0,0 0,0 

 

En les ocupacions més qualificades (directius, propietaris o comandaments intermedis, 
professionals o tècnics i personal administratiu) hi ha més proporció de persones entre 
25 i 39 anys i de 40 a 54 anys, mentre que els joves de 18 a 24 anys són amb més 
freqüència treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals (30%) i estudiants 
(36%). Lògicament, en el grup de 55 anys o més és on es concentra la proporció més 
important del jubilats, pensionistes o baixa definitiva (prop del 50%). 
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Relació entre nivell d’estudis i ocupació 
 

% Verticals   
Estudis primaris 
no acabats o 
sense estudis 

Estudis primaris 
o secundaris 
bàsics 

Estudis 
secundaris 
superiors 

Universitaris 

Total 870 74 346 289 159 

Directius, propietaris i 

comandaments intermedis 
13,5 4,9 8,5 18,1 20,0 

Professionals, tècnics i 

similars 
11,5 0,0 2,2 9,8 40,1 

Personal administratiu i 

similars 
14,8 2,0 9,7 23,3 16,6 

Treballadors del comerç, 

hostaleria i serveis 

personals 

18,4 14,1 25,3 18,3 5,9 

Treballadors de la 

indústria, construcció i 

agricultura 

13,0 17,7 21,5 8,3 0,8 

Treballadors no qualificats 4,7 12,3 7,1 2,5 0,0 

Jubilats, pensionistes o 

baixa definitiva 
14,4 38,1 18,5 8,2 5,6 

Mestresses de casa 4,1 4,5 4,9 3,2 3,7 

Aturats i altres no ocupats 1,9 6,5 1,6 1,7 0,7 

Estudiants 3,2 0,0 0,8 6,2 4,9 

 
 

En els llocs de treball més qualificats hi ha una proporció superior de persones amb 
estudis universitaris (un 20% són directius, propietaris o comandaments intermedis, i un 
40% professionals o tècnics), i entre el personal administratiu hi ha més proporció de 
persones que tenen estudis secundaris superiors (23%). En el grup de treballadors del 
comerç, l’hoteleria o serveis personals, i entre els treballadors de la indústria i la 
construcció destaquen en major proporció les persones amb estudis primaris o 
secundaris bàsics (25% i un 21,5% respectivament). També destaca que un 12% dels 
enquestats amb estudis primaris incomplets o sense estudis són treballadors no 
qualificats i un 38% jubilats o pensionistes. 
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Relació entre nacionalitat i ocupació 
 

% Verticals   Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa Altres 

Total 870 260 320 60 151 78 

Directius, propietaris i comandaments 

intermedis 
13,5 17,8 10,7 28,2 11,3 3,8 

Professionals, tècnics i similars 11,5 18,9 6,3 26,5 2,7 13,6 

Personal administratiu i similars 14,8 23,5 15,0 2,3 6,8 10,1 

Treballadors del comerç, hostaleria i 

serveis personals 
18,4 6,5 21,9 21,3 23,0 33,6 

Treballadors de la indústria, 

construcció i agricultura 
13,0 7,2 9,9 0,0 38,3 6,4 

Treballadors no qualificats 4,7 0,0 3,8 5,7 12,1 9,1 

Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 14,4 12,7 23,8 15,9 1,5 5,2 

Mestresses de casa 4,1 2,8 6,1 0,0 1,5 8,4 

Aturats i altres no ocupats 1,9 1,6 1,8 0,0 1,5 5,3 

Estudiants 3,2 8,7 0,0 0,0 1,5 4,5 

 

En funció de la nacionalitat s’observa que hi ha més proporció d’andorrans i francesos 
entre els propietaris, directius o comandaments intermedis (un 18% i un 28% 
respectivament), i entre els professionals o tècnics (un 19% i un 26,5%). També hi ha 
més andorrans i espanyols entre el personal administratiu (un 23,5% dels andorrans i un 
15% dels espanyols), mentre que entre els treballadors del comerç, l’hostaleria i els 
serveis personals hi ha només un 6,5% dels andorrans i entre un 21% i un 34% de la 
resta de grups nacionals. Entre els treballadors de la indústria, la construcció o 
l’agricultura, i entre els treballadors no qualificats, destaca una proporció superior 
d’enquestats de nacionalitat portuguesa (un 38% i un 12% respectivament). Aquesta 
relació entre ocupació i nacionalitat reflecteix la segmentació del mercat laboral 
andorrà, en el qual els andorrans i una part dels immigrants, treballen en una proporció 
més gran en les ocupacions més qualificades i amb millors condicions (segment 
primari), mentre que altres grups d’immigrants com els portuguesos i els dels països 
extracomunitaris treballen en una proporció superior en feines menys qualificades 
(segment secundari). També cal tenir en compte la relació entre l’ocupació i el nivell 
d’estudis requerit, fet que explica que en determinades ocupacions sigui més freqüent la 
presència d’uns orígens o d’un altres, en funció dels diferents nivells de formació. 



 

18 

 

2. ASPECTES A MILLORAR 
 
2.1. Quins considera que són, per ordre d’importància, els tres aspectes que caldria 
millorar d’Andorra, en l’actualitat? 
 
En la següent taula es pot veure la llista de problemes agrupats que els enquestats han 
esmentat com a primera opció (el desglossament de tots els problemes anomenats pels 
enquestats es poden trobar a l’annex 3). 
 
Principal problema esmentat pels enquestats. Taula 1     
 
 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Problemes per trobar feina 174 20,0 
Polítiques socials, prestacions i pensions 85 9,8 
Política andorrana 84 9,7 
Economia 60 6,9 
Trànsit 51 5,9 
Condicions laborals 46 5,3 
Turisme 38 4,4 
Vivenda cara 34 3,9 
Qualitat de vida 30 3,4 
Manca d’infraestructures i equipaments 28 3,2 
Transport públic 22 2,5 
Salaris baixos 22 2,5 
Dificultats dels immigrants 13 1,5 
Educació 13 1,5 
Funcionament de les administracions 13 1,5 
Nivell de vida car 11 1,3 
Medi ambient 9 1,1 
Joventut 8 0,9 
Manca de mà d’obra qualificada 8 0,9 
Integració al país dels immigrants 8 0,9 
Comerç 8 0,9 
Aparcaments 5 0,6 
Creixement desordenat 4 0,5 
Valors 3 0,3 
STA 2 0,2 
Guarderies 1 0,1 
Sanitat 1 0,1 
Problemes socials 1 0,1 
Altres 3 0,3 
Cap 22 2,5 
No contesta 62 7,1 

 
 
En aquest Observatori, el principal aspecte que els enquestats consideren que cal 
millorar a Andorra en l’actualitat són els problemes relacionats amb la manca de feina 
(20%), seguit, en segon lloc, per les polítiques socials, prestacions i pensions (10%), i 
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en la mateixa proporció (10%) es considera que cal millorar la política andorrana. 
L’economia (7%), el trànsit (6%) i les condicions laborals (un 5%), són els següents 
aspectes a millorar més esmentats pels enquestats com a primera opció de resposta. 
 
Els problemes per trobar feina segueix ocupant el primer lloc entre els aspectes que cal 
millorar d’Andorra, si bé ha baixat una mica més de cinc punts percentuals respecte a 
l’Observatori del primer semestre del 2010 (d’un 25,5% en l’anterior Observatori a un 
20% en l’actual), i les polítiques socials, prestacions i pensions, també es mantenen en 
el segon lloc, amb una proporció similar (un 9,3% el semestre anterior per un 9,8% en 
aquest Observatori). La percepció que cal millorar la política andorrana ha augmentat 
cinc punts en aquest observatori (un 4,6% dels enquestats ho van dir en l’anterior 
observatori i un 9,7% en aquest), mentre que l’economia i el trànsit han baixat 
pràcticament dos i tres punts respectivament (l’economia d’un 9% a un 7%, i el trànsit 
d’un 9% a un 6%). 
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Agrupació dels tres principals problemes esmentats per la població. Taula 2 
 
 Freqüències Percentatges 

Total 870  

Problemes per trobar feina 255 29,1 
Politiques socials, prestacions i pensions 187 21,5 
Economia 147 17,0 
Vivenda cara 145 16,6 
Política andorrana 139 16,0 
Trànsit 108 12,4 
Turisme 107 12,3 
Condicions laborals 92 10,6 
Nivell de vida car 92 10,6 
Qualitat de vida 76 8,7 
Manca d’infraestructures i equipaments 74 8,5 
Salaris baixos 71 8,2 
Transport públic 44 5,1 
Medi ambient 40 4,6 
Educació 37 4,2 
Dificultats dels immigrants 35 4,1 
Funcionament de les administracions 30 3,4 
Integració al país dels immigrants 22 2,6 
Aparcaments 20 2,3 
Comerç 20 2,3 
Creixement desordenat 16 1,9 
Joventut 15 1,7 
Sanitat 15 1,7 
Manca de mà d’obra qualificada 12 1,4 
Guarderies 10 1,1 
STA 9 1,0 
Valors 7 0,8 
Problemes socials 4 0,5 
Altres 8 0,9 
Cap 22 2,5 
No contesta 62 7,1 
Nota: en tractar-se d’una taula multiresposta (en la qual cada enquestat podia donar fins a tres respostes) 
la suma dels percentatges és més gran de 100. 
 
 
Agrupant els aspectes que la població enquestada considera que caldria millorar com a 
primera, segona o tercera opció (taula multiresposta), un 29% han esmentat els 
problemes per trobar feina (per un 39,5% en l’Observatori anterior), un 21,5% han 
considerat que cal millorar les polítiques socials, prestacions i pensions (per un 23% en 
l’Observatori del semestre passat), mentre que un 17% han esmentat l’economia i un 
altre 17% el preu elevat de l’habitatge (aquests aspectes van ser esmentats per un 15% 
dels enquestats en l’anterior Observatori). La proporció de persones que han dit que cal 
millorar la política andorrana ha augmentat sis punts respecte el semestre anterior (un 
16% davant un 10%), mentre que la proporció dels que han esmentat el trànsit ha baixat 
gairebé dotze punts (un 12% en l’actual Observatori per un 23,6% en l’anterior). 
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Agrupació dels problemes per àrees temàtiques. Taula 3 
 
 Freqüències Percentatges 

Total 870  

Problemes per trobar feina 251 29,1 
Nivell de vida car, vivenda cara i salaris baixos 246 28,3 
Economia, comerç i turisme 243 27,9 
Polítiques socials, prestacions i pensions, problemes socials, 
guarderies i sanitat 

214 24,6 

Política andorrana 139 16,0 
Trànsit 108 12,4 
Condicions laborals 94 10,6 
Manca d'infraestructures, equipaments i aparcaments 89 10,2 
Qualitat de vida 76 8,7 
Medi ambient i creixement desordenat 51 5,8 
Transport públic 44 5,1 
Educació 37 4,3 
Dificultats dels immigrants 35 4,0 
Funcionament de les administracions 30 3,4 
Integració al país dels immigrants 22 2,5 
Joventut 15 1,7 
Manca de mà d'obra qualificada 12 1,4 
STA 9 1,0 
Valors 7 0,8 
Altres 8 0,9 
Cap 22 2,5 
No contesta 62 7,1 
Taula multiresposta: la suma dels percentatges és més gran de 100. 
 
A la taula anterior s’han agrupat per àmbits temàtics els resultats de la taula número 2, 
de manera que si un enquestat ha esmentat més d’un problema que està dins de la 
mateixa agrupació només es compta com una resposta. 
 
Amb aquesta classificació, el conjunt d’aspectes a millorar més esmentat pels enquestats 
són els problemes per trobar feina (29%), pràcticament amb la mateixa proporció que 
els que esmenten problemes com el nivell de vida car, la vivenda cara o els salaris 
baixos 28%), i als que consideren que cal millorar l’economia, el comerç o el turisme 
(28%); un 25% han dit que cal millorar aspectes dins de l’àmbit de les polítiques 
socials, prestacions, pensions, problemes socials, guarderies o sanitat, i un 16% la 
política andorrana, mentre que els problemes relacionats amb el trànsit els han esmentat 
un 12% dels enquestats. 
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Tot seguit es detallen els sis problemes més esmentats pels enquestats relacionats amb 
les variables sociodemogràfiques que presenten una significació estadística.    
 
Problemes per trobar feina 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Problemes per trobar feina 251 28,9 

No han dit aquest problema 618 71,1 

 
Un 29% de les persones enquestades consideren que un dels aspectes que cal millorar a 
Andorra en l’actualitat està relacionat amb els problemes per trobar de feina. 
 
En comparar les persones que han dit aquest problema amb la resta de persones 
enquestades (les que no l’han esmentat) s’observa que no hi ha diferències significatives 
entre les respostes de les dones i les homes (un 30% de les dones i un 28% dels homes 
han esmentat aquest problema), i per edat els que més han dit aquest problema són els 
enquestats de 25 a 39 anys (31%) i de 40 a 54 anys (30%), mentre que els joves de 18 a 
24 anys són els que menys ho han dit (13%). 
 
Els enquestats de nacionalitat espanyola i sobretot portuguesa són els que més han 
considerat els problemes relacionats amb la manca de feina (un 30% i un 39,5% 
respectivament), mentre que els andorrans (25%) i els francesos (18%) són els que 
menys han dit que cal millorar aquesta qüestió. 
 
Pel que fa al nivell d’estudis, en augmentar la formació disminueix la proporció de 
persones que han esmentat els problemes per trobar feina (d’un 43% de les que tenen 
estudis primaris incomplets o sense estudis a un 16% de les que tenen formació 
universitària), és a dir, que els problemes relacionats amb la manca de feina incideixen 
sobretot en els segments socials amb baixa formació. 
 
Segons l’ocupació destaca que els enquestats que més esmenten els problemes per 
trobar feina són els aturats (75%), seguits dels treballadors no qualificats (49%), i els 
treballadors qualificats i semiqualificats de la indústria, construcció o agricultura (44%), 
mentre que els que ho diuen en proporcions inferiors són els professionals o tècnics 
(27%), els jubilats (24%), i els directius, propietaris o comandaments intermedis (18%). 
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Evolució “manca de treball, dificultats per trobar feina” 
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La manca de treball i les dificultats per trobar feina presentaven uns percentatges 
mínims entre els aspectes a millorar fins al primer semestre de 2007 (1%), percentatge 
que va augmentant sobretot l’any 2009 (d’un 9% el segon semestre de 2008, a un 30% 
el primer semestre de 2009 i un 41% el segon semestre de 2009), i passa a ocupar els 
primers llocs entre els problemes més esmentats. En l’Observatori del primer semestre 
de 2010 es produeix un canvi de tendència i disminueix lleugerament la proporció de 
població que esmenta aquest aspecte (40%) i en el segon semestre de 2010 continua 
baixant fins a situar-se en un nivell similar al del primer semestre del 2009 (29%).  
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Polítiques socials, prestacions i pensions 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Polítiques socials, prestacions i pensions 187 21,5 

No han dit aquest problema 683 78,5 

 
Les polítiques socials, prestacions o pensions són un dels àmbits que cal millorar, 
segons un 21,5% dels enquestats. 
 
Hi ha més dones que han considerat que cal millorar les qüestions relacionades amb 
l’àmbit de les polítiques socials (un 26% de les dones per un 17% dels homes), i en 
augmentar l’edat tendeix a augmentar la proporció de persones que es preocupen per 
aquesta qüestió (cap cas entre els més joves, entre un 20% i un 21% en els grups de 25 a 
39 anys i de 40 a 54 anys, i un 29% de les persones de 55 anys o més), de manera que 
sembla que entre les persones de més edat hi ha més consciència d’aquests problemes 
perquè tenen més propera la jubilació i veuen amb preocupació el futur de les pensions i 
altres prestacions socials. 
 
Segons la nacionalitat destaca que els espanyols són els que més diuen que cal millorar 
l’àmbit de les polítiques socials, prestacions o pensions (un 28%, per un 19% dels 
francesos, un 18% dels andorrans i portuguesos i un 14% dels d’altres nacionalitats).  
 
En funció del nivell d’estudis no s’observen diferències significatives, tot i que els que 
menys ho diuen són els que tenen estudis universitaris (un 18%, mentre que en els altres 
grups ho han dit entre un 22% i un 23%), i en relació amb l’ocupació destaca que els 
jubilats són els que diuen amb més proporció que cal millorar les polítiques socials, 
prestacions o pensions (43%), mentre que en el cas dels estudiants no ho ha dit cap 
persona. 
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Economia 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Economia 147 17,0 

No han dit aquest problema 722 83,0 

 
Un 17% de les persones enquestades han dit que cal millorar l’economia. 
 
En funció del sexe i l’edat les diferències no són significatives estadísticament (han 
esmentat aquest problema un 15% de les dones i un 18% dels homes, i només un 8% 
dels joves de 18 a 24 anys, per entre un 17% i un 19% en els altres grups d’edat). 
 
Els andorrans són els enquestats que més consideren que cal millorar l’economia (un 
23%, per un 16,5% dels espanyols, al voltant d’un 14% dels francesos i dels 
portuguesos, i només un 9% dels d’altres nacionalitats). 
 
Segons el nivell d’estudis tampoc es pot establir una relació significativa, tot i que les 
persones amb estudis universitaris són les que més han dit que cal millorar l’economia 
(un 22%, davant un 15%-17% dels altres grups). Per ocupació destaca que els directius, 
propietaris o comandaments intermedis són els que més han esmentat aquest problema 
(26%), seguits dels jubilats (21,5%) i els professionals o tècnics (19%). 
 
Evolució de l’economia 
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Fins al primer semestre de 2007 la preocupació per l’economia es mantenia en uns 
percentatges força baixos (inferiors al 5%), i a partir d’aquest moment comença a 
augmentar la percepció d’aquest problema fins arribar a un 22% el segon semestre del 
2009. En l’Observatori del primer semestre de 2010 es produeix un canvi de tendència, 
amb una reducció de 7 punts percentuals (15%), i el segon semestre de 2010 es registra 
un lleuger augment de 2 punts (17%). 
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Vivenda cara 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Vivenda cara 145 16,6 

No han dit aquest problema 725 83,4 

 
Prop d’un 17% de la població enquestada ha esmentat que un dels tres aspectes a 
millorar d’Andorra en l’actualitat és el preu elevat de l’habitatge. 
 
No hi ha diferències en funció del sexe (ho han dit un 16% dels homes i un 17% de les 
dones), però segon l’edat sí que s’observa una relació significativa ja que els que més 
han dit aquest problema són els enquestats entre 25 i 39 anys (22%), mentre que les 
persones de 18 a 24 anys i les que tenen 55 anys o més són les que menys ho han dit (un 
7,5% i un 12% respectivament). 
 
En funció de la nacionalitat destaca que els que més han esmentat aquest aspecte a 
millorar són els enquestats de nacionalitat portuguesa (24%), seguits dels espanyols 
(20%), per un 14% dels andorrans, un 10% dels francesos, i només un 3% dels d’altres 
nacionalitats. 
 
Els enquestats amb estudis primaris incomplets o sense estudis (19%) i els que tenen 
estudis primaris o secundaris bàsics (22%) són els que més han considerat el problema 
del preu elevat de l’habitatge com un dels que cal millorar, mentre que els que tenen 
estudis secundaris superiors (12%) o universitaris (11%) són els que menys ho han dit. 
 
Per ocupació, els que més han esmentat aquest problema són els treballadors del 
comerç, hostaleria i serveis personals (un 23%), els treballadors de la indústria, 
construcció o agricultura (24%) i els treballadors no qualificats (27%).   
 
Evolució “vivenda cara” 
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Des del primer semestre de 2002 fins al segon quadrimestre de 2005 va augmentant la 
proporció de persones que consideren que cal millorar l’elevat preu de l’habitatge 
(augmentant d’un 12% fins a un 60%). A partir del tercer quadrimestre de 2005 
s’observa una tendència a disminuir aquest aspecte (51%), sobretot el primer semestre 
de 2008 (32%) i en els següents observatoris, que continua baixant la proporció de 
persones que esmenten aquest problema (fins a un 15% el primer semestre de 2010, i un 
17% el segons semestre de 2010).      
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Política andorrana 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Política andorrana 139 16,0 

No han dit aquest problema 731 84,0 

 
En aquest Observatori un 16% de les persones enquestades han considerat que cal 
millorar la política andorrana.  
 
Hi ha més homes que dones que han dit que cal millorar la política del país (un 21% 
dels homes per un 11% de les dones). En funció de l’edat, tot i que no es pot establir 
una relació significativa, s’observa que els més joves són els que més han esmentat 
aquest problema (un 22% dels que tenen entre 18 i 24 anys, per entre un 15%i un 16% 
en els altres grups d’edat). 
 
Les persones de nacionalitat andorrana són les que més han considerat que cal millorar 
la política del país (un 27%, per un 18% dels francesos, un 13% dels francesos, un 12% 
del grup d’altres nacionalitats, i només un 5% dels portuguesos).  
 
En augmentar el nivell d’estudis també augmenta la proporció de persones que han 
considerat que cal millorar la política andorrana (d’un 8% dels que tenen estudis 
primaris incomplets o sense estudis a un 27% dels que tenen estudis universitaris), i 
segons l’ocupació destaca que els que més han esmentat aquest aspecte a millorar són 
els estudiants (35%) i els enquestats amb les ocupacions més qualificades (un 31% dels 
professionals o tècnics, un 22% del personal administratiu i un 20% dels propietaris, 
directius o comandaments intermedis) i els que menys ho han dit són els treballadors no 
qualificats (3%). 
 
Evolució política andorrana 
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Durant l’any 2010 ha augmentat força la percepció de que cal millorar diversos aspectes 
relacionats amb la política andorrana, segurament relacionat amb que l’actual Govern 
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no té una majoria clara dins del Consell General i amb la dificultat d’arribar a acords 
dels grups parlamentaris per arribar a aprovar  lleis importants o fins i tot el pressupost 
de l’Estat de l’any 2010.  
 
Trànsit 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Trànsit 108 12,4 

No han dit aquest problema 762 87,6 

 
Un 12% dels enquestats han dit que el trànsit és un dels tres aspectes a millorar 
d’Andorra en l’actualitat. 
 
Ho diuen més els homes (15%) que les dones (10%), i segons l’edat, els que menys ho 
han dit són els joves de 18 a 24 anys (només un 4%, per un 12% dels que tenen entre 25 
i 39 anys i els majors de 55 anys, i un 15,5% dels enquestats de 40 i 54 anys). 
 
Pel que fa al nivell d’estudis destaca que les persones amb estudis primaris incomplets o 
sense estudis són les que menys han esmentat aquest aspecte (6%), mentre que els que 
tenen formació universitària ho han dit en una proporció superior (20%). 
 
Tot i que en funció de la nacionalitat no es constata una relació significativa, s’observa 
que els enquestats de nacionalitat francesa (20%) són els que més han assenyalat el 
trànsit com un dels problemes principals, mentre que els portuguesos són els que menys 
l’han esmentat (9%). Tampoc és significativa la relació segons l’ocupació, però els 
professionals o tècnics han dit en major proporció que cal millorar el trànsit (21%), per 
només un 5% dels estudiants. 
 
Evolució “trànsit” 
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Com es pot apreciar en el gràfic anterior la proporció de persones que han esmentat el 
trànsit entre els principals problemes va augmentar progressivament entre el primer 
Observatori (un 41% en el primer quadrimestre de 2002) i l’Observatori del segon 
quadrimestre de l’any 2005 (78%), amb oscil· lacions que es poden associar a un 
comportament estacional (els estudis realitzats a l’hivern mostren percentatges superiors 
pel que fa al problema del trànsit que els realitzats a la primavera o estiu). A partir del 
tercer quadrimestre de 2005 es produeix una disminució significativa de la proporció de 
persones que esmenten el problema del trànsit (que coincideix amb la finalització de les 
obres de millora de l’Avinguda Meritxell i l’obertura de noves infraestructures viàries), 
si bé, en general, es mantenen les fluctuacions en funció de l’època de l’any en què s’ha 
dut a terme l’enquesta. El percentatge es va estabilitzar entre un 22% i un 28% entre el 
primer semestre de l’any de 2008 i el primer semestre del 2010, i s’ha reduït encara més 
en el l’actual Observatori en què ha assolit el mínim fins al moment (12%).            
 



 

31 

Resultats d’enquestes similars 
 
Baròmetre Semestral de Barcelona (juny 2010)2 
 
Quin considera que és el problema més greu que té la ciutat de Barcelona en 
aquests moments? (Espontània. Només una resposta) 

 
 Percentatges 

Atur/condicions de treball 21,3 
Inseguretat 18,1 
Problemes associats a la immigració 6,8 
Gestió política municipal 5,9 
Problemes econòmics 5,8 
Molèsties per obres 5,4 
Neteja 4,1 
Aspectes polítics 4,1 
Valors socials negatius / manca de civisme 3,9 
Circulació 3,9 
Transport, infraestructures i comunicacions 2,4 
Model de ciutat 1,6 
Accés a l’habitatge 1,3 
Aparcament 1,3 
Equipaments i serveis 1,3 
Medi ambient 1,1 
Turisme 1,0 
Altres 4,9 
Cap / res 0,5 
Ns/Nc 5,6 

 
 

                                                 
2 Ajuntament de Barcelona. Baròmetre Semestral de Barcelona. 
Enquesta telefònica realitzada entre el 10 i el 19 de juny de 2010 a una mostra de 800 persones entre la 
població de Barcelona de 18 anys i més. Marge d’error del +/- 3,46% amb un nivell de confiança del 
95,5% en la hipòtesi més desfavorable p=q=50 
Pàgina web: http://w3.bcn.es/V61/Home/V61HomeLinkPl/0,4358,200713899_595234216_1,00.html 
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Baròmetre d’Opinió Política (4a onada 2010)3 
 
Quins creu que són els principals problemes que té actualment Catalunya?  
(Més d’una possibilitat de resposta) 
 
 Freqüències Percentatges 

Atur i precarietat laboral 1.325 66,3 
Funcionament de l’economia 601 30,1 
Insatisfacció amb la política 467 23,4 
Immigració 398 19,9 
Inseguretat ciudatana 248 12,4 
Relacions Catalunya-Espanya 223 11,2 
Educació/cultura/investigació 133 6,7 
Crisi identitat catalana 86 4,3 
Millorar polítiques socials 84 4,2 
Sistema de finançament de Catalunya 82 4,1 
Manca d’infraestructures i problemes amb el transport 74 3,7 
Sanitat  73 3,6 
Excessiva pressió fiscal63 63 3,1 
Serveis deficients i males instal·lacions públiques 57 2,8 
Accés a l’habitatge  55 2,8 
Incivisme i violència 48 2,4 
Baix nivell salarial 8 0,4 
Altres 68 3,4 
Cap problema 22 1,1 
Ns/Nc 40 2,0 

 

                                                 
3 Centre d’Estudis d’Opinió. Baròmetre d’Opinió Política.  
Enquesta telefònica realitzada entre el 11 i el 22 d’octubre de 2010 a una mostra de 2.000 persones de 18 
anys i més residents a Catalunya. Marge d’error del +/- 2,73% amb un nivell de confiança del 95,5% en la 
hipòtesi més desfavorable p=q=50. Pàgina web: http://ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/pages  
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Eurobarometre (primavera 2010)4  
 
Quins són els dos principals problemes del vostre país actualment?  
(Màxim 2 respostes) 
 

 

 

                                                 
4 European Comission. Standard Eurobarometer 73. 
Enquesta personal realitzada entre el 5 i el 28 de maig de 2010 a una mostra de 26.641 persones de 15 
anys o més dels països membres de la Unió Europea (1.006 enquestats a Espanya, 1.020 a França i 1.025 
a Portugal). Marge d’error del +/- 3,1% (en cada país) amb un nivell de confiança del 95,5% en la 
hipòtesi més desfavorable p=q=50. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_en.htm 
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3. SITUACIÓ POLÍTICA 
 
3.1. En quina mesura s’interessa vostè per...? 
 

% Horitzontals Molt Bastant Poc Gens No contesta 

El que fa el Govern  11,1 31,4 42,7 13,6 1,1 

El que fan els comuns 10,6 39,4 37,4 11,4 1,2 

Les activitats dels partits polítics  3,8 15,3 43,6 34,6 2,6 

Les activitats dels sindicats  2,1 9,3 37,3 45,9 5,4 

Les qüestions polítiques internacionals 8,5 37,3 34,1 17,8 2,3 

 

 
 
Un 50% dels enquestats s’interessen molt o bastant pel que fan els comuns (un 39% 
bastant i un 11% molt), un 46% per les qüestions polítiques internacionals (un 37% 
bastant i un 9% molt), i un 42,5% s’interessen pel que fa el Govern (un 31% bastant i un 
11% molt). En menor proporció s’interessen molt o bastant per les activitats dels partits 
polítics (19%) i dels sindicats (11%). Així doncs, sembla que l’interès de la ciutadania 
es concentra sobretot en les dinàmiques institucionals (les que ocupen els poders 
públics) més que en les activitats pròpies de les organitzacions.  
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Evolució interès (molt + bastant) 
 

 2002 2003 2004 2005 2007 2009 2010 

Govern 50% 56% 46% 60% 52% 41% 43% 

Comuns 55% 61% 50% 62% 63% 61% 50% 

Partits polítics 18% 21% 21% 31% 32% 20% 19% 

Sindicats 14% 20% 16% 22% 28% 15% 11% 

Polítiques internacionals 56% 55% 61% 52% 40% 40% 46% 
 

 
 
Com es pot observar en aquest gràfic que presenta les dades des de l’any 2002, en 
general la població d’Andorra declara un major interès per l’activitat dels comuns (entre 
un 50% i un 60%), uns punts percentuals per sobre de l’interès per l’activitat del 
Govern, si bé en els dos casos va baixar 10 punts l’any 2004 que es van recuperar el 
2005; des del 2007 ha anat baixant l’interès pel que fa el Govern, mentre que l’interès 
pel que fan els comuns s’ha mantingut fins el 2009 i ha baixat en l’Observatori del 
2010. L’interès per l’activitat dels sindicats i els partits polítics, sempre ha obtingut 
percentatges inferiors entre la població andorrana: al voltant d’un 15% i un 20% fins el 
2004, va augmentar més de deu punts entre l’any 2005 i el 2007, i ha tornat a disminuir 
en els darrers anys per sota del 20%. Pel que fa a les polítiques internacionals van 
assolir el màxim interès l’any 2004 (61%), precisament quan la població declarava un 
menor interès pel Govern i els comuns, va baixar més de 20 punts entre els 2005 i el 
2007 (40%), els anys en què més va augmentar l’interès pels partits polítics i sindicats, i 
ha tornat a augmentar l’any 2010 (46%). 
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3.1.1. El que fa el Govern 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Molt 97 11,1 

Bastant 273 31,4 

Poc 372 42,7 

Gens 118 13,6 

No contesta 10 1,1 

 

 
 
Prop d’un 43% dels enquestats diuen que s’interessen molt o bastant pel que fa el 
Govern, mentre que un 56% s’interessen poc o gens. 
 
Els homes s’interessen pel que fa el Govern en una proporció lleugerament superior que 
les dones (un 44% dels homes per un 41% de les dones), però les diferències no són 
significatives estadísticament. Per edat els que més s’interessen pel que fa el Govern 
són els enquestats de 40 a 54 anys (49%), mentre que els més joves són els que menys 
s’interessen (38%). També mostren més interès les persones de nacionalitat andorrana 
(57%) o les que han nascut a Andorra (50%) que la resta de grups nacionals, si bé entre 
les persones que han nascut fora d’Andorra també destaca que les que fa cinc anys o 
menys que viuen al país són les que menys s’interessen pel que fa el Govern (17%). En 
augmentar el nivell d’estudis també augmenta la proporció de persones que s’interessen 
molt o bastant pel que fa el Govern (d’un 20% dels que tenen estudis primaris 
incomplets o sense estudis a un 63% dels que tenen estudis universitaris), i en funció de 
l’ocupació destaca que s’interessen més les persones amb les ocupacions més 
qualificades (un 63% dels professionals o tècnics, un 54% dels propietaris, directius o 
comandaments intermedis i un 47% del personal administratiu), mentre que els 
treballadors del comerç i l’hoteleria i els treballadors no qualificats són els que menys 
s’interessen (30%). 
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3.1.2. El que fan els comuns 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Molt 92 10,6 

Bastant 342 39,4 

Poc 325 37,4 

Gens 99 11,4 

No contesta 11 1,2 

 

 
 
 
Un 50% de la població enquestada s’interessa molt o bastant pel que fan els comuns, 
per un 49% que s’interessen poc o gens. 
 
Les diferències en funció del sexe no són significatives. Segons l’edat també destaca 
que els enquestats de 40 a 54 anys són els que més diuen que s’interessen pel que fan 
els comuns (59%), mentre que els joves de 18 a 24 anys són els que menys s’interessen 
(33%). Les persones de nacionalitat andorrana (57,5%) i francesa (60%) són les que 
més s’interessen pel que fan els comuns, i també augmenta l’interès en augmentar el 
nivell d’estudis (d’un 25,5% dels que tenen estudis primaris incomplets o sense estudis 
a un 66% dels que tenen estudis universitaris). En funció de l’ocupació destaca un major 
interès en el que fan els comuns entre els propietaris, directius o comandaments 
intermedis (66%), els professionals o tècnics (63%) i les mestresses de casa (60%), 
mentre que els treballadors no qualificats són els que menys s’interessen (34%). 
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3.1.3. Les activitats dels partits polítics 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Molt 33 3,8 

Bastant 133 15,3 

Poc 379 43,6 

Gens 301 34,6 

No contesta 23 2,6 

 
 
 

 
 
Només un 19% de la mostra diuen que s’interessen molt o bastant per les activitats dels 
parits polítics, mentre que la majoria (78%) diuen que els interessa poc o gens. 
 
L’interès per les activitats del partits polítics és lleugerament superior entre els homes 
(20%) que entre les dones (18%) però aquestes diferències no són significatives. Per 
edat, els joves de 18 a 24 anys (25%) i els enquestats de 40 a 54 anys (23%) són els que 
més diuen que s’interessen en aquesta qüestió. L’interès és més alt entre les persones de 
nacionalitat andorrana (31%) o les que han nascut a Andorra (29%), més que les d’altres 
nacionalitat i les que han nascut fora d’Andorra, i entre les persones que no han nascut 
al país destaca que les que fa cinc anys o menys que hi resideixen són les que menys 
s’interessen pel que fan els partits polítics (2%). En aquest aspecte també augmenta 
l’interès entre les persones amb més formació (d’un 9% dels que tenen estudis primaris 
incomplets o sense estudis a un 33% dels que tenen estudis universitaris), i s’interessen 
més els professionals o tècnics (30,5%) i els estudiants (36%) que la resta d’activitats o 
ocupacions (només un 3% dels treballadors no qualificats i un 7% de les mestresses de 
casa s’interessen molt o bastant per les activitats dels partits polítics). 
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3.1.4. Les activitats dels sindicats 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Molt 18 2,1 

Bastant 81 9,3 

Poc 325 37,3 

Gens 400 45,9 

No contesta 47 5,4 

 

 
 
 
L’interès per les activitats dels sindicats també és molt baix: només un 11% dels 
enquestats s’interessen molt o bastant per un 83% que s’interessen poc o gens. 
 
En tots els grups l’interès és força baix, si bé es pot observar que és una mica superior 
entre els homes que entre les dones (un 12% i un 10% respectivament), i entre els 
enquestats de 25 a 39 anys (14%) i els de 40 a 54 anys (12%). Per nacionalitat destaca 
un major interès entre els andorrans (19%) que en la resta de grups nacionals. També 
s’interessen més per les activitats dels sindicats les persones amb un nivell de formació 
superior (només un 4% dels que tenen estudis primaris incomplets o sense estudis per 
un 18% dels que tenen estudis universitaris). Quan a l’ocupació s’observa que els que 
més s’interessen en aquest àmbit són els professionals o tècnics (19%), el personal 
administratiu (18%) i els estudiants (26%). 
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3.1.5. Les qüestions polítiques internacionals 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Molt 74 8,5 

Bastant 325 37,3 

Poc 296 34,1 

Gens 155 17,8 

No contesta 20 2,3 

 

 
 
El 46% dels enquestats diuen que s’interessen molt o bastant per les qüestions polítiques 
internacionals, mentre que un 52% s’interessen poc o gens. 
 
Hi ha més interès en aquestes qüestions entre els homes (51%) que entre les dones 
(41%), i en funció de l’edat destaca un major interès entre les persones de 40 a 54 anys 
(54%), mentre que els més joves són els que menys s’interessen (37%). Per nacionalitat 
destaca que els que més diuen que s’interessen per les qüestions internacionals són els 
andorrans (52%) i els francesos (60%), i l’interès també augmenta entre les persones 
amb més formació (d’un 27% dels enquestats amb estudis primaris incomplets o sense 
estudis a un 69% dels que tenen estudis universitaris). En aquest cas també destaca que 
s’interessen més les persones amb les ocupacions més qualificades: els professionals o 
tècnics (63%), els propietaris, directius o comandaments intermedis (62%) i el personal 
administratiu (51%), mentre que els treballadors no qualificats (32%) i els jubilats 
(31%) són els que menys s’interessen en aquestes qüestions. 
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3.2. I en general, com qualificaria l’actuació de les següents institucions i 
organismes d’Andorra? (Escala entre 0 molt dolenta i 10 molt bona) 
 

 Mitjana Desviació Casos vàlids  No contesta 

Govern 5,388 1,868 774 96 

Consell General  5,132 1,758 668  201 

Comú parròquia on viu 6,295 2,135 792  78 

Partits polítics 3,903 2,178 628  241 

Associacions sindicals  3,930 2,465 517  353 

Associacions empresarials 4,654 2,309 553  317 

 
 
En la valoració de l’actuació de diferents institucions i organismes d’Andorra en una 
escala entre 0 (molt dolenta) i 10 (molt bona), la mitjana més alta correspon als comuns 
(6,3), seguida del Govern (5,4) i el Consell General (5,1), mentre que les associacions 
empresarials (4,7) i les associacions sindicals i els partits polítics (un 3,9 en cada cas) 
són valorades amb puntuacions inferiors. Cal destacar que aquestes mitjanes 
corresponen a les persones que han donat una puntuació, ja que una part important dels 
enquestats no han valorat algunes de les institucions i organismes (sobretot les 
associacions sindicals i empresarials). 
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3.2.1. Govern 
 

 
 
 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

0 - 2 56 6,5 
3 - 4 118 13,6 
5 - 6 407 46,8 
7 - 8 172 19,7 
9 - 10 21 2,5 
No contesta 96 11,0 

 
Casos vàlids 774 
Mitjana 5,388 
Desviació 1,868 

 
Prop d’un 20% dels enquestats han donat una puntuació al Govern entre 0 i 4, un 47% 
dels casos entre 5 i 6, i un 22% han donat puntuacions superiors (entre 7 i 10), mentre 
que un 11% no han contestat. La mitjana de la valoració del Govern és de 5,4, 
lleugerament inferior a la mitjana de l’Observatori del segon semestre del 2009, en el 
qual va obtenir una mitjana de 5,9.  
 
En funció del sexe de les persones enquestades no hi ha diferències significatives (la 
puntuació mitjana és de 5,4, tant entre els homes com entre les dones), tot i que 
s’observa que hi ha més dones que homes que no han respost (un 14% de les dones per 
un 9% dels homes). Segons l’edat destaca que els enquestats de 55 anys o més són els 
que en major proporció no han respost (19%), però també són els que han atorgat a 
l’actuació del Govern una puntuació mitjana lleugerament més alta (un 5,6). Segons la 
nacionalitat s’observa que els que menys han respost són els enquestats del grup d’altres 
nacionalitats (un 21,5% no han valorat l’actuació del Govern), i també són els que 
puntuen amb una mitjana més alta (5,9), mentre que els andorrans són els que li donen 
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la mitjana més baixa (4,9). Els enquestats amb estudis primaris incomplets o sense 
estudis són els que amb major proporció no han respost (23%) i també els que li donen 
una puntuació més alta a l’actuació del Govern (5,9), puntuació que va disminuint entre 
els enquestats amb més formació (fins a un 4,9 entre els que tenen estudis universitaris). 
Per ocupació destaca que els que menys han respost són les mestresses de casa (27%), 
els treballadors no qualificats (22%) i els jubilats (20%), i els grups que han puntuat 
l’actuació del Govern amb una mitjana més alta són les mestresses de casa (6,2), 
juntament amb els jubilats i els treballadors del comerç i l’hoteleria (5,8), mentre que els 
estudiants, els propietaris, gerents o comandaments intermedis i els professionals o 
tècnics són els que el valoren amb la mitjana més baixa (entre 4,6 i 4,9). 
 
 
3.2.2. Consell General 

 

 
 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

0 - 2 47 5,4 
3 - 4 124 14,3 
5 - 6 362 41,6 
7 - 8 121 14,0 
9 - 10 14 1,6 
No contesta 202 23,3 

 
Casos 668 
Mitjana 5,132 
Desviació 1,758 
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Gairebé un 20% dels enquestats han valorat el Consell General amb puntuacions entre 0 
i 4, un 42% l’han puntuat amb un 5 o un 6, i un 16% entre 7 i 10, mentre que un 23% no 
han contestat. La puntuació mitjana d’aquesta institució és de 5,2. 
 
En la valoració de l’actuació del Consell General hi ha més dones que no han respost 
(un 27% de les dones per un 20% dels homes), però la puntuació mitjana és en els dos 
casos de 5,1. Pel que fa a l’edat els que en major proporció no han contestat són els 
enquestats de 55 anys o més (un 34% no han contestat), i també són els que han donat 
una puntuació mitjana lleugerament més alta (5,3). Entre els enquestats del grup d’altres 
nacionalitats gairebé un 50% no han contestat en la valoració de l’actuació del Consell 
General, i són els que han donat una puntuació mitjana més alta (5,7), mentre que 
només un 12% dels andorrans no han respost i són els que han donat una puntuació 
mitjana més baixa (4,7). En funció del nivell d’estudis destaca que els que tenen menys 
formació són els que amb major proporció no han contestat (un 47% dels que tenen 
estudis primaris incomplets o sense estudis, per un 13% dels que tenen estudis 
universitaris), i els que tenen el nivell d’estudis més baix també han valorat l’actuació 
del Consell General amb una puntuació mitjana més alta (5,9). En relació amb 
l’ocupació els que no han respost en major proporció són els aturats i els treballadors no 
qualificats (un 45% i un 42% respectivament no han contestat), i els que han valorat 
aquesta institució amb una mitjana superior són els treballadors del comerç i 
l’hostaleria, els treballadors de la indústria i la construcció, els jubilats i les mestresses 
de casa (entre un 5,4 i un 5,6). 
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3.2.3. Comú de la parròquia on viu 
 

 
 
 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

0 - 2 46 5,3 
3 - 4 73 8,4 
5 - 6 283 32,5 
7 - 8 294 33,8 
9 - 10 96 11,1 
No contesta 78 9,0 

 
Casos 792 
Mitjana 6,295 
Desviació 2,135 

 
Pel que fa a les valoracions dels comuns (en cada cas el comú de la parròquia de 
residència), un 14% de la població enquestada l’han puntuat entre 0 i 2, un 32,5% entre 
5 i 6, i un 45% li han atorgat les puntuacions més altes (un 34% entre 7 i 8, i un 11% 
entre 9 i 10), mentre que un 9% no han respost. La mitjana de puntuació dels comuns és 
de 6,3, mentre que en l’Observatori del segons semestre del 2009 la puntuació mitjana 
era 6,6. 
 
En aquesta qüestió també s’observa que els enquestats que tenen una major proporció 
de no resposta són les dones (12%), els enquestats de 55 anys o més (18%), del grup 
d’altres nacionalitats (16%), amb estudis primaris incomplets o sense estudis (19%), i 
les mestresses de casa i els treballadors no qualificats (un 26% i un 24% 
respectivament). En relació amb la puntuació mitjana respecte a l’actuació del Comú de 
la parròquia on viuen, les diferències no són significatives en funció del sexe i el nivell 
d’estudis. Pel que fa a l’edat, els enquestats de 55 anys o més han donat una puntuació 
mitjana al Comú de 6,5, lleugerament superior als enquestats de 25 a 39 anys i els de 40 
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a 54 anys (6,2 aproximadament). Segons la nacionalitat destaquen els enquestats 
d’altres nacionalitats com els que han puntuat el Comú amb la mitjana més alta (6,9), 
mentre que els andorrans són els que l’han puntuat amb la mitjana més baixa (5,9). Per 
ocupació, els jubilats són els que han valorat amb una mitjana superior el Comú (6,9), 
seguits dels treballadors de la indústria, construcció i agricultura (6,7), mentre que els 
directius, propietaris o comandaments intermedis, i els professionals o tècnics han donat 
la puntuació mitjana més baixa (entre 5,9 i 6,0). 
 
 
3.2.4. Partits polítics 
 

 

 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

0 - 2 147 16,9 
3 - 4 195 22,4 
5 - 6 226 26,0 
7 - 8 54 6,2 
9 - 10 6 0,7 
No contesta 241 27,8 

 
Casos 628 
Mitjana 3,903 
Desviació 2,178 

 
Un 39% dels enquestats han valorat els partits polítics amb puntuacions entre 0 i 4 (un 
17% entre 0 i 2, i un 22% entre 3 i 4), un 26% han donat una nota de 5 o 6, i només un 
7% els han valorat amb puntuacions superiors (entre 7 i 10), mentre que un 28% no han 
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contestat. La puntuació mitjana és de 3,9, que ha baixat gairebé un punt respecte 
l’Observatori del segon semestre del 2009 (mitjana de 4,8). 
 
En aquest cas també hi ha més dones que no han respost (un 35% de les dones per un 
21% dels homes), i enquestats de 55 anys o més (43%). Les diferències en la puntuació 
mitjana no són significatives en funció del sexe, mentre que per edat destaca que els 
enquestats de 18 a 24 anys són els que puntuen l’actuació dels partits polítics amb una 
mitjana més alta (gairebé un 5,0, per aproximadament un 3,8 en els altres grups d’edat) 
Per nacionalitat entre els espanyols, francesos, portuguesos i el grup d’altres 
nacionalitats hi ha entre un 31% i un 37% que no han contestat, davant un 15% dels 
andorrans, però els portuguesos i el grup d’altres nacionalitats són els que han valorat 
els partits polítics amb una puntuació mitjana més alta (un 4,4 i un 4,6 respectivament). 
En funció del nivell d’estudis els que menys han respost són els que tenen estudis 
primaris incomplets o sense estudis (48%), proporció que va disminuint entre els que 
tenen més formació (només un 12% dels que tenen estudis universitaris no van 
contestar), però els que tenen menys formació també són els que han donat una 
valoració mitjana més alta (4,4). Pel que fa a l’ocupació destaca que un 52% dels 
treballadors no qualificats no han respost, seguits dels aturats (51%) i les mestresses de 
casa i jubilats (entre un 43% i un 45%), i els que han valorat els partits polítics amb una 
puntuació mitjana més alta són els estudiants (5,1) i els treballadors de la indústria i la 
construcció (4,5). 
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3.2.5. Associacions sindicals 
 

 

 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

0 - 2 143 16,4 
3 - 4 120 13,8 
5 - 6 183 21,0 
7 - 8 63 7,3 
9 - 10 8 0,9 
No contesta 353 40,6 

 
Casos 517 
Mitjana 3,930 
Desviació 2,465 

  
En relació a les associacions sindicals, un 30% dels enquestats les ha valorat amb 
puntuacions entre 0 i 4 (un 16% entre 0 i 2, i un 14% entre 3 i 4), un 21% les ha valorat 
amb un 5 o un 6, i només un 8% amb puntuacions superiors, i hi ha un elevat 
percentatge de no resposta (41%). La puntuació mitjana és de 3,9, mentre que en 
l’Observatori del segon semestre del 2009 la puntuació mitjana era superior (4,6). 
 
En la valoració de l’actuació de les associacions sindicals hi ha més dones que no han 
respost (un 49% de les dones per un 33% dels homes), però els homes han donat una 
puntuació mitjana lleugerament més alta (4,1) que les dones (3,7). La majoria de les 
persones de 55 anys o més no han contestat (57,5%), i també són els que han donat una 
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puntuació més baixa als sindicats (3,4), mentre que els joves de 18 a 24 anys són els que 
els han valorat amb una puntuació mitjana més alta (5,3). Per nacionalitat, els que tenen 
més proporció de no resposta són els enquestats francesos i els d’altres nacionalitats (un 
54% i un 53% respectivament, per un 31% dels andorrans) però també són els que han 
puntuat l’actuació d’aquestes associacions amb una mitjana superior (un 4,9 i un 4,6). 
En funció del nivell d’estudis, els que menys han respost són els que tenen estudis 
primaris incomplets o sense estudis (63%), proporció que disminueix en augmentar el 
nivell d’estudis (fins a un 29% dels que tenen estudis universitaris), i els que han valorat 
amb una mitjana més alta són els que tenen estudis universitaris (4,2) i els que tenen 
estudis primaris incomplets o sense estudis (4,3). Les mestresses de casa (67%), i els 
treballadors no qualificats i els jubilats són els que menys han valorat l’actuació de les 
associacions sindicals (63%), mentre que els treballadors de la indústria i la construcció 
i els estudiants són els que han donat a aquestes associacions una puntuació més alta de 
mitjana (un 5,0 i un 4,8), i les mestresses de casa (1,6) i els directius, propietaris o 
comandaments intermedis (3,2) les puntuacions més baixes. 
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3.2.6. Associacions empresarials 
 

 
 
 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

0 - 2 103 11,8 
3 - 4 109 12,6 
5 - 6 221 25,4 
7 - 8 105 12,1 
9 - 10 15 1,7 
No contesta 317 36,4 

 
Casos 553 
Mitjana 4,654 
Desviació 2,309 

 
 
Un 24% dels enquestats han valorat les associacions empresarials amb puntuacions 
entre 0 i 4 (un 12% entre 0 i 2, i prop d’un 13% un 3 o un 4), un 25% les han valorat 
amb un 5 o un 6, i un 14% amb puntuacions superiors, mentre que un 36% no han 
respost. La puntuació mitjana d’aquestes associacions és de 4,6. 
 
Les dones no han contestat en una proporció superior que els homes (un 45% de les 
dones per un 29% dels homes), i han donat una puntuació mitjana a l’actuació de les 
associacions empresarials més baixa (un 4,3 entre les dones per un 4,9 entre els homes). 
També han contestat menys els enquestats de 55 anys o més (51%) però són els que han 
donat a aquestes associacions una valoració més alta de mitjana (gairebé un 6,0). La 
majoria dels enquestats del grup d’altres nacionalitats (51,5%) no han contestat i 
juntament amb els de nacionalitat portuguesa són els que han valorat amb una puntuació 
més alta (un 5,4 i un 5,3). Segons el nivell d’estudis destaca que els que tenen estudis 
primaris incomplets o sense estudis són els que en major proporció no han respost 



 

51 

(60%), percentatge que disminueix entre els enquestats amb un nivell d’estudis més alt 
(fins a un 29% dels que tenen estudis universitaris), però els que tenen formació 
universitària són els que han valorat amb una puntuació més alta de mitjana les 
associacions empresarials (5,2). Els treballadors no qualificats (50,5%), els jubilats 
(52%) i les mestresses de casa (54%) són els grups que en major proporció no han 
contestat a l’hora de valorar l’actuació de les associacions empresarials, mentre que els 
estudiants (5,8), els  treballadors de la indústria i la construcció (5,3), i els professionals 
i tècnics (5,1) han valorat aquestes associacions amb una puntuació mitjana més alta. 
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Ara li farem unes preguntes relacionades amb el Consell General (el parlament 
d’Andorra) 

 
3.3. Quines pensa que són dues principals funcions del Consell General, o sigui el 
Parlament d’Andorra? 
 
(Multiresposta) 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870  

Poder legislatiu (fer, aprovar, modificar lleis) 290 33,4 

Vigilar interessos dels ciutadans, debatre 61 7,1 

Controlar el Govern 45 5,2 

Política del país 34 3,9 

Analitzar i millorar la situació del país 28 3,3 

Aprovar el pressupost 25 2,9 

Administració de l'Estat 15 1,8 

Acords, negociació, col·laborar  13 1,5 

Relacions internacionals 10 1,1 

Discutir entre ells i poca cosa més 8 0,9 

Control, control de partits 7 0,8 

Altres funcions 14 1,6 

No contesta 448 51,5 

 
S’ha demanat als enquestats quines són les funcions del Consell General en una 
pregunta oberta (és a dir, que no se’ls dóna una relació de respostes sinó que poden 
respondre de manera espontània el que volen) i multiresposta (poden donar fins a dues 
respostes), amb l’objectiu de valorar el grau de coneixement d’aquesta institució entre 
els ciutadans d’Andorra.  
 
Cal destacar que més de la meitat dels enquestats (51,5%) no han respost aquesta 
qüestió perquè no coneixen o no saben com definir les funcions del Consell General. Un 
33% han respost que una de les funcions d’aquesta institució és exercir el poder 
legislatiu (legislar, fer, aprovar, modificar les lleis), i en menor proporció apareixen 
altres respostes: vigilar els interessos dels ciutadans o debatre qüestions que interessen 
als ciutadans (7%), controlar el Govern (5%) o respostes relacionades amb la política 
(vetllar per la política del país, política social, etc.) amb un 4%, analitzar, planificar o 
millorar la situació del país (3%), aprovar el pressupost (3%), etc.  
 
A més de la proporció de persones que no han contestat, s’han donat algunes respostes 
que no corresponen a funcions específiques del Consell, el que indica que entre una part 
important de la població hi ha un desconeixement de les funcions concretes d’aquesta 
institució. 
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Hi ha més dones que no han respost (un 57,5% de les dones per un 46% dels homes). 
Per edat els joves de 18 a 24 anys són els que en major proporció no han contestat (un 
60%), mentre que els enquestats de 40 a 54 anys són els que no han respost en menor 
proporció (46%). La majoria de persones de nacionalitat espanyola (53%), francesa 
(61%), portuguesa (73%), i del grup d’altres nacionalitats (70%), no han contestat 
aquesta pregunta sobre les funcions del Consell General, mentre que en els cas de la 
població de nacionalitat andorrana un 29% no han respost. També han respost més les 
persones nascudes a Andorra (un 30% no han contestat) que les que fa menys temps que 
viuen al país (el 78% dels que fa cinc anys o menys que resideixen a Andorra no han 
contestat). Segons el nivell s’observa que la proporció de persones que no han contestat 
disminueix en augmentar la formació (d’un 84% dels que tenen estudis primaris 
incomplets o sense estudis a un 26% dels que tenen estudis universitaris), i segons 
l’ocupació també destaca que els estudiants (43%), el personal administratiu (44%), els 
propietaris directius o comandaments intermedis (32%), els professionals o tècnics 
(22%) són els que en menor proporció no han respost, mentre que en la resta de grups 
més de la meitat no han contestat (entre un 58% i un 83%).  
 
En tots els casos el poder legislatiu (legislar, fer, aprovar o modificar lleis) és la funció 
del Consell General més esmentada. Hi ha més homes que dones que diuen que legislar 
és una de les funcions del Consell General (un 38% dels homes per un 28% de les 
dones, més persones de 18 a 24 anys (38%), i més persones entre 40 i 54 anys (un 
38,5%), mentre que les de 55 anys o més són les que menys ho han dit (26%). També 
ho han dit més les persones de nacionalitat andorrana (un 56%, per un 29% dels 
espanyols, un 25,5% dels francesos i un 16% dels portuguesos i d’altres nacionalitats), o 
les que han nascut a Andorra (un 58%, davant un 19% de les persones que fa cinc anys 
o menys que viuen al país), les que tenen estudis universitaris (un 61%, per un 39% de 
les que tenen estudis secundaris superiors, un 22% de les que tenen estudis primaris o 
secundaris bàsics i un 8% de les que tenen estudis primaris incomplets o sense estudis), 
i els professionals o tècnics (60%), els propietaris, directius o comandaments intermedis 
(55%), els estudiants (52%) i el personal administratiu (45%), mentre que en la resta de 
grups d’activitat només ho han dit entre un 16% i un 24%. 
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Funcions de Consell General (Taula detallada) 
(Multiresposta) 
 
 Freqüències Percentatges 

Total 870  

Poder legislatiu (fer, aprovar, modificar lleis)   

Aprovar lleis 108 12,4 
Fer lleis 107 12,3 
Poder legislatiu, legislar 103 11,8 
Decidir les lleis 24 2,7 
Arriba acord per legislació 2 0,2 
Modificar lleis 1 0,1 

Vigilar interessos dels ciutadans, debatre    

Vigilar els interessos de tots els ciutadans 45 5,2 
Debatre qüestions dels ciutadans 16 1,8 
Aclarir dubtes de la gent 1 0,1 
Controlar el Govern 45 5,2 

Política del país   

Vetllar per la política del país 24 2,7 
Política social 4 0,4 
Política país 3 0,3 
Votacions polítiques 1 0,1 
Impulsar la política del govern 1 0,1 
Política per millorar els seus interessos 1 0,1 

Analitzar o millorar la situació del país   

Analitzar la situació del país 8 0,9 
Tirar Andorra endavant 6 0,7 
Posar-se d’acord per tirar endavant el país 4 0,4 
Fer plans d’actuació del país 2 0,3 
Solucionar problemes del país 2 0,2 
Controlar la situació del país 1 0,1 
Donar seguretat al país 1 0,1 
Aprovar el pressupost 25 2,9 
Administració de l’Estat 15 1,8 

Acords, negociació, col· laborar    

Acords 8 0,9 
Negociació amb les forces polítiques 3 0,4 
Col·laborar amb la resta de les institucions 1 0,1 
Buscar solucions 1 0,1 
Relacions internacionals 10 1,1 
Discutir entre ells i poca cosa més 8 0,9 

Control, control de partits   

Control 6 0,7 
Control de partits 1 0,1 

Altres funcions   

Representació dels comuns 2 0,2 
Compliment de les lleis 2 0,2 
Activar l’economia 2 0,2 
Turisme 1 0,1 
Fer infraestructures 1 0,1 
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Posar ordre en les relacions laborals 1 0,1 
Força d’oposició 1 0,1 
Neteja dels carrers 1 0,1 
Més activitats, recollir més turistes 1 0,1 
Imposar més força en el Síndic 1 0,1 
Millorar turisme 1 0,1 
Economia 1 0,1 
Impulsar el desenvolupament, implicació empresarial 1 0,1 
   
No contesta 448 51,5 
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3.4. Vostè s’informa o segueix els debats del Consell General? 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Sí 291 33,5 

No 577 66,3 

No contesta 2 0,2 

 

 
 
Un 33,5% de la població enquestada afirma que s’informa o segueix els debats del 
Consell General, mentre que un 66% diuen que no ho fan. 
 
Els homes diuen en una proporció superior que les dones que segueixen o s’informen 
dels debats del Consell General (un 41,5% dels homes per un 24% de les dones), i amb 
l’edat va augmentant progressivament el percentatge de persones que s’informen: d’un 
22% dels joves de 18 a 24 anys a un 42% dels que tenen 55 anys o més. Els enquestats 
de nacionalitat andorrana són els que més diuen que s’informen o segueixen els debats 
del Consell General (un 52% dels andorrans, davant un 33% dels espanyols, un 15% 
dels francesos i un 17% dels portuguesos o d’altres nacionalitats). També diuen que 
s’informen sobre els debats del Consell General els enquestats nascuts a Andorra (47%) 
i els que fa vint anys o més que viuen al país (47%) que les persones que fa menys 
temps que resideixen a Andorra (només un 7% dels que fa cinc anys o menys que hi 
viuen). En augmentar el nivell de formació també augmenta la proporció d’enquestats 
que s’informen sobre aquests debats (d’un 25% dels que tenen estudis primaris 
incomplets o sense estudis a un 50% dels que tenen estudis universitaris). Pel que fa a 
l’ocupació els que més diuen que s’informen d’aquests debats són els professionals o 
tècnics (49%), els directius, propietaris o comandaments intermedis (47%) i els jubilats 
(40%), mentre que els que menys diuen que s’informen són els treballadors del comerç, 
l’hostaleria i els serveis personals (18,5%) i els treballadors no qualificats (11,5%). 
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3.5. Com s’informa o segueix els debats?  
 
(Multiresposta) 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 291  

Miro els informatius a la tele 172 59,1 

Per la premsa 138 47,5 

Segueixo les sessions en directe per la tele 78 26,8 

Escolto els informatius de la ràdio 37 12,7 

Segueixo les sessions en directe per la ràdio 17 5,8 

Boca a orella 12 4,0 

Altres 11 3,7 

No contesta 1 0,3 

 
Altres 

 Freqüències 

Total 11 

BOPA 6 

Sessions en directe 3 

Sessions en directe polític 1 

Sessions en directe periodista 1 

 
A les persones que diuen que s’informen o segueixen els debats del Consell General 
(que representen un 33,5% del total d’enquestats) se’ls ha demanat a través de quins 
mitjans s’informen (amb possibilitat de més d’una resposta), i un 59% diuen que ho fan 
mirant els informatius de la tele (representen un 20% del total d’enquestats), un 47,5% 
per la premsa (representen un 16% del total de la població), un 27% segueixen les 
sessions en directe a través de la tele (representen un 9% del total), un 13% se 
n’assabenten escoltant els informatius de la ràdio (representen un 4% del total 
d’enquestats), i un 6% segueixen les sessions en directe per la ràdio (representen un 2% 
del total), mentre que un 4% (que representa un 1% de la població total) diuen que 
s’informen parlant amb la gent (boca-orella) i gairebé un altre 4% (un 1% del total) per 
altres mitjans (BOPA, segueixen les sessions en directe per la seva feina: polítics, 
periodistes, etc.). 
 
Les diferències en funció de les variables sociodemogràfiques  no són estadísticament 
significatives, i pràcticament en tots els casos el mitjà més esmentat entre les persones 
que s’informen o segueixen els debats del Consell General és els informatius de la tele, 
excepte entre els enquestats de nacionalitat francesa (tot i que en aquesta pregunta hi ha 
pocs casos), els que tenen estudis universitaris, i els propietaris, directius o 
comandaments intermedis i els professionals o tècnics, que diuen en primer lloc que 
s’informen a través de la premsa. 
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3.6. Ha visitat algun cop la seu del Consell General, la Casa de la Vall? 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Sí 432 49,6 

No 435 50,0 

No contesta 3 0,4 

 
Pràcticament la meitat del enquestats diuen que han visitat la seu del Consell General (la 
Casa de la Vall), i l’altre meitat no l’han visitat. 
 
En relació amb aquesta qüestió no s’observen diferències significatives entre homes i 
dones. Per edat, els joves de 18 a 24 anys són els que més diuen que han visitat la Casa 
de la Vall (65%), mentre que en els altres grups d’edat l’han visitat entre un 47% i un 
49%. Els enquestats de nacionalitat andorrana són els que més han visitat la seu del 
Consell General (78%), seguits del francesos (57%), els espanyols (40%) i en menor 
proporció els portuguesos (28%) i els d’altres nacionalitats (31%). També augmenta el 
percentatge de persones que han visitat la Casa de la Vall en augmentar els anys de 
residència al país: només un 11% dels que fa cinc anys o menys que viuen a Andorra 
l’han visitat, per un 31% dels que fa entre sis i deu anys que hi resideixen, un 41% dels 
que fa entre onze i vint anys que viuen a Andorra i un 51% dels que hi resideixen des de 
fa vint anys o més, i l’han visitat un 81% dels enquestats que han nascut a Andorra. En 
augmentar el nivell d’estudis també augmenta la proporció d’enquestats que han visitat 
la Casa de la Vall (d’un 30% dels que tenen estudis primaris incomplets o sense estudis 
a un 71,5% dels que tenen formació universitària). Pel que fa a l’ocupació destaca que 
han visitat la Casa de la Vall en major proporció els estudiants (78%), els professionals 
o tècnics (71%), el personal administratiu (61%), els directius, propietaris i 
comandaments intermedis (60%), seguits del jubilats (52%) i els aturats (50%), mentre 
que els treballadors no qualificats són els que menys l’han visitat (11,5%). 
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3.7. En quina mesura pensa que la composició del Consell representa la diversitat 
d’opinions polítiques de: 
 

% Horitzontals Molt Bastant Poc Gens No contesta 

Joves 2,7 16,7 51,6 11,2 17,8 

Dones 1,3 23,2 46,2 11,0 18,2 

Gent Gran 2,5 29,6 40,0 9,8 18,1 

Població en general  2,8 25,8 48,5 6,6 16,3 

 
 
En general, les persones enquestades consideren que la composició del Consell General 
representa poc la diversitat d’opinions polítiques dels joves (52%), de les dones (46%), 
de la gent gran (40%) i de la població en general (49%).  
 
A continuació s’analitzen les respostes en funció de les variables sociodemogràfiques de 
les persones enquestades, agrupant d’una banda els que han dit que la composició del 
Consell General representa molt o bastant la diversitat dels diferents sectors de població 
i d’altra banda els que han dit que la representa poc o gens. 
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3.7.1. Joves 
 
 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Molt 24 2,7 
Bastant 146 16,7 
Poc 449 51,6 
Gens 97 11,2 
No contesta 155 17,8 

 

 
 
Només un 19% dels enquestats consideren que la composició del Consell General 
representa molt o bastant la diversitat d’opinions polítiques dels joves, mentre que un 
63% opinen que la representa poc o gens i un 18% no responen. 
 
En tots els casos, la majoria dels enquestats consideren que la composició del Consell 
General representa poc o gens la diversitat d’opinions polítiques del joves, però els que 
ho diuen en major proporció són les dones (un 65% de les dones per un 61% dels 
homes,  davant un 16% i un 23% respectivament que diuen que la representa molt o 
bastant). En funció de l’edat els que més diuen que la diversitat d’opinions polítiques 
dels joves està poc o gens representada al Consell General són els enquestats de 25 a 39 
anys (67%), mentre que els joves de 18 a 24 anys ho diuen amb una proporció inferior 
(51%) i són els que més diuen que està molt o bastant representada (29%). Segons la 
nacionalitat els que més diuen que està poc o gens representada aquesta diversitat en el 
Consell General són els andorrans i els espanyols (un 68% en cada grup), i els que 
menys ho diuen són els enquestats d’altres nacionalitats (41%), si bé també són els que 
en major proporció no han contestat (31%) i els que més han dit que està molt o bastant 
representada (28%). En augmentar el nivell d’estudis augmenta la proporció 
d’enquestats que diuen que el Consell General representa poc o gens aquesta diversitat 
(d’un 48% dels que tenen estudis primaris incomplets o sense estudis a un 68% dels que 
tenen estudis universitaris), alhora que disminueix la proporció dels que no han 
contestat (d’un 33% a un 15%), i pel que fa a l’ocupació els que més diuen que es 
representa molt o bastant aquesta diversitat són els propietaris, directius o 
comandaments intermedis (71%), el personal administratiu (71%), els professional o 
tècnics (65%) i els jubilats (66%), mentre que els que menys ho diuen són els 
treballadors no qualificats (47%) que també són els que menys han respost (un 40% no 
ha contestat). 
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3.7.2. Dones 
 
 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Molt 11 1,3 
Bastant 202 23,2 
Poc 402 46,2 
Gens 96 11,0 
No contesta 159 18,2 

 

 
 
El 25% dels enquestats pensen que la composició del Consell General representa la molt 
o bastant la diversitat d’opinions polítiques de les dones, però la majoria (57%) pensen 
que la representa poc o gens, i un 18% no contesta. 
 
Hi ha més dones que diuen que la diversitat d’opinions polítiques de les dones està poc 
o gens representada (un 63% de les dones per un 52% dels homes) i més homes que 
diuen que està molt o bastant representada (un 30% dels homes per un 18,5% de les 
dones). Per edat, els que més opinen que aquesta diversitat està poc o gens representada 
són els enquestats de 25 a 39 anys (61%) i els de 40 a 54 anys (60%), mentre que els 
joves de 18 a 24 anys són els que menys ho diuen (40,5%) i els que més creuen que està 
molt o bastant representada la diversitat d’opinions polítiques de les dones (36,5%). 
Segons la nacionalitat, els espanyols i francesos són els que més diuen que està poc o 
gens representada la diversitat d’opinions polítiques de les dones (un 64% i un 60% 
respectivament), mentre que els portuguesos (51%) i els d’altres nacionalitats (48%) són 
els que ho diuen en un percentatge inferior,seguits dels andorrans (55%). Els enquestats 
amb estudis primaris o secundaris bàsics són els que més diuen que la diversitat 
d’opinions polítiques de les dones està poc o gens representada al Consell General (un 
60%, davant els altres grups que ho diuen entre un 51% i un 56%), i els que tenen 
estudis universitaris són els que diuen amb més freqüència que està molt o bastant 
representada (30,5%). Els propietaris, directius o comandaments intermedis (67%), el 
personal administratiu (65%) i els jubilats 63%) són els que més diuen que està poc o 
gens representada, mentre que els estudiants són els que ho diuen en un percentatge 
inferior (35%) i diuen més que està molt o bastant representada (43%). 
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3.7.3. Gent gran 
 
 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Molt 22 2,5 
Bastant 258 29,6 
Poc 348 40,0 
Gens 85 9,8 
No contesta 157 18,1 

 

 
 
Aproximadament una tercera part de la població (32%) consideren que la composició 
del Consell General representa molt o bastant la diversitat d’opinions polítiques de la 
gent gran, mentre que la meitat pensen que la representa poc o gens i un 18% no han 
contestat. 
 
Les diferències no són significatives en funció del sexe i l’edat de les persones 
enquestades. Segons la nacionalitat s’observa que els que més diuen que la composició 
del Consell General representa poc o gens la diversitat d’opinions polítiques de la gent 
gran són els enquestats de nacionalitat andorrana i espanyola (un 55% en cada cas), i els 
que ho diuen en una proporció inferior són els francesos (37%) i els portuguesos (36%), 
que són els que en major proporció no han contestat (un 29% i un 28% respectivament). 
En relació amb el nivell d’estudis s’observa que els que han cursat estudis primaris o 
secundaris bàsics (52%) o estudis secundaris superiors (51%) diuen en una proporció 
superior que la diversitat d’opinions polítiques de la gent gran està poc o gens 
representada al Consell General que els que tenen estudis universitaris (44%), que són 
els que més diuen que està molt o bastant representada (43%). Pel que fa a l’ocupació 
els que més diuen que està poc o gens representada són les mestresses de casa (64%), el 
personal administratiu i els jubilats (un 55% en cada cas), mentre que els estudiants 
(35%) i els treballadors no qualificats (32,5%) són els que ho diuen en un percentatge 
inferior (en el cas dels estudiants un 43% diuen que està molt o bastant representada 
aquesta diversitat, mentre que els treballadors no qualificats són els que en major 
proporció no han contestat, un 43%). 
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3.7.4. Població en general 
 
 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Molt 24 2,8 
Bastant 224 25,8 
Poc 422 48,5 
Gens 58 6,6 
No contesta 142 16,3 

 

 
 
En demanar si la composició del Consell General representa la diversitat d’opinions 
polítiques de la població en general, un 29% pensen que la representa molt o bastant, un 
55% creuen que poc o gens i un 16% no ha contestat. 
 
Entre les dones hi ha més proporció que pensen que la diversitat d’opinions polítiques 
de la població general està poc o gens representada (un 59% de les dones per un 52% 
dels homes). Per edat els que pensen en una proporció inferior que està poc o gens 
representada aquesta diversitat són els joves de 18 a 24 anys (un 33,5%, mentre que en 
els altres grups ho han dit entre un 55% i un 58%) i en augmentar l’edat disminueix la 
proporció dels que creuen que està molt o bastant representada la diversitat (d’un 47% 
dels més joves a un 23% dels que tenen 55 anys o més). Segons la nacionalitat destaca 
que els enquestats francesos (61%) i espanyols (63%) són els que més  pensen que la 
diversitat d’opinions polítiques de la població en general està poc o gens representada al 
Consell General, mentre que els portuguesos i els del grup d’altres nacionalitats són els 
que ho diuen en una proporció inferior (un 46% dels portuguesos i un 40% dels d’altres 
nacionalitats), seguits del andorrans (54%), i són els que més diuen que està molt o 
bastant representada: un 37% dels portuguesos, un 35% dels andorrans i un 32% del 
grup d’altres nacionalitats, davant un 21% dels espanyols i un 14% dels francesos, si bé 
entre els francesos i els grup d’altres nacionalitats hi ha més proporció que no han 
contestat (un 26% i un 28% respectivament). Les persones amb estudis primaris 
incomplets o sense estudis són les que diuen en una proporció inferior que la diversitat 
d’opinions polítiques de la població en general està poc o gens representada al Consell 
General (52%) però també són les que menys diuen que està molt o bastant representada 
(18%) perquè és el grup que té més percentatge de no resposta (30%). En relació amb 
l’ocupació els que més diuen que la diversitat d’opinions polítiques de la població en 
general està poc o gens representada al Consell General són els propietaris, directius o 
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comandaments intermedis, el personal administratiu i els jubilats (un 61% en cada 
grup), mentre que els estudiants són els que ho diuen en una proporció inferior (28%), i 
són els que més pensen que està molt o bastant representada (50,5%). 
 
 
3.8. Està vostè d’acord o en desacord amb aquestes afirmacions: 
 
3.8.1. Al Consell General es debaten qüestions que preocupen als ciutadans 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

D'acord 496 57,1 

Ni d'acord ni en desacord 63 7,3 

En desacord 200 23,0 

No contesta 110 12,6 

 
 
La majoria de la població (57%) considera que al Consell General es debaten qüestions 
que preocupen als ciutadans, mentre que un 23% no ho creu així (està en desacord amb 
l’afirmació), un 7% no està d’acord ni en desacord i un 13% no ha contestat. 
 
Hi ha una proporció superior d’homes que estan d’acord amb aquesta afirmació (un 
61% dels homes per un 53% de les dones). Per edat, els enquestats de 55 anys o més 
són els que més pensen que al Consell General es debaten qüestions que preocupen als 
ciutadans (61%), mentre que els més joves són els que menys ho afirmen (40%) i els 
que més diuen que estan en desacord amb l’afirmació (30%), tot i que també són els que 
en major proporció no han contestat (24%). Els enquestats andorrans (56%), francesos 
(55%) i del grup d’altres nacionalitats (44%), estan d’acord amb aquesta afirmació en 
una proporció inferior que els portuguesos (65%). Segons el nivell d’estudis, en tots els 
casos hi ha més proporció de persones d’acord amb l’afirmació que al Consell General 
es debaten qüestions que preocupen als ciutadans, però els que tenen estudis primaris 
incomplets o sense estudis són els que menys ho afirmen (46%), mentre que els que 
tenen estudis universitaris ho diuen en una proporció superior (63%), però també 
augmenta la proporció dels que estan en desacord amb l’afirmació (d’un 12% dels que 
tenen estudis primaris incomplets o sense estudis a un 27% dels que tenen estudis 
universitaris), ja que les persones amb menys formació són les que amb més freqüència 
no han contestat (un 34%, per un 4% dels que tenen estudis universitaris). En relació 
amb l’ocupació destaca que els que estan d’acord amb aquesta afirmació en un 
percentatge més alt són els professionals o tècnics (67%), els treballadors de la indústria 
o la construcció (65%) i els jubilats (59%), mentre que els treballadors no qualificats 
són els que ho afirmen en un percentatge inferior (31%), però entre aquests un 40% no 
han contestat. 
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3.8.2. Els consellers tenen la qualificació necessària per acomplir les seves funcions 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

D'acord 387 44,5 

Ni d'acord ni en desacord 116 13,3 

En desacord 216 24,9 

No contesta 151 17,3 

 
 
En general la població considera que els consellers tenen la qualificació necessària per 
acomplir les seves funcions: un 44,5% de les persones enquestades estan d’acord amb 
l’afirmació, davant un 25% que no ho creuen així, i un 13% que no es defineixen (ni 
d’acord ni en desacord). Un 17% no contesta. 
 
Es mostren d’acord amb aquesta afirmació en major proporció els homes (un 49% dels 
homes per un 39% de les dones) i els joves (un 55% dels enquestats de 18 a 24 anys, 
mentre que els altres grups ho afirmen entre un 41% i un 46%). Segons la nacionalitat, 
en tots els grups es mostren d’acord amb l’afirmació entre un 42% (andorrans i 
francesos) i un 49% (portuguesos), però els andorrans són els que més diuen que estan 
en desacord (un 35,5%, davant un 17% dels francesos i portuguesos i un 13% del grup 
d’altres nacionalitats). En funció del nivell d’estudis, els que menys diuen que estan 
d’acord amb l’afirmació que els consellers tenen la qualificació necessària per acomplir 
les seves funcions són els enquestats amb estudis primaris incomplets o sense estudis 
(36%), que també són els que en major proporció no han contestat (37%), mentre que 
els que tenen estudis universitaris tenen un percentatge superior d’acord amb 
l’afirmació (49%) però també de desacord (36%) perquè són els que en menor 
proporció no han contestat (només un 5%). Els estudiants (75,5%), seguits dels 
treballadors de la indústria o la construcció (55%) són els que més estan d’acord amb 
aquesta afirmació, mentre que els que hi estan d’acord amb un percentatge inferior són 
els directius, propietaris o comandaments intermedis (30%), seguits dels treballadors no 
qualificats, però mentre que els primers són els que més estan en desacord amb 
l’afirmació (un 40% dels directius, propietaris o comandaments intermedis), els 
treballadors no qualificats són els que en major proporció no han contestat (48%). 
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3.8.3. Els consellers tenen suficients recursos per realitzar el seu treball 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

D'acord 460 52,9 

Ni d'acord ni en desacord 81 9,3 

En desacord 151 17,3 

No contesta 178 20,5 

 
 
Més de la meitat dels enquestats (53%) creuen que els consellers tenen suficients 
recursos per realitzar el seu treball, per un 17% que estan en desacord amb aquesta 
afirmació i un 9% que no estan d’acord ni en desacord. La resta (20,5%) no han 
contestat. 
 
Els homes estan més d’acord amb aquesta afirmació que les dones (un 58% i un 47% 
respectivament). Amb l’edat disminueix la proporció dels que estan d’acord amb 
l’afirmació que els consellers tenen suficients recursos per realitzar el seu treball (d’un 
59% dels que tenen entre 18 i 24 anys a un 46,5% dels més grans). Per nacionalitat, els 
enquestats portuguesos (59,5%), seguits dels andorrans (56%) són els que estan d’acord 
amb l’afirmació amb major proporció, però els andorrans també són els que més hi 
estan en desacord (24%) perquè són els que amb menys freqüència no han contestat 
(11%). En augmentar el nivell d’estudis també augmenta la proporció de persones que 
estan d’acord amb l’afirmació (d’un 30,5% dels que tenen estudis primaris incomplets o 
sense estudis a un 59% dels que tenen estudis universitaris), alhora que disminueix la 
proporció dels que no han contestat (d’un 36% a  un 10%). Segons l’ocupació s’observa 
que els estudiants són els que més estan d’acord amb aquesta afirmació (78%), seguits 
del professionals o tècnics (61%) i els treballadors de la indústria i la construcció (60%), 
mentre que les mestresses de casa (37,5%) i els treballadors no qualificats (38,5%) són 
els que estan d’acord amb un percentatge inferior, i són els que amb major proporció no 
han contestat (un 39% i un 44% respectivament). 
 
 
 



 

67 

3.8.4. Les meves opinions estan representades dins del Consell General 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

D'acord 255 29,3 

Ni d'acord ni en desacord 76 8,7 

En desacord 376 43,2 

No contesta 163 18,8 

 
 
La població no creu que les seves opinions estiguin representades dins del Consell 
General, ja que respecte a l’afirmació que les pròpies opinions estan representades en 
aquesta institució, un 43% hi estan en desacord, un 29% d’acord i un 9% ni d’acord ni 
en desacord, mentre que un 19% no contesten. 
 
Hi ha més homes que dones d’acord amb aquesta afirmació (un 34% dels homes per un 
24% de les dones), i segons l’edat hi estan d’acord en una proporció lleugerament 
superior els enquestats de 55 anys o més (un 31%, per un 27% dels que tenen entre 25 i 
39 anys, que són els que hi estan d’acord amb menys proporció), mentre que els 
enquestats de 25 a 39 anys són els que en major proporció estan en desacord (un 48%, 
per un 37% dels que tenen 55 anys o més). Les persones de nacionalitat andorrana 
(33%), i portuguesa (42%) són les que més estan d’acord amb que les seves opinions 
estan representades dins del Consell General, i les del grup d’altres nacionalitats (19%) 
són les que menys hi estan d’acord (i també són les que amb més freqüència no han 
contestat, un 33%). Segons el nivell d’estudis s’observa que les persones amb estudis 
primaris incomplets o sense estudis són les que es mostren d’acord amb l’afirmació amb 
un percentatge inferior (19%), i són les que en major proporció no han contestat 
(41,5%), d’altra banda, els que tenen estudis secundaris superiors i universitaris són els 
que es mostren més en desacord amb l’afirmació (un 48% i un 47% respectivament). 
Els treballadors de la indústria i la construcció (39%), els jubilats (37,5%) i els 
estudiants (37%) són els que més diuen que estan d’acord amb l’afirmació, mentre que 
els propietaris, directius o comandaments intermedis són els que més estan en desacord 
(58%). 
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3.8.5. El Consell General és transparent per resoldre i evitar conflictes d'interès 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

D'acord 292 33,6 

Ni d'acord ni en desacord 100 11,5 

En desacord 278 32,0 

No contesta 199 22,9 

 
Quant a l’afirmació que el Consell General és transparent per resoldre i evitar conflictes 
d’interès hi ha una proporció similar de població d’acord (34%) i en desacord (32%), 
mentre que un 11,5% no estan d’acord ni en desacord i un 23% no han contestat. 
 
Hi ha més homes d’acord amb aquesta afirmació (un 39% dels homes per un 27% de les 
dones) i més dones que no han contestat (un 29% de les dones per un 17% dels homes). 
En funció de l’edat la proporció d’acord varia entre un 28% entre els enquestats de 25 a 
39 anys i un 38% dels que tenen 55 anys o més, i en augmentar l’edat disminueix la 
proporció de persones en desacord (d’un 41% dels més joves a un 16% dels més grans), 
alhora que augmenta la proporció de persones que no han contestat (d’un 11% dels de 
18 a 24 anys a un 35% dels que tenen 55 anys o més). Segons la nacionalitat destaca 
que els andorrans són els que més estan en desacord amb l’afirmació que el Consell 
Generals és transparent per resoldre i evitar conflictes d’interès (44%) mentre que en la 
resta de grups nacionals hi ha més persones d’acord amb aquesta afirmació que en 
desacord, però també hi ha més percentatge de persones que no han contestat (només un 
12% dels andorrans, i entre un 25% i un 38% en els altres grups). Pel que fa al nivell 
d’estudis s’observa que en tots els grups la proporció de persones d’acord amb 
l’afirmació (entre un 29% i un 34%) és lleugerament superior a les que estan en 
desacord, excepte entre els que tenen estudis universitaris que diuen amb més 
freqüència que estan en desacord (un 48% en desacord per un 31% d’acord), i també 
són els que en un percentatge inferior no han contestat (un 13%, per un 22% dels que 
tenen estudis secundaris, un 24% dels que tenen estudis primaris o secundaris bàsics, i 
un 44% dels que tenen estudis primaris incomplets o sense estudis). Per ocupació, els 
treballadors de la indústria i la construcció (46%) i els estudiants (48%) són els que més 
diuen que estan d’acord amb l’afirmació, mentre que els que estan més en desacord són 
els propietaris, directius o comandaments intermedis (44%), i els professionals o tècnics 
i el personal administratiu (46%); d’altra banda les mestresses de casa (45%), els 
treballadors no qualificats (41%) i els jubilats (36%) són els que en major proporció no 
han contestat. 
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4. LECTURA  
 
4.1. En els darrers 12 mesos ha llegit algun llibre (excepte els llibres de text o 
d’estudi)  
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Sí 504 58,0 

No 357 41,0 

No contesta 9 1,0 

 
 
Un 58% de les persones enquestades afirmen que han llegit algun llibre en els darrers 12 
mesos (sense comptar els llibres de text o estudi), mentre que un 41% no n’han llegit. A 
Catalunya, segons una enquesta recent,5 un 57,6% de la població de 14 anys o més 
declara que ha llegit algun llibre en els darrers 12 mesos. A Espanya, l’any 2008 
aproximadament un 59,1% de la població de 14 anys o més ha llegit algun llibre en el 
darrer any.6 Segons una enquesta de l’any 2007 a la població d’Espanya de 15 anys o 
més, un 57,7% havia llegit un llibre en el darrer any (un 25,1% per motius relacionats 
amb la feina o estudis, i un 52,5% per motius no relacionats amb la feina o estudis).7 
 
Entre la població d’Andorra, les persones que diuen en major proporció que han llegit 
algun llibre en el darrer any són les dones (un 63% de les dones per un 54% dels 
homes), les persones més joves (un 61% de les de 18 a 24 anys i entre 25 i 39 anys, per 
un 54% de les que tenen 55 anys o més), i les de nacionalitat andorrana (un 75%, per un 
63% de les de nacionalitat francesa, un 61% de les de nacionalitat espanyola, un 47% de 
les del grup d’altres nacionalitats i només un 27% de les de nacionalitat portuguesa). En 
funció del nivell d’estudis s’observa una clara relació ja que en augmentar la formació 
també augmenta el percentatge de persones que han llegit algun llibre en el darrer any: 
un 30% dels enquestats amb estudis primaris incomplets o sense estudis, un 46% dels 
que tenen estudis primaris o secundaris bàsics, un 65% dels que han cursat estudis 
secundaris superiors i un 84% dels que tenen formació universitària. Pel que fa a 
l’ocupació, i relacionat amb el nivell formatiu més freqüent en cada grup, s’observa que 
els que més diuen que han llegit algun llibre són els professionals i tècnics (82%), el 
personal administratiu (71,5%) i els estudiants (71%), seguit dels propietaris, directius o 
comandaments intermedis (69%), mentre que els que han llegit en menor proporció són 
els treballadors no qualificats (28%) i els treballadors de la indústria i la construcció 
(33%). 
 
                                                 
5 Fundacc (Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura). La dieta cultural dels catalans. El 
Baròmetre de la comunicació i la cultura. Juliol 2010. 
http://www.fundacc.org/docroot/fundacc/pdf/la_dieta_cultural_dels_catalans.pdf 
6 Conecta Research & Consulting. Hábitos de Lectura y Compra de libros en España 2008. 
http://www.mcu.es/libro/docs/MC/CD/HABITOS_LECTURA_2008.pdf 
7 Ministerio de Cultura. Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2006-2007. 
http://www.mcu.es/estadisticas/MC/EHC/2006/TablasResultados.html#lectura 
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Als que han llegit algun llibre els darrers 12 mesos (N=504) 
 
4.1.1. Quants llibres ha llegit el darrer any? 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 504 100 

Un o dos llibres 197 39,0 

Entre tres i cinc llibres 158 31,2 

Entre sis i deu llibres 74 14,7 

Més de deu llibres 66 13,2 

No contesta 10 1,9 
Base: persones que han llegit algun llibre en el darrer any (N=504) 
 

Casos 495 

Mitjana 6,477 

Desviació 10,744 

 
Entre les persones enquestades que han llegit algun llibre en el darrer any, un 39% 
n’han llegit un o dos (el 17% un llibre i el 22% dos llibres), un 31% han llegit entre tres 
i cinc llibres (un 14% tres llibres, un 11% quatre llibres i un 6% sis llibres),  un 15% han 
llegit entre sis i deu llibres, i un 13% més de deu llibres. La mitjana entre els lectors és 
de 6,5 llibres en el darrer any.  
 
Entre els lectors que han llegit més llibres de mitjana en el darrer any hi ha les dones 
(7,6 llibres de mitjana les dones per 5,3 els homes), els enquestats de 40 a 54 anys (8,4 
llibres de mitjana), i persones de nacionalitat francesa (13,3 llibres) andorrana (6,9), 
mentre que els enquestats de nacionalitat portuguesa i del grup d’altres nacionalitats són 
els que han llegit menys llibres en el darrer any (entre 3 i 4 de mitjana). En funció del 
nivell d’estudis també augmenta significativament la mitjana de llibres que han llegit 
entre les que tenen més formació (de 2,8 llibres entre els que tenen estudis primaris 
incomplets o sense estudis a 9,9 llibres de mitjana els que tenen estudis universitaris), i 
per ocupació destaquen els estudiants (9,5 llibres de mitjana), els professionals i tècnics 
(8,8) i els propietaris, directius o comandaments intermedis (7,9), mentre que els 
treballadors de la indústria i la construcció i els treballadors no qualificats són els que 
han llegit menys llibres en el darrer any (2,9 i 2,4 llibres de mitjana respectivament). 
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Llibres que han llegit en els darrers 12 mesos (Total enquestats) 
 
 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

0 llibres 357 41,0 
1 llibre 84 9,6 
2 llibres 113 13,0 
3 llibres 69 7,9 
4 llibres 56 6,5 
5 llibres 32 3,7 
6 llibres 24 2,7 
7 llibres 9 1,0 
8 llibres 13 1,4 
9 llibres 6 0,7 
10 llibres 22 2,5 
Més de 10 llibres 66 7,6 
No contesta 18 2,1 

 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Cap llibre 357 41,0 

Un o dos llibres 197 22,6 

Entre tres i cinc llibres 158 18,1 

Entre sis i deu llibres 74 8,5 

Més de deu llibres 66 7,6 

No contesta 18 2,1 

 
Casos 851 

Mitjana 3,762 

Desviació 8,788 

 
Sobre el total d’enquestats (incloent els que no han llegit cap llibre en el darrer any), un 
41% que no han llegit cap llibre, un 23% han llegit un o dos llibres (un 10% un llibre i 
un 13% dos llibres), un 18% entre tres i cinc llibres (un 8% tres llibres, un 6% quatre 
llibres i un 4% cinc llibres), i un 16% han llegit sis o més llibres en el darrer any. La 
mitjana de llibres llegits en el conjunt de la població en el darrer any és de gairebé 
quatre llibres (3,8). 
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4.1.2. Quins tipus de llibrers eren els que va llegir en els darrers 12 mesos?  
(exceptuant els que llegeix per la seva feina o estudis) 

 
Multiresposta.  

 

 Freqüències Percentatges 

Total 504  

Novel·la o narrativa 413 81,8 

Assaig, divulgació o informació 136 26,9 

Poesia o teatre 23 4,5 

Biografia 17 3,4 

Llibres pràctics 11 2,2 

Còmics 9 1,8 

Altres 2 0,5 
Base: persones que han llegit algun llibre en el darrer any (N=504) 
 
 
Entre les persones que han llegit algun llibre en el darrer any, les novel·les o llibres de 
narrativa de ficció són els més habituals (un 82% ha llegit aquest tipus de llibres), un 
27% han llegit llibres del gènere d’assaig, divulgatius o d’informació de diversos temes 
(història, salut, psicologia, política, filosofia, religió, etc.), i en menor proporció un 
4,5% han llegit llibres de poesia o teatre, un 3% biografies, un 2% llibres pràctics 
(d’autoajuda, cuina, etc.), i un 2% còmics. 
 
En tots els casos, el tipus de llibre més esmentat entre els lectors són les novel·les. Les 
diferències en els tipus de llibres que han llegit en els darrers dotze mesos les dones i els 
homes enquestats no són significatives, tot que hi ha més dones que han llegit novel·les 
(un 85% de les dones per un 78% dels homes) i més homes que han llegit llibres 
d’assaig, divulgació o informació (un 31% dels homes per un 23% de les dones). En 
funció de l’edat destaca que els joves són els que més diuen que han llegit novel·les (un 
94%), seguits dels que tenen 55 anys o més (88%), i els que menys ho diuen són els 
enquestats de 25 a 39 anys (74%), mentre que aquests són els que més diuen que han 
llegit algun llibre d’assaig, divulgació o informació (31%), i els joves de 18 a 24 anys 
els que menys ho diuen (15%). Pel que fa a la nacionalitat, nivell d’estudis i ocupació, 
les diferències no són significatives. 
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4.1.3. Amb quin idioma acostuma a llegir?  
 
Multiresposta 

 

 Freqüències Percentatges 

Total 504  

Espanyol 380 75,3 

Català 282 56,0 

Francès 114 22,7 

Anglès 31 6,1 

Portuguès 14 2,8 

Altre idioma 1 0,3 
Base: persones que han llegit algun llibre en el darrer any (N=504) 
 
Entre les persones que han llegit algun llibre en el darrer any, un 75% diuen que 
acostumen a llegir els llibres en espanyol i un 56% en català, i amb menys freqüència 
diuen que llegeixen llibres en francès (23%), anglès (6%), portuguès (3%) o altres 
idiomes (menys d’un 1%). 
 
En funció de les variables sociodemogràfiques s’observa que les dones han llegit algun 
llibre en el darrer any amb una proporció lleugerament superior que els homes en català, 
en castellà i en portuguès, i els homes una mica més en francès i anglès que les dones. 
Per edat, les diferències no són significatives. Segons la nacionalitat sí que s’observa 
una relació significativa ja que els enquestats de nacionalitat andorrana són els que més 
diuen que en el darrer any han llegit algun llibre en català (un 75% dels andorrans, per 
un 56% dels espanyols, un 43% dels portuguesos, un 16% dels francesos i un 11% del 
grup d’altres nacionalitats), mentre que els espanyols son els que més diuen que en els 
darrers dotze mesos han llegit algun llibre en castellà (un 85%, tot i que també és la 
llengua en què més proporció de lectors portuguesos i d’altres nacionalitats han llegit 
algun llibre en el darrer any: un 80% i un 75% respectivament), els francesos 
majoritàriament han llegit en francès (96%). Les persones amb estudis universitaris són 
les que amb un percentatge superior diuen que han llegit en català (68%), i pel que fa a 
l’ocupació, els que més diuen que han llegit algun llibre en català els darrers dotze 
mesos són els professionals o tècnics (70%), els jubilats (70%) i els estudiants (69%). 
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4.1.4. Llegeix llibres amb algun altre format que no sigui paper?   
 

 Freqüències Percentatges 

Total 504  

En format paper 454 89,9 

Per Internet 53 10,6 

En format digital 20 3,9 
Base: persones que han llegit algun llibre en el darrer any (N=504) 
 
La majoria dels enquestats que han llegit algun llibre en el darrer any diuen que han 
llegit en format paper (90%), prop d’un 11% han llegit un llibre per Internet i un 4% en 
format digital. 
 
En tots els casos la gran majoria dels lectors diuen que han llegit algun llibre en format 
paper, però ho diuen més les dones (un 94% de les dones per un 85,5% dels homes), les 
persones de més edat (un 96% dels enquestats de 55 anys o més per un 85% dels joves 
de 18 a 24 anys), les persones de nacionalitat espanyola i portuguesa (un 93% i un 94% 
per un 87% dels andorrans i un 80,5% dels enquestats d’altres nacionalitats), les 
persones amb estudis primaris incomplets o sense estudis (un 96%, per un 87% dels que 
tenen formació universitària), i els jubilats o pensionistes (98%), mestresses de casa 
(95,5%) en major proporció que els estudiants (80%) i els treballadors no qualificats 
(82%).  
 
Tot i que la lectura a través d’Internet o en format digital és minoritària, ho diuen més 
els homes, els joves de 18 a 24 anys, les persones de nacionalitat andorrana i del grup 
d’altres nacionalitats, les persones amb estudis secundaris (per Internet) i universitaris 
(en format digital), i els estudiants, personal administratiu i treballadors no qualificats 
(per Internet), i els professionals o tècnics, i els propietaris, directius o comandaments 
intermedis (en format digital). 
 



 

75 

(A tots) 
 
4.2. En els darrers 12 mesos ha comprat algun llibre (excepte els llibres de text o 
manuals d’estudi)? 
   

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Sí 498 57,3 

No 372 42,7 

 

 
 
Un 57% dels enquestats diuen que han comprat algun llibre el darrer any, sense comptar 
els llibres de text o d’estudi, per un 42% que no n’ha comprat cap. A Espanya, l’any 
2008 un 44,7% de la població de 14 anys o més havia comprat algun llibre en el darrer 
any.8 
 
Hi ha més proporció de dones que afirmen que han comprat algun llibre en els darrers 
dotze mesos (un 62% de les dones per un 53% dels homes), i per edat les diferències no 
són significatives. Per nacionalitat, els que més diuen que han comprat algun llibre en el 
darrer any són els andorrans (71%) i els espanyols (65%), seguits dels francesos (50%) i 
en menor proporció els portuguesos (31%) i el grup d’altres nacionalitats (37%). En 
augmentar el nivell de formació dels enquestats també augmenta la proporció dels que 
han comprat un llibre en el darrer any: d’un 25% dels que tenen estudis primaris 
incomplets o sense estudis a un 83% dels que tenen estudis universitaris. Pel que fa a 
l’ocupació destaca que els que més diuen que han comprat algun llibre són els 
professionals o tècnics (80%), el personal administratiu (71%) i els propietaris, directius 
o comandaments intermedis (66%). 
 
 

                                                 
8 Conecta Research & Consulting. Hábitos de Lectura y Compra de libros en España 2008.  
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(Als que han comprat algun llibre. N=498)  
 
4.2.1. Quants? 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 498 100 

Un o dos llibres 228 45,9 

Entre tres i cinc llibres 134 27,0 

Entre sis i deu llibres 70 14,0 

Més de deu llibres 54 10,8 

No contesta 12 2,3 
Base: persones que han comprat algun llibre en els darrers 12 mesos (N=498) 
 

Mitjana 5,685 

Desviació 12,534 

Casos 487 

 
Entre les persones que han comprat algun llibre en el darrer any, un 46% han comprat 
un o dos llibres (un 24% han comprat un llibre i un 22% dos llibres), un 27% han 
comprat entre tres i cinc llibres (un 11% tres, un 10% quatre i un 6% cinc llibres), 
mentre que un 14% han comprat entre sis i deu llibres, i un 11% més de deu llibres. La 
mitjana és de gairebé sis llibres (5,7). 
 
Les diferències en funció del sexe no són significatives (de mitjana les dones han 
comprat sis llibres i els homes cinc). Per edat destaca que els enquestats de 40 a 54 anys 
i els de 55 anys o més, són els que han comprat més llibres de mitjana (7,8 i 5,8 
respectivament, per 4 llibres de mitjana en els altres grups d’edat). La mitjana de llibres 
comprats en el darrer any augmenta entre les persones amb més nivell de formació (de 
2,9 llibres entre les persones amb estudis primaris incomplets o sense estudis a 9,4 entre 
les que tenen estudis universitaris), i en relació amb l’ocupació destaca que els que han 
comprat més llibres de mitjana són els professional o tècnics (gairebé 9 llibres de 
mitjana) i els propietaris, directius o comandaments intermedis (8,4), per 2,4 llibres 
entre els treballadors de la indústria o la construcció i els treballadors no qualificats, i 
els aturats (tot i que en aquest grup hi ha molt pocs casos). 
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Llibres que han comprat en els darrers dotze mesos (Total enquestats) 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Cap llibre 372 42,7 

Un o dos llibres 228 26,3 

Entre tres i cinc llibres 134 15,5 

Entre sis i deu llibres 70 8,0 

Més de deu llibres 54 6,2 

No contesta 12 1 

  

Casos 858 

Mitjana 3,223 

Desviació 9,846 

 
Sobre el total d’enquestats, un 43% no ha comprat cap llibre en el darrer any, un 26% 
un o dos llibres (un 13% un llibre i un altre 13% dos llibres), un 15,5% entre tres i cinc 
llibres (un 6,5% tres llibres, un 6% quatre llibres i un 3% cinc llibres), i un 14% més de 
sis llibres. La mitjana de llibres comprats en els darrers dotze mesos pel conjunt de la 
població enquestada és de 3,2 llibres. 
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(Als que han comprat algun llibre. N=498)  
 
4.2.2. On l’ha comprat? 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 498  

A llibreries Andorra 342 68,6 

A llibreries Fora d'Andorra 138 27,6 

A grans superfícies Andorra 105 21,0 

A grans superfícies fora d'Andorra 50 10,1 

Per Internet 21 4,3 

Altres llocs Andorra 11 2,3 

No contesta 1 0,3 
Base: persones que han comprat algun llibre en els darrers 12 mesos (N=498) 
 
La majoria de persones que han comprat algun llibre en el darrer any l’han comprat en 
alguna llibreria d’Andorra (69%), un 28% ha comprat algun llibre a llibreries de fora 
d’Andorra, un 21% en grans superfícies d’Andorra i un 10% en grans superfícies de 
fora d’Andorra, mentre que només un 4% han comprat algun llibre per Internet i un 2% 
a altres llocs d’Andorra (per Sant Jordi). 
 
Les diferències no són significatives entre homes i dones, i tampoc en funció de l’edat, 
tot i que hi ha més dones i joves de 18 a 24 anys que diuen que han comprat algun llibre 
a llibreries d’Andorra. Per nacionalitat, la majoria també diuen que han comprat algun 
llibre en el darrer any a alguna llibreria d’Andorra (sobretot els andorrans, 78%, i els 
d’altres nacionalitats, 72%), excepte entre els enquestats de nacionalitat francesa, que 
només un 22% han comprat algun llibre a llibreries d’Andorra, mentre que un 55% 
diuen que l’han comprat a llibreries de fora d’Andorra i un 27% a grans superfícies de 
fora d’Andorra. Segons el nivell d’estudis, les persones amb més formació són les que 
han comprat algun llibre en el darrer any a llibreries d’Andorra amb més proporció (un 
72% dels enquestats amb estudis secundaris i universitaris, davant un 51% dels que 
tenen estudis primaris incomplets o sense estudis), i també a llibreries fora d’Andorra 
(un 37% dels que tenen estudis universitaris, per un 19% dels que tenen estudis primaris 
incomplets o sense estudis). Per ocupació, els que més diuen que han comprat llibres a 
llibreries d’Andorra és el personal administratiu, les mestresses de casa, els aturats i els 
estudiants, si bé en aquests darrers grups hi ha molts pocs casos.  
 
La compra de llibres a través d’Internet és poc freqüent, però ho han fet més els homes, 
els joves de 18 a 24 anys, les persones de nacionalitat andorrana, les que tenen estudis 
universitaris, i els professionals o tècnics. 
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4.3. Ha anat a alguna biblioteca pública en els darrers 12 mesos 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Sí 200 23,0 

No 669 76,9 

No contesta 1 0,1 

 
 
La majoria dels enquestats (77%) no han anat a cap biblioteca pública en els darrers 12 
mesos, i un 23% sí que hi han anat. A Espanya, segons les dades d’una enquesta de 
l’any 2007,9 un 17,6% de la població de 15 anys o més havia assistit a la biblioteca en el 
darrer any. A Catalunya, segons l’Enquesta de consum i pràctiques culturals de 
Catalunya 2006, un 44% de la població de 15 anys o més hauria anat a alguna biblioteca 
en els darrers dotze mesos.10 
 
Les dones diuen que han anat a la biblioteca en un percentatge superior al homes (un 
27% de les dones per un 20% dels homes) i també hi ha anat més els joves de 18 a 24 
anys (un 37%), proporció que va disminuint amb l’edat (fins a un 18% dels que tenen 
55 anys o més). Les persones de nacionalitat francesa (32%), andorrana (29%) i del 
grup d’altres nacionalitats (28%) són les que més han anat alguna biblioteca pública en 
els darrer any (davant un 20% dels espanyols i un 14% dels portuguesos). En augmentar 
la formació també s’incrementa la proporció de persones que han anat a alguna 
biblioteca els darrers 12 mesos (només un 12% de les que tenen estudis primaris 
incomplets o sense estudis per un 42% de les que tenen estudis universitaris). Pel que fa 
a l’ocupació destaca que els que més diuen que han anat a la biblioteca són els 
estudiants (44%) i els professionals o tècnics (39%), mentre que els treballadors de la 
indústria i la construcció (9%) i els treballadors no qualificats (11,5%) són els que 
menys hi han anat. 
 

                                                 
9 Ministerio de Cultura. Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2006-2007. 
10 Institut d’Estadística de Catalunya. Enquesta de consum i pràctiques culturals de Catalunya 2006.  
http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/ecpc06.pdf 



 

80 

(Als que han anat a la biblioteca. N=200) 
 
4.3.1. A quina?    
 
(Multiresposta) 
 Freqüències Percentatges 

Total 200 100 

Biblioteca Andorra 89 44,5 
Biblioteca la Massana 29 14,6 
Biblioteca Encamp 28 14,0 
Biblioteca Escaldes 22 10,9 
Biblioteca Sant Julià 21 10,5 
Biblioteca Ordino 7 3,3 
Barcelona 6 2,9 
Canillo 5 2,5 
Pas de la Casa 4 2,2 
La Seu d’Urgell 2 1,2 
Lleida 1 0,7 
No contesta 4 1,8 

 
Entre les persones que han anat a alguna biblioteca pública en el darrer any, un 44,5% 
han anat a la Biblioteca a Andorra, un 15% a la Massana, un 14% a Encamp, un 11% a 
Escaldes i gairebé un altre 11% a Sant Julià. En menor proporció han anat a la 
Biblioteca a Ordino, Canillo, el Pas de la Casa o fora d’Andorra (Barcelona, la Seu 
d’Urgell, Lleida). Sobre el total de la població enquestada, els que han anat a la 
Biblioteca a Andorra representen un 10,2%, i a la resta de poblacions entre un 2% i un 
3%, excepte a Ordino, Canillo, el Pas de la Casa i fora d’Andorra que representen 
menys d’un 1% en cada cas. 
 
Hi ha una relació entre la biblioteca a la qual han anat en el darrer any i la parròquia de 
residència de les persones enquestades (tot i que en algunes parròquies hi ha molt pocs 
casos a la mostra), de manera que la majoria han anat a la biblioteca de la parròquia on 
viuen i, en general, en segon lloc han anat a la Biblioteca d’Andorra la Vella. 
 
Biblioteca a la qual han anat el darrer any, segons la parròquia de residència 
(Multiresposta) 
 
% Verticals   Canillo Encamp Ordino La Massana Andorra  Sant Julià  Escaldes 

Total 200 4 38 7 38 54 25 35 

Biblioteca Andorra 44,5 19,2 12,0 31,7 30,2 87,5 26,7 46,9 
Biblioteca la Massana 14,6 0,0 0,0 59,9 59,5 0,0 0,0 7,9 
Biblioteca Encamp 14,0 0,0 70,4 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 
Biblioteca Escaldes 10,9 0,0 4,3 0,0 0,0 3,2 4,8 49,4 
Biblioteca Sant Julià 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 3,4 
Biblioteca Ordino 3,3 0,0 0,0 43,6 3,7 4,3 0,0 0,0 
Barcelona 2,9 45,2 3,1 0,0 2,0 1,4 0,0 3,2 
Canillo 2,5 54,8 5,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 
Pas de la Casa 2,2 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 
La Seu d’Urgell 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 3,3 1,6 
Lleida 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 
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4.4. Té fills menors de 4 anys? 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Sí 83 9,5 

No 787 90,5 

 
Un 9,5% de les persones enquestades tenen fills menors de quatre anys. A aquestes 
persones se’ls ha demanat les següents preguntes sobre la campanya “Nascuts per 
llegir”, organitzada per les biblioteques d’Andorra.  
 
(Als que tenen fills menors de 4 anys. N=83) 
 
4.5. Coneix la campanya “Nascuts per llegir”, que tracta d’incentivar la lectura 
dels infants més petits de 3 anys i que organitzen les biblioteques d’Andorra? 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 83 100 

Sí 53 63,7 

No 28 33,4 

No contesta 2 2,9 
Base: enquestats amb fills menors de 4 anys (N=83). 
 
La majoria de les persones que tenen algun fill menor de quatre anys coneixen la 
campanya “Nascuts per llegir” que organitzen les biblioteques d’Andorra i que tracta 
d’incentivar la lectura dels infants més petits de tres anys: un 64% la coneixen, mentre 
que un 33% no la coneixen.  
 
En l’anàlisi d’aquesta pregunta cal tenir en compte que hi ha molt pocs casos, i per tant 
els resultats estan afectats per un marge d’error molt més gran que en les preguntes 
sobre el total de la mostra o amb una base més àmplia. En general s’observa que hi ha 
més dones que coneixen la campanya, i també més persones de nacionalitat francesa, 
espanyola i andorrana, i entre les que tenen estudis universitaris. Les diferències en 
funció de l’edat i l’ocupació no són significatives. 
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(Als que tenen fills menors de 4 anys i coneixen la campanya. N=53) 
 
4.5.1. Ens pot dir com s’ha assabentat de la campanya? 
(Multiresposta) 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 53  

Hospital 25 47,2 

Pediatra 10 18,9 

Escola, guarderia 10 18,9 

Biblioteca 8 15,1 

Carrer 2 3,8 

No contesta 1 1,9 
Base: enquestats amb fills menors de 4 anys i que coneixen la campanya (N=53). 
 
Entre les persones que tenen fills menors de quatre anys i que coneixen la campanya 
“Nascuts per llegir”, un 47% van assabentar-se d’aquesta campanya a l’hospital, un 
19% al pediatra i un altre 19% a l’escola o guarderia, un 15% se’n va assabentar a la 
biblioteca i un 4% al carrer. 
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5. MEDI AMBIENT  
 
5.1. Com qualificaria la qualitat del medi ambient a Andorra? 
 
 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Molt bona 117 13,5 

Bona 425 48,9 

Regular 284 32,7 

Dolenta 25 2,8 

Molt Dolenta 12 1,4 

No contesta 7 0,8 

 

 
La majoria de la població (un 62%) qualifica la qualitat del medi ambient com a molt 
bona o bona (concretament, un 13,5% de la mostra diu que és molt bona i gairebé un 
49% que bona), mentre que prop d’un 33% diu que la qualitat de l’entorn és regular i un 
4% que dolenta o molt dolenta (un 3% diu que dolenta i poc més d’un 1% que molt 
dolenta).    
 
Pel que fa a les relacions sociodemogràfiques significatives estadísticament es 
comprova que són els homes els que presenten els percentatges superiors en comparació 
a les dones pel que fa a valorar d’una manera més positiva la qualitat del medi ambient  
(un 68% dels homes respecte a un 56% en les dones diuen que és molt bona o bona). 
 
En relació amb l’edat s’observa que a mesura que augmenta disminueixen els 
percentatges dels que qualifiquen la qualitat del medi ambient de molt bona o bona: un 
80% entre els joves de 18 a 24 anys, seguit d’un 62,5% per a cada tram d’edat de 25 a 
39 anys i de 40 a 54 anys i, en menor proporció, un 57% entre els de 55 anys o més. 
 
Segons els estudis, són els que presenten formacions de secundària superior (un 67%) i 
ensenyament primari o secundari bàsic (61%) els grups que presenten els percentatges 
superiors entre els que diuen que la qualitat del medi ambient és molt bona o bona.  
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Quant a l’ocupació, són els estudiants (un 79%), seguit dels treballadors de la indústria, 
construcció i agricultura (74%), personal administratiu i similar (66%), i treballadors del 
comerç, hostaleria i serveis personals (64%) els col·lectius que obtenen les freqüències 
més elevades entre els que diuen que la qualitat del medi ambient és molt bona o bona.       
 
El grup d’altres nacionalitats i els portuguesos són els que qualifiquen el medi ambient 
de bo o molt bo en una proporció superior (un 75% i un 68% respectivament), seguit 
d’andorrans i espanyols (un 61% en cada cas) i, finalment, els francesos (un 47,5%). 
 
         
Evolució de la valoració de la qualitat del medi ambient a Andorra 
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Pel que fa a l’evolució de la valoració de la qualitat del medi ambient a Andorra, es 
comprova que l’any 2009 es trenca la tendència en relació amb les qualificacions i es 
produeix un increment de les valoracions positives de gairebé 22 punts percentuals 
desprès d’uns anys en què la valoració negativa superava la positiva des de 
l’Observatori realitzat el 2003 (on es produeix una disminució de 18 punts percentuals 
respecte l’any 2002 en les valoracions de la qualitat del medi ambient entre la població 
que diu que és molt bona o bona).          
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5.2. I com qualificaria la qualitat del medi ambient a Andorra en els següents 
àmbits? 
 
5.2.1. Soroll 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Molt bona 30 3,4 

Bona 324 37,3 

Regular 371 42,7 

Dolenta 112 12,9 

Molt dolenta 25 2,8 

No contesta 8 0,9 

 

 
 
En relació amb l’àmbit del soroll un 43% de la població qualifica la qualitat de regular, 
seguit d’un 41% de la mostra que el valora com a molt bo o bo (un 3% com a molt bo i 
un 37% com a bo) i un 16% de dolent o molt dolent (un 13% de dolent i un 3% de molt 
dolent).    
 
Pel que fa a les variables sociodemogràfiques significatives es comprova que són els 
homes els que valoren aquest àmbit del soroll de manera lleugerament més positiva que 
les dones (un 42% dels homes valoren l’àmbit del soroll com a molt bo/bo respecte a un 
39% en el cas de les dones).  
 
Segons l’edat, el col·lectiu de 55 anys o més (un 43%) i els enquestats de l’interval de 
25 a 39 anys (un 42%) són els que presenten els percentatges superiors entre els que 
valoren l’àmbit del soroll de manera més positiva. Per contra, s’observa que a mesura 
que augmenten els intervals d’edat s’incrementen les freqüències entre els que valoren 
aquest  àmbit com molt dolent o dolent (un 11% entre els de 18 a 24 anys, un 14% entre 
els de 25 a 39 anys, un 16% en el grup de 40 a 54 anys i un 18% entre els de 55 o més 
anys).  
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Pel que fa els estudis, són els col·lectius que presenten les formacions superiors els que 
valoren amb freqüències més elevades l’àmbit del soroll de manera més positiva (el 
grup de secundària superior amb un 49% i els universitaris amb un 40,5%). Pel que fa a 
l’ocupació, són els estudiants (un 68%), seguit dels aturats i altres no ocupats (un 53%), 
les mestresses de casa (amb un 47%), els professionals, tècnics o similar (43%) i els 
directius, propietaris i comandaments intermedis (42%), els que valoren més 
positivament aquest aspecte. 
 
 
Evolució de les qualificacions del soroll a Andorra 
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Al gràfic anterior s’observa com ha estat l’evolució de la valoració del soroll a Andorra 
per part de la població: s’observa una disminució de les valoracions positives, respecte a 
les valoracions de l’Observatori de 2009 (disminució de gairebé 5 punts percentuals) 
alhora que es produeix un augment de les valoracions que consideren aquest àmbit 
regular (gairebé 4 punts) i es mantenen estables les valoracions negatives.   
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5.2.2. Qualitat de l’aigua dels rius: 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Molt bona 32 3,7 

Bona 407 46,8 

Regular 287 33,0 

Dolenta 81 9,3 

Molt dolenta 20 2,3 

No contesta 42 4,9 

 

 
 
La majoria de la població (un 51%) qualifica de molt bona o bona la qualitat de l’aigua 
dels rius (gairebé un 4% de la mostra valora com a molt bona i un 47% com a bona), un 
33% fa una valoració de regular i un 12% de dolenta o molt dolenta (un 9% diu que 
dolenta i només un 2% molt dolenta). 
 
Segons les variables sociodemogràfiques significatives, es comprova que són els homes 
els que amb una freqüència superior que les dones valoren la qualitat de l’aigua dels rius 
positivament (un 56% dels homes creu que la qualitat de l’aigua dels rius és molt bona o 
bona en comparació a un 44,5% en el cas de les dones). 
 
Pel que fa a l’edat, és el tram de 18 a 24 anys (un 62%), seguit dels que tenen 55 o més 
anys (un 52%) els grups que atorguen els percentatges superiors entre els que 
qualifiquen com a molt bona o bona la qualitat dels rius, per un 50% dels de 25 a 39 
anys i un 46% dels de 40 a 55 anys.        
 
El conjunt d’altres nacionalitats i els nacionals portuguesos són els col·lectius que 
obtenen els percentatges superiors pel que fa a valorar més positivament la qualitat de 
l’aigua dels rius (amb un 66% i un 54%, respectivament), seguit d’andorrans i francesos 
(amb un 52% i un 50,5%) i, en menor proporció els espanyols (44%). 
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Pel que fa als estudis s’observa que a mesura que augmenta el nivell de formació també 
s’incrementen els percentatges entre els que atorguen valoracions negatives a la qualitat 
de l’aigua dels rius: un 7% entre els que tenen estudis primaris no acabats o sense 
estudis, un 8,5% entre els d’estudis primaris o secundaris bàsics, i un 14% entre els 
d’estudis secundaris superiors i universitaris. Tot i això, cal destacar que les valoracions 
que qualifiquen com a bona o molt bona l’aigua dels rius és majoritària en tots els 
casos: entre un 52% dels enquestats amb estudis primaris o secundaris bàsics i un 48% 
entre els que tenen estudis primaris no acabats o sense estudis.   
 
Estudiants (un 80%), seguit dels treballadors de la indústria, construcció i agricultura 
(62%), aturats i altres no ocupats (53%), directius, propietaris i comandaments 
intermedis i treballadors no qualificats (un 51% en cada cas) són els col·lectius que 
tenen les proporcions superiors pel que fa a valorar més positivament la qualitat de 
l’aigua dels rius.  
  
       
Evolució de les qualificacions de l’aigua dels rius 
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Al gràfic anterior es comprova que hi ha una progressió ascendent entre les valoracions 
positives que fa la població sobre l’aigua dels rius d’Andorra: al 2007, gairebé un 39% 
de la mostra creu que la qualitat de l’aigua dels rius és bona o molt bona; a la següent 
onada de 2009, es produeix un increment de valoracions positives de gairebé 11 punts 
percentuals per continuar la mateixa tònica en el present Observatori de 2010, amb un 
augment de gairebé un punt percentual.    
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5.2.3. Qualitat de l’aire 
 

  Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Molt bona 62 7,1 

Bona 502 57,7 

Regular 244 28,0 

Dolenta 41 4,7 

Molt dolenta 10 1,1 

No contesta 12 1,4 

 

 
   
La majoria de la població d’Andorra, un 65%, qualifica com a molt bona o bona la 
qualitat de l’aire (un 7% la valora com a molt bona i un 58% com a bona), un 28% dóna 
qualificacions de regular i només un 6% de la mostra diu que la qualitat de l’aire és 
dolenta o molt dolenta (un 5% diu que dolenta i un 1% diu que és molt dolenta). 
 
Pel que fa a les variables sociodemogràfiques significatives i entre els que valoren més 
positivament la qualitat de l’aire, les freqüències superiors s’observen entre els homes 
(un 72% respecte a un 56% en el cas de les dones).  
 
En relació amb l’edat, es comprova que a mesura que augmenta l’edat disminueixen les 
freqüències entre els que diuen que la qualitat de l’aire és molt bona o bona, tot i que és 
l’opinió majoritària en tots els casos: un 74% entre els de 18 a 24 anys, seguit dels trams 
d’edat que comprenen de 25 a 39 anys i de 40 a 55 anys amb un percentatge del 65% en 
cada cas, i un 62% entre els que tenen 55 o més anys. 
 
El conjunt d’altres nacionalitats i els portuguesos (un 74% i un 73,5%) són els que 
atorguen els percentatges més elevats pel que fa a valorar més positivament la qualitat 
de l’aire, seguit de andorrans i espanyols (amb un 64,5% i un 63%) i, en menor 
proporció els francesos (amb un 42%).   
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Segons els estudis, són els que presenten nivells intermedis els que obtenen els 
percentatges superiors pel que fa a atorgar valoracions de bona o molt bona la qualitat 
de l’aire (ensenyament primari o secundari bàsic i ensenyament secundari superior amb 
un 64% i un 71% respectivament) seguit dels que tenen estudis primaris no acabats o 
sense estudis i els universitaris (amb un 59% per a cadascun dels nivells acadèmics).                        
 
Per ocupació, són els estudiants (91%) seguit, en menor proporció, dels treballadors de 
la indústria, construcció i agricultura (76%), aturats i altres no ocupats (70%) i els 
treballadors no qualificats (65%) els que mostren les proporcions més elevades a l’hora 
de valorar de manera positiva la qualitat de l’aire d’Andorra. 
 
Evolució de les qualificacions de l’aire 
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Tal i com es mostra en el gràfic anterior, s’ha produït un increment de les valoracions 
positives pel que fa a la qualitat de l’aire d’Andorra.  
 
Així, l’any 2007 un 49% de la població enquestada afirmava que la qualitat de l’aire era 
molt bona o bona; en el següent estudi fet al 2009 hi ha un increment de 9 punts 
percentuals de les valoracions que creuen que la qualitat de l’aire és molt bona o bona 
respecte a l’anterior onada (un 58%) i, en l’actual estudi continua l’augment d’aquesta 
percepció positiva ja que hi ha 6,5 punts percentuals d’increment respecte a l’estudi 
previ, alhora que disminueixen les valoracions de regular i de dolenta o molt dolenta. 
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5.2.4. Gestió de residus 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Molt bona 46 5,3 

Bona 449 51,6 

Regular 237 27,3 

Dolenta 44 5,0 

Molt dolenta 21 2,4 

No contesta 73 8,3 

 

 
Un 57% dels enquestats qualifica de molt bona o bona la qualitat de la gestió de residus 
(un 5% atorga una qualificació de molt bona i un 52% de bona), un 27% de la mostra 
considera que la gestió de residus és regular, un 7% creu que és dolenta o molt dolenta 
(un 5% considera que és dolenta i un 2% que molt dolenta) i un 8% no contesta a la 
pregunta. 
 
En relació amb les proves d’associació significatives estadísticament es comprova que 
són els homes els que en proporcions superiors fan una valoració més positiva de la 
gestió de residus (un 62,5% respecte a un 51% en el cas de les dones). 
 
Quant a l’edat, es comprova que a mesura que augmenten els intervals d’edat també 
disminueixen els percentatges entre els que pensen que la gestió de residus és bona o 
molt bona. Així, un 70% dels joves de 18 a 24 anys considera que la gestió de residus és 
bona o molt bona, seguit d’un 57% entre els de 25 a 39 anys, un 56% en els de 40 a 54 
anys i un 53% entre els de 55 o més anys. 
 
Segons la nacionalitat, els percentatges dels que qualifiquen la gestió de residus com a 
molt bona o bona mostren les següents distribucions: el col·lectiu dels portuguesos (un 
67%) seguit d’andorrans (un 57%), espanyols i els d’altres nacionalitats (un 54%, en 
cada cas) i francesos (49,5%). 
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Les formacions intermèdies són les que mostren els percentatges més elevats pel que fa 
a valorar de manera més positiva la gestió de residus. En aquests sentit, els que tenen 
estudis primaris o secundaris bàsics i estudis de secundària superior, són els que 
presenten les freqüències superiors (amb un 62% i un 59%, respectivament entre els que 
atorguen valoracions de molt bona o bona la gestió de residus), seguit d’universitaris 
(un 49%) i els d’estudis primaris no acabats o sense estudis (un 42%), si bé en aquest 
darrer grup hi ha un 23% que no han contestat. 
 
Són els estudiants i els treballadors de la indústria, construcció i agricultura (amb un 
75% respectivament) les ocupacions que valoren més positivament la gestió de residus 
seguit, en menor percentatge, del personal administratiu i similar (60%) i els 
treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals (un 56%). Per contra, i entre els 
que atorguen els percentatges superiors pel que fa a una gestió de residus dolenta o molt 
dolenta hi ha els professionals, tècnics i similar (amb un 15%), seguit de directius, 
propietaris i comandaments intermedis (un 11%) i els treballadors no qualificats 
(10,5%).            
 
  
 Evolució de les qualificacions de residus 
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Si fem la comparativa dels resultats amb onades anteriors on també s’avaluaven aquests 
ítems de qualitat mediambiental s’observa una estabilització entre les valoracions de la 
gestió de residus: es produeix un retrocés d’1,7 punts percentuals respecte a l’estudi de 
2009 entre els que atorguen les valoracions més positives, i s’observa un lleuger 
increment de les valoracions entre els que qualifiquen la gestió de residus com a regular 
(de gairebé 2 punts percentuals) alhora que una disminució dels que atorguen 
valoracions de dolenta o molt dolenta (concretament, una reducció de prop de 2 punts 
percentuals).             
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5.2.5. Paisatge 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Molt bona 272 31,3 

Bona 435 50,0 

Regular 119 13,7 

Dolenta 24 2,8 

Molt dolenta 11 1,3 

No contesta 8 0,9 

 

 
Quatre cinquenes parts de la població enquestada (un 81%) atorga valoracions de molt 
bona o bona a la qualitat del paisatge d’Andorra (un 31% diu que és molt bona i un 50% 
diu que la qualitat és bona), un 14% diu que la qualitat del paisatge és regular i momes 
un 4% que dolenta o molt dolenta. 
 
Pel que fa a les relacions de les variables significatives estadísticament són els homes 
els que valoren millor el paisatge en comparació a les dones (un 84,5% en els homes i 
un 78% les dones, tot i que els percentatges són molt elevats en ambdós casos). 
 
En relació amb l’edat, s’observa que a mesura que els intervals d’edat augmenten 
disminueixen els percentatges entre els que diuen que la qualitat del paisatge a Andorra 
és molt bona o bona. Així, entre els que tenen entre 18 a 24 anys un 90% diuen que la 
qualitat del paisatge és molt bona o bona, seguit dels que tenen entre 25 a 39 anys amb 
un 82%, i els de 40 a 54 anys i la població del tram d’edat de 55 anys o més un 80% per 
a cadascun dels casos.           
 
Segons la nacionalitat són el grup d’altres nacionalitats i els portuguesos els que 
presenten les freqüències superiors pel que fa a valorar com a molt bona o bona la 
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qualitat del paisatge (amb un 91% i un 90%, respectivament), seguit dels espanyols 
(81%), andorrans (77%) i francesos (72%). 
 
Quant als estudis s’observa que en línies generals a mesura que el nivell acadèmic 
augmenta disminueixen els percentatges entre els que diuen que la qualitat del paisatge 
és bona o molt bona: entre els que presenten estudis primaris no acabats o sense estudis 
i estudis primaris o secundaris bàsics (amb un 84% i un 86% respectivament), seguit 
dels que tenen formacions de secundària superior (80%) i estudis universitaris (amb un 
73%).            
 
En relació amb l’ocupació i entre els que presenten els percentatges més elevats pel que 
fa a valorar la qualitat del paisatge com a bona o molt bona destaquen, en primer lloc,  
els estudiants (97%), seguit dels treballadors no qualificats (90,5%), els treballadors de 
la indústria, construcció i agricultura (88%) i els treballadors del comerç, la hostaleria i 
serveis personals (83%); la resta d’ocupacions també presenten unes freqüències de 
valoració positiva envers al paisatge molt elevada i que oscil· len entre el 80% dels 
directius, propietaris i comandaments intermedis, i les mestresses de casa, a un 73% 
entre els professionals, tècnics i similar. 
 
    
 Evolució de les qualificacions del paisatge 
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Tal i com es mostra al gràfic anterior les valoracions positives pel que fa a qualitat del 
paisatge es van veure incrementades d’una manera molt important en l’Observatori 
realitzat en el 2009  ja que es produeix un increment de 16,6 punts percentuals respecte 
a l’anterior estudi fet al 2007. Les valoracions del present estudi mostren una 
estabilització de les qualificacions de molt bona/bona i una lleugera disminució de les 
valoracions de regular en 1,6 punts respecte a l’onada del 2009.        
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5.2.6. Urbanisme 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Molt bona 26 3,0 

Bona 298 34,2 

Regular 331 38,1 

Dolenta 142 16,4 

Molt dolenta 59 6,8 

No contesta 13 1,5 

 

 
Un 38% de la població enquestada atorga valoracions de regular a la qualitat de 
l’urbanisme, un 37% la qualifica de bona o molt bona (un 3% de molt bona i un 34% de  
bona) mentre que un 23% atorga una valoració de dolenta o molt dolenta (un 16% 
dolenta i un 7% de molt dolenta). 
 
En relació amb les variables sociodemogràfiques significatives es comprova que els 
homes presenten uns percentatges lleugerament més elevats que les dones pel que fa a 
valorar la qualitat de l’urbanisme positivament (un 40% entre els homes envers un 34% 
en el cas de les dones). 
 
Pel que fa a l’edat, és l’interval dels més joves, de 18 a 24 anys, el que obté les 
proporcions més elevades pel que fa considerar la qualitat de l’urbanisme com a bona o 
molt bona (un 64%). La resta de franges d’edat presenta uns percentatges inferiors que 
oscil· len d’un 39,5% entre els de 55 anys o més a un 32% entre els enquestats de 25 a 
39 anys. 
 
El grup d’altres nacionalitats i els portuguesos són els grups nacionals que presenten les 
freqüències màximes pel que fa a valorar la qualitat urbanística del país com a bona o 
molt bona (amb un 64% i un 51% respectivament) seguit, en menor proporció 
d’andorrans (33%), espanyols (30%) i francesos (amb un 22%). 
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En relació amb els estudis és significatiu que a mesura que aquests augmenten 
disminueixen les freqüències entre els que valoren la qualitat urbanística com a bona o 
molt bona. Així, entre els que tenen estudis primaris no acabats o sense estudis un 49% 
dóna valoració d’una qualitat urbanística bona o molt bona, seguit dels que tenen 
estudis primaris o secundaris bàsics (un 43%), estudis secundaris superiors (un 35%) i 
universitaris (un 25%).               
 
Evolució de les qualificacions de urbanisme 
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Al gràfic anterior es mostren els resultats de l’evolució de les qualificacions 
d’urbanisme i es comprova que les valoracions que donen una qualificació de molt 
bona/bona es van incrementar en 10 punts percentuals en l’Observatori fet al 2009. En 
la  present onada s’observa una estabilització dels resultats pel que fa a les valoracions 
positives, una reducció de 4,8 punts percentuals en les valoracions de regular alhora que 
es produeix un augment de les valoracions negatives en 5,6 punts percentuals, respecte a 
l’estudi de 2009. 
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5.3. Li sembla que a Andorra es prenen les mesures necessàries per a la 
conservació del medi ambient? 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Sí 490 56,4 

No 309 35,5 

No contesta 71 8,1 

 
Un 56% de la mostra analitzada afirma que a Andorra es prenen les mesures necessàries 
per a la conservació del medi ambient mentre que un 35,5% de la població diu que no es 
prenen les mesures adequades i un 8% no contesta a la pregunta. 
 
Pel que fa a les relacions d’associació es comprova que pel que fa al sexe no hi ha 
significació estadística però són els homes els que presenten uns percentatges 
d’afirmatius lleugerament més elevats que les dones (un 58% dels homes considera que 
a Andorra es prenen les mesures necessàries per a la conservació del medi ambient 
respecte a un 54% en el cas de les dones). 
 
En relació amb l’edat, és l’interval dels més joves, de 18 a 24 anys, el que obté les 
proporcions superiors entre els que creuen que a Andorra sí que es prenen les mesures 
necessàries per a la conservació del medi ambient (un 70%) seguit, en menor proporció, 
del tram de 40 a 54 anys (amb un 57%), l’interval de 55 anys o més (55%) i el tram de 
25 a 39 anys (un 53%).   
 
Segons els estudis, es comprova que a mesura que augmenta el nivell acadèmic de la 
població també s’incrementen els percentatges entre els creuen que a Andorra no es 
prenen les mesures adequades per a la conservació del medi ambient. Així, entre els que 
presenten estudis no acabats o sense estudis hi ha un 22% de persones que els hi sembla  
que a Andorra no es prenen les mesures adequades, seguit d’un 31% entre els que tenen 
ensenyament primari o secundari bàsic, un 38% entre els d’ensenyament secundari 
superior i un 47% entre els de formació universitària.           
 
Quant a l’ocupació i entre els que consideren que a Andorra sí que es prenen les 
mesures adequades per a la conservació del medi ambient, destaquen els treballadors 
dels comerç, hostaleria i serveis personals (amb un 67%), seguit dels treballadors de la 
indústria, construcció i agricultura (64%), els estudiants (un 62%), aturats i altres no 
ocupats (61,5%) i les mestresses de casa (61%). Per contra, les ocupacions que 
presenten les proporcions més elevades entre els que creuen que no es prenen les 
mesures necessàries per a la conservació del medi ambient destaca el col·lectiu del 
personal administratiu i similar (48%), seguit dels professionals, tècnics i similar (47%) 
i els directius, propietaris i comandaments intermedis (41%).               
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6. CORRUPCIÓ 
 
Ara li farem unes preguntes sobre corrupció, entenent com a corrupció actes 
relacionats amb suborns, abusos de poder, amiguisme... per part de les 
administracions (Govern, comuns, etc.)  

 
6.1.  Em podria dir si vostè està totalment d’acord, molt d’acord, no gaire d’acord 
o gens d’acord amb cadascuna de les afirmacions següents? 
 
6.1.1. La corrupció és un problema gran a Andorra 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Totalment d’acord 134 15,4 

Bastant d’acord 274 31,5 

No gaire d’acord 255 29,3 

Gens d’acord 116 13,4 

No contesta 91 10,5 
 

 
 
Un 47% de la població d’Andorra diu que està totalment o bastant d’acord amb 
l’afirmació “la corrupció és un problema gran a Andorra” mentre que un 43% diu que 
no està gaire d’acord o gens d’acord amb aquesta frase i un 10% de la mostra no 
contesta a la pregunta. 
 
Pel que fa a les variables sociodemogràfiques significatives es comprova que són les 
dones les que presenten el percentatge més elevat entre la població que està totalment o 
bastant d’acord amb l’afirmació “la corrupció és un problema gran a Andorra” (un 50% 
respecte a un 44% en el cas dels homes). 
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En relació amb l’edat s’observa que a mesura que augmenten els trams d’edat 
disminueixen els percentatges entre els que diuen que estan totalment o bastant d’acord 
amb l’afirmació “la corrupció és un problema gran a Andorra”. Així, en l’interval d’edat 
inferior, de 18 a 24 anys, hi ha un 55% de joves que estan totalment o bastant d’acord 
amb l’enunciat, seguit dels enquestats entre 25 a 39 anys (un 50%), de 40 a 54 anys (un 
47%) i de 55 o més anys (41%). 
 
Pel que fa a la nacionalitat són els nacionals portuguesos i andorrans els que presenten 
les proporcions superiors entre els que estan totalment o bastant d’acord amb 
l’afirmació “la corrupció és un problema gran a Andorra” (amb un 57% i un  51,5%, 
respectivament), seguit d’espanyols (47,5%), francesos (29%) i el grup d’altres 
nacionalitats (24%).     
 
En relació amb els estudis, les freqüències entre els que diuen que estan totalment o 
bastant d’acord amb la frase “la corrupció és un problema gran a Andorra” oscil· len 
entre un 50% entre els que tenen estudis primaris o secundaris bàsics a un 44% entre la 
població que té formació universitària. 
 
Quant a l’ocupació i entre la població que està d’acord amb la premissa “la corrupció és 
un problema gran a Andorra” destaquen les mestresses de casa (un 57%), els aturats i 
altres no ocupats (un 55%), els treballadors de la indústria, construcció i agricultura (un 
52,5%) i els directius, propietaris i comandaments intermedis (amb un 51%). Per contra, 
i entre les ocupacions que presenten els percentatges més elevats dels que diuen que no 
estan gaire d’acord o gens d’acord amb la frase que diu que “la corrupció és un 
problema gran a Andorra” es troben els professionals, tècnics i similar (un 53%), seguit 
dels treballadors no qualificats (49%).     
 
Comparant aquesta pregunta amb els resultats d’una enquesta de l’any 2009 entre els 
països de la Unió Europea (Eurobaròmetre),11 a Andorra la percepció que la corrupció 
és un problema gran per al país se situa entre les més baixes ja que només hi ha tres 
països en què hi ha menys proporció de població que estiguin d’acord amb aquesta 
afirmació (un 45% a Luxemburg, un 37% a Suècia i un 22% a Dinamarca), mentre que 
els països que més d’acord hi estan són Grècia (98%), Bulgària (97%), Hongria (96%), 
Malta (95%), i Xipre, Eslovènia, Romania i Portugal (entre un 93% i un 94%); en el 
conjunt dels vint-i-set països un 78% de la població hi està d’acord. A Espanya un 88% 
dels enquestats creuen que la corrupció és un problema gran al seu país i a França un 
73%. 
 
A Catalunya la percepció sobre la corrupció també és més elevada que en el cas 
d’Andorra, ja que segons una enquesta recent12 un 60% de la població considera que a 
Catalunya hi ha molta o bastant corrupció (13% molta i 47% bastant) i gairebé un 79% 
opina que la corrupció a Catalunya és un problema molt o bastant greu (32% molt greu i 
47% bastant greu). 
  

                                                 
11 European Comission. Special Eurobarometer 325/Wave 72.2. “Attitudes of Europeans towards 
Corruption”. Novembre 2009. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_325_en.pdf 
12 Oficina Antifrau de Catalunya; Centre d’Estudis d’Opinió. La corrupció a Catalunya: percepcions i 
actituds dels ciutadans. Desembre 2010. 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/12/09/12/05/1e7cd336-9a94-4de8-92e1-71e768a86754.pdf 
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Em podria dir si vostè està totalment d’acord, molt d’acord, no gaire d’acord o 
gens d’acord amb cadascuna de les afirmacions següents? 
 
La corrupció és un problema gran a (NOSTRE PAÍS)13 
 
 Totalment 

o molt 
d’acord 

UE-27 78% 
Grècia 98% 
Bulgària 97% 
Hongria 96% 
Malta 95% 
Xipre 94% 
Eslovènia 94% 
Portugal 93% 
Romania 93% 
República Txeca 88% 
Espanya 88% 
Lituània 86% 
Irlanda 85% 
Letònia 84% 
Itàlia 83% 
Eslovàquia 83% 
Estònia 82% 
Polònia 81% 
Bèlgica 78% 
Alemanya 75% 
Regne Unit 74% 
França 73% 
Àustria 61% 
Finlàndia 51% 
Països Baixos 51% 
Andorra (2010) 47% 
Luxemburg 45% 
Suècia 37% 
Dinamarca 22% 
Font: European Comission. Special Eurobarometer 325/Wave 72.2. “Attitudes of Europeans towards 
Corruption”. Novembre 2009. 
 
 

                                                 
13 Pourriez-vous me dire si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du 
tout d’accord avec chacune des affirmations suivantes. 
La corruption est un problème majeur dans (NOTRE PAYS) 
 
For each of the following statements, could you please tell me whether you totally agree, tend to agree, 
tend to disagree or totally disagree with it. 
Corruption is a major problem in (OUR COUNTRY) 
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6.1.2. Hi ha corrupció a les administracions comunals 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Totalment d’acord 108 12,5 

Bastant d’acord 324 37,3 

No gaire d’acord 153 17,6 

Gens d’acord 80 9,2 

No contesta 204 23,5 

 

 
 
Un 50% de la població enquestada està totalment o bastant d’acord amb l’afirmació “hi 
ha corrupció a les administracions comunals” mentre que un 27% de la mostra no està 
gaire o gens d’acord amb l’enunciat i un 23% de la població no contesta a la pregunta.  
 
En relació amb les variables sociodemogràfiques amb significació estadística, es 
comprova que entre homes i dones no hi ha diferència pel que fa a estar totalment o 
bastant d’acord amb la frase “hi ha corrupció a les administracions comunals” (amb un 
50% en ambdós sexes). En canvi, són els homes els que amb un percentatge superior a 
les dones no estan gaire o gens d’acord amb aquesta frase (un 30% respecte a un 22% 
en el cas de les dones) tot i que són les dones les que amb un percentatge superior als 
homes no contesten a la pregunta (un 30% de no resposta en les dones envers a un 
19,5% de no resposta en els homes).  
 
Pel que fa a l’edat, és l’interval de 25 a 39 anys el grup que presenta les proporcions 
superiors entre els que estan totalment o bastant d’acord amb l’afirmació “hi ha 
corrupció a les administracions comunals” (amb un 59%), seguit del tram d’edat de 40 a 
54 anys (53%) i, en menor proporció, la població de 55 anys o més i els joves de 18 a 
24 anys (amb un 40% i 39% respectivament). Cal assenyalar que hi ha un percentatge 
important de no sap/no contesta que oscil· la entre un 33% en l’interval de 55 o més 
anys a un 17% entre els enquestats de 25 a 39 anys.                     
 
Segons la nacionalitat i pel que fa als percentatges entre els que diuen que estan 
totalment o bastant d’acord amb la frase “hi ha corrupció a les administracions 
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comunals” s’observen els següents resultats: andorrans (un 55%, entre els que estan 
totalment o bastant d’acord) seguit dels espanyols (54%), portuguesos i francesos (amb 
un 49% i un 46% respectivament) i els d’altres nacionalitats (amb un 19%). Cal 
assenyalar un percentatge important de casos que van del 43% de no sap/no contesta 
entre el grup d’altres nacionalitats a un 15% de no resposta entre els andorrans. 
 
Directius, propietaris i comandaments intermedis (61%), el personal administratiu i 
similar (53%), professionals, tècnics i similar (un 55%) i els treballadors de la indústria, 
construcció i agricultura (52%) són les ocupacions que obtenen les proporcions més 
elevades entre els que estan totalment o bastant d’acord amb l’afirmació “hi ha 
corrupció a les administracions comunals”. Cal indicar que hi ha un percentatge 
important de no resposta que oscil· la d’un 47% entre les mestresses de casa a un 9% 
entre els estudiants.   
 
La percepció que hi ha corrupció a les institucions locals és molt més elevada en el 
conjunt dels països europeus,14 ja que un 81% de la població està d’acord amb 
l’afirmació que hi ha corrupció en aquestes administracions. Els països que més ho 
afirmen són Grècia (96%), Xipre (93%) i Lituània (93%), i els que menys ho diuen són 
Dinamarca (30%), Finlàndia (57%) i Luxemburg (57%). A Espanya un 89% de la 
població creu que hi ha corrupció a les institucions locals i a França un 79%. 
 

                                                 
14 European Comission. Special Eurobarometer 325/Wave 72.2. “Attitudes of Europeans towards 
Corruption”. Novembre 2009. 
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Em podria dir si vostè està totalment d’acord, molt d’acord, no gaire d’acord o 
gens d’acord amb cadascuna de les afirmacions següents? 
 
Hi ha corrupció a les institucions locals a (NOSTRE PAÍS)15 
 
 Totalment 

o molt 
d’acord 

UE-27  81% 
Grècia 96% 
Xipre 93% 
Lituània 93% 
Hongria 92% 
Bulgària 91% 
Letònia 91% 
Espanya 89% 
Itàlia 89% 
Portugal 89% 
Romania 89% 
Eslovènia 89% 
Malta 87% 
República Txeca 86% 
Eslovàquia 86% 
Polònia 84% 
Irlanda 83% 
Bèlgica 82% 
Alemanya 79% 
França 79% 
Estònia 78% 
Regne Unit 75% 
Àustria 63% 
Països Baixos 59% 
Suècia 58% 
Luxemburg 57% 
Finlàndia 57% 
Andorra (2010) 50% 
Dinamarca 30% 
Font: European Comission. Special Eurobarometer 325/Wave 72.2. “Attitudes of Europeans towards 
Corruption”. Novembre 2009 
 
 

                                                 
15 Pourriez-vous me dire si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du 
tout d’accord avec chacune des affirmations suivantes. 
La corruption existe dans les institutions locales en (NOTRE PAYS) 
 
For each of the following statements, could you please tell me whether you totally agree, tend to agree, 
tend to disagree or totally disagree with it. 
There is corruption in local institutions in (OUR COUNTRY) 
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6.1.3. Hi ha corrupció a l’Administració general 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Totalment d’acord 108 12,5 

Bastant d’acord 326 37,4 

No gaire d’acord 154 17,8 

Gens d’acord 77 8,9 

No contesta 204 23,5 

 

 
 
A l’igual que en els resultats de la pregunta anterior, un 50% de la població enquestada 
està totalment o bastant d’acord amb l’afirmació “hi ha corrupció a l’Administració 
general” mentre que un 27% de la mostra no està gaire o gens d’acord amb l’enunciat i 
un 23% de la població no contesta a la pregunta.  
 
Pel que fa a les variables sociodemogràfiques significatives i en relació amb el sexe 
s’observen diferències entre la població que no està gaire o gens d’acord amb 
l’afirmació “hi ha corrupció en l’Administració general” (un 31% en el cas dels homes 
en relació amb un 22% en les dones) tot i que cal assenyalar que hi ha un percentatge 
important de no resposta a la qüestió (un 27% de no resposta en les dones per un 22% 
en els homes).   
 
Quant a l’edat s’observa que entre els que estan totalment o bastant d’acord amb 
l’afirmació “hi ha corrupció en l’Administració general” hi ha en primer lloc, els 
enquestats de 25 a 39 anys (un 61%), seguit de l’interval de 40 a 54 anys (52%), el tram 
de 18 a 24 anys (amb un 47%) i els de 55 anys o més (un 37%).  
 
Són els nacionals andorrans i els espanyols (amb un 55% i un 53% respectivament) els 
grups que diuen en proporcions més elevades que estan totalment o bastant d’acord amb 
l’afirmació “hi ha corrupció en l’Administració general”, seguit del col·lectiu de 
portuguesos (49%), els francesos (41%) i els d’altres nacionalitats (28%). Destaca el 
percentatge important de població que no contesta a la pregunta amb percentatges que 
oscil· len del 14% entre els andorrans i el 38% entre els d’altres nacionalitats.  
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Segons els estudis, s’observa que a mesura que augmenta el nivell acadèmic augmenten 
els percentatges entre la població que diu que està totalment o bastant d’acord amb la 
frase que diu “hi ha corrupció en l’Administració general”. Així,  s’observa que hi ha un 
34% que diu que està totalment o bastant d’acord en què “hi ha corrupció en 
l’Administració general” entre els que tenen estudis primaris no acabats o sense estudis, 
seguit d’un 47% entre els que tenen ensenyament primari o secundari bàsic, un 55% 
entre els que presenten ensenyament secundari i un 54% entre els que tenen formació 
universitària. 
 
El personal administratiu i similar (62,5%), seguit dels estudiants (56%), dels 
professionals i tècnics i dels treballadors de la indústria i la construcció (54,5% en 
cadascuna de les ocupacions) i directius, propietaris i comandaments intermedis (53%) 
són els que presenten els percentatges superiors entre els que diuen que estan totalment 
o bastant d’acord amb la frase “hi ha corrupció en l’Administració general”. 
 
Segons l’Eurobaròmetre de l’any 2009 sobre la corrupció,16 un 83% de la població dels 
vint-i-set països de la Unió Europea creuen que hi ha corrupció a les institucions 
nacionals, destacant un 98% d’acord amb aquesta afirmació a Grècia, un 96% a 
Lituània, Eslovènia i a la República Txeca, mentre que els que menys ho afirmen són 
els enquestats de Dinamarca (35%), Luxemburg (55%) i Països Baixos (56%). A 
Espanya el percentatge d’acord amb l’afirmació que hi ha corrupció a les institucions 
nacionals del seu país és del 91% i a França del 83%. 
    

                                                 
16 European Comission. Special Eurobarometer 325/Wave 72.2. “Attitudes of Europeans towards 
Corruption”. Novembre 2009. 
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Em podria dir si vostè està totalment d’acord, molt d’acord, no gaire d’acord o 
gens d’acord amb cadascuna de les afirmacions següents? 
 
Hi ha corrupció a les institucions nacionals a (NOSTRE PAÍS)17 
 
 Totalment 

o molt 
d’acord 

UE-27  83% 
Grècia 98% 
República Txeca 96% 
Lituània 96% 
Eslovènia 96% 
Bulgària 94% 
Letònia 94% 
Espanya 91% 
Xipre 91% 
Hongria 91% 
Portugal 91% 
Eslovàquia 91% 
Itàlia 89% 
Malta 89% 
Irlanda 87% 
Romania 87% 
Polònia 86% 
Estònia 84% 
França 83% 
Bèlgica 82% 
Alemanya 80% 
Regne Unit 76% 
Finlàndia 68% 
Àustria 66% 
Suècia 60% 
Països Baixos 56% 
Luxemburg 55% 
Andorra (2010) 50% 
Dinamarca 35% 
Font: European Comission. Special Eurobarometer 325/Wave 72.2. “Attitudes of Europeans towards 
Corruption”. Novembre 2009 
 
 

                                                 
17 Pourriez-vous me dire si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du 
tout d’accord avec chacune des affirmations suivantes. 
La corruption existe au niveau des institutions nationales en (NOTRE PAYS) 
 
For each of the following statements, could you please tell me whether you totally agree, tend to agree, 
tend to disagree or totally disagree with it. 
There is corruption in national institutions in (OUR COUNTRY) 
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6.1.4. Hi ha prou accions judicials amb èxit per dissuadir a la gent de donar o 
rebre suborns 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Totalment d’acord 74 8,5 

Bastant d’acord 211 24,3 

No gaire d’acord 170 19,5 

Gens d’acord 123 14,2 

No contesta 291 33,4 

 

 
 
En relació amb la frase “hi ha prou accions judicials amb èxit per dissuadir a la gent de 
donar o rebre suborns” hi ha un 34% de la mostra que diu que no està gaire o gens 
d’acord amb aquesta afirmació, seguit d’un 33% que està totalment o bastant d’acord i 
un altre 33% que no sap o no contesta a la qüestió plantejada.  
 
En relació a les proves d’associació significatives són els homes els que presenten unes 
freqüències superiors pel que fa a estar totalment o bastant d’acord amb l’afirmació que 
diu: “hi ha prou accions judicials amb èxit per dissuadir a la gent de donar o rebre 
suborns” (un 37% respecte a un 29% en el cas de les dones, tot i que s’observa un 
percentatge de no sap/ no contesta més elevat per a les dones ja que hi ha un 39% de 
dones que no contesten a la pregunta en comparació a un 28,5% en el cas dels homes).        
 
En relació amb l’edat s’observa que a mesura que aquesta augmenta també augmenten 
els percentatges entre els que no saben o no contesten a la qüestió (amb percentatges 
que van del 20% entre els joves de 18 a 24 anys, al 43,5% entre els de més edat, de 55 o 
més anys. D’altra banda, i entre els que estan totalment o bastant d’acord amb la frase: 
“hi ha prou accions judicials amb èxit per dissuadir a la gent de donar o rebre 
suborns”destaca el 50% entre l’interval de 18 a 24 anys, seguit d’un 35,5% entre el tram 
de 40 a 54 anys, un 30% entre els de 25 a 39 anys i un 28% en els de 55 o més anys.    
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Són els portuguesos i el grup d’altres nacionalitats els que tenen les proporcions més 
elevades entre els que estan totalment o bastant d’acord amb la frase: “hi ha prou 
accions judicials amb èxit per dissuadir a la gent de donar o rebre suborns” (amb un 
49% i un 38% respectivament), seguit d’andorrans, espanyols i francesos (amb 
percentatges d’un 30% , un 28% i un 27% respectivament). D’altra banda, i si analitzem 
les no respostes trobem que els percentatges oscil·len del 23% entre els andorrans a un 
45% entre els nacionals francesos).     
 
En relació amb els estudis i entre els que no estan gaire o gens d’acord amb la frase “hi 
ha prou accions judicials amb èxit per dissuadir a la gent de donar o rebre suborns” es 
comprova que a mesura que augmenta el nivell d’estudis també augmenten els 
percentatges entre els que no estan d’acord amb aquest enunciat: un 21% entre els que 
tenen estudis primaris no acabats o sense estudis, seguit d’un 26% entre els 
d’ensenyament primari o secundari bàsic, un 39% entre els d’ensenyament secundari 
superior i un 47% entre els de formació universitària. S’observa que els percentatges de 
no resposta són elevats i oscil· len entre un 48,5% entre els que tenen estudis primaris no 
acabats o sense estudis a un 25% entre els d’ensenyament superior. 
 
Segons l’ocupació i entre els que estan no gaire o gens d’acord amb l’afirmació “hi ha 
prou accions judicials amb èxit per dissuadir a la gent de donar o rebre suborns” destaca 
amb les freqüències superiors: els directius, propietaris i comandaments intermedis (un 
46%), seguit del personal administratiu i similar (45%) i els professionals, tècnics i 
similar (un 43%). Els que es mostren més d’acord amb l’afirmació són els treballadors 
de la indústria i la construcció (40%), els treballadors del comerç, l’hostaleria o serveis 
personals (42,5%) i els aturats o altres no ocupats (54%). D’altra banda, destaquen 
percentatges elevats de no resposta en aquesta qüestió i que van del 46% entre els 
treballadors no qualificats a un 13% entre els estudiants.                    
 
La majoria de la població de la Unió Europea (63%)18 estan en desacord amb 
l’afirmació plantejada, és a dir considera que no hi ha prou accions judicials amb èxit 
per dissuadir a la gent de donar o rebre suborns, i els que més es mostren en desacord 
amb aquesta idea són els enquestats de la República Txeca (78%), Letònia (77%) i 
Hongria (75%), mentre que els que menys tendeixen a estar en desacord són els 
enquestats de Romania (48%) i Portugal (38%), que és l’únic país on més de la meitat 
de la població considera que hi ha prou accions judicials per dissuadir a la gent de donar 
o rebre suborns (54%). A Espanya un 63% dels enquestats estan en desacord amb 
l’afirmació i un 30% estan d’acord, i França un 71% en desacord i un 22% d’acord. 
 
 
 
 

                                                 
18 European Comission. Special Eurobarometer 325/Wave 72.2. “Attitudes of Europeans towards 
Corruption”. Novembre 2009. 
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6.2. Dins d’Andorra, creu que donar o rebre suborns o fer abusos de poder, està 
molt estès dins dels següents àmbits?  
 

Total Sí No Ns/nc 

Funcionaris que adjudiquen permisos de construcció 48,7 22,5 28,8 

Funcionaris que adjudiquen la resta de contractes públics 43,2 26,6 30,2 

Polítics en l’àmbit nacional  39,5 36,0 24,5 

Polítics en l’àmbit parroquial  39,0 37,1 23,9 

Els inspectors/controladors (sanitat, construcció, inspecció alimentària) 29,7 44,8 25,5 

Funcionaris que donen permisos per exercir una activitat professional 27,1 42,3 30,5 

Duana 26,0 44,1 29,9 

Servei de policia 25,2 46,6 28,1 

Sistema Judicial 17,7 51,9 30,5 

Les persones que treballen al sector de la sanitat   9,9 67,6 22,5 

Les persones que treballen a l’ensenyament públic 8,1 70,2 21,7 

 
 
A la població d’Andorra també se li ha demanat que digui si creu o no, que el fet de 
donar o rebre suborns està molt estès dins d’una sèrie d’àmbits de l’Administració 
pública  andorrana.  
 
En línies generals, i tal com s’observa a la taula anterior, entre els àmbits que presenten 
les freqüències més elevades pel que fa a les respostes afirmatives, és a dir, que la 
població creu que està molt estès el fet de donar o rebre suborns o fer abusos de poder, 
destaquen els funcionaris que adjudiquen permisos de construcció (gairebé un 49% de 
les persones enquestades creuen que en aquest àmbit està molt estès), seguit dels 
funcionaris que adjudiquen la resta de contractes públics (un 43% de resposta 
afirmativa), els polítics en l’àmbit nacional (un 39,5%), i els polítics en l’àmbit 
parroquial (un 39%). En menor proporció es considera que aquestes pràctiques 
relacionades amb la corrupció estan esteses entre els inspectors/controladors de sanitat, 
construcció, inspecció alimentària, etc. (gairebé un 30%), els funcionaris que donen 
permisos per exercir una activitat professional (un 27%), el Servei de Duana (un 26%), 
el Servei de Policia (amb un 25%), el Sistema Judicial (un 18%), les persones que 
treballen en el sector de la sanitat (un 10%) i les persones que treballen a l’ensenyament 
públic (un 8%).  
 
Cal assenyalar que en tots els casos hi ha uns percentatges elevats de no resposta que 
varien segons l’àmbit que es demana i que oscil· len d’un 30% quan es demana pels 
funcionaris que donen permisos per exercir una activitat professional, el sistema judicial 
i funcionaris que adjudiquen la resta de contractes públics, a un 22% en demanar per les 
persones que treballen a l’ensenyament públic.     
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Al conjunt dels països de la Unió Europea més de la meitat de la població considera que 
el suborn i la corrupció estan molt estesos entre els polítics de l’àmbit nacional (57%), 
els funcionaris que adjudiquen contractes públics (54%) i els funcionaris que 
adjudiquen els permisos de construcció (51%), i també diuen en una proporció més alta 
que a Andorra que hi ha corrupció entre la resta de persones que treballen en diferents 
àrees dels serveis públics, si bé, igual que a Andorra, es considera en menor proporció 
que la corrupció està molt estesa entre les persones que treballen al sector de la sanitat 
(32%) i en l’ensenyament públic (19%). 
 
A (NOSTRE PAÍS), vostè creu que donar o rebre suborns o fer abusos de poder, 
està molt estès entre les següents persones?19 
 
 Unió 

Europea 
Polítics en l’àmbit nacional 57% 
Funcionaris que adjudiquen contractes públics 54% 
Funcionaris que adjudiquen permisos de construcció 51% 
Polítics en l’àmbit local 48% 
Inspectors (sanitat, construcció, qualitat alimentària) 39% 
Les persones que treballen al Servei de Policia 39% 
Funcionaris que donen permisos per exercir una activitat professional 38% 
Les persones que treballen al Sistema Judicial 37% 
Les persones que treballen al Servei de Duana 36% 
Les persones que treballen al sector de la sanitat   32% 
Les persones que treballen a l’ensenyament públic 19% 
Font: European Comission. Special Eurobarometer 325/Wave 72.2. “Attitudes of Europeans towards 
Corruption”. Novembre 2009 
 
 
A continuació s’analitzen de manera més detallada les variables sociodemogràfiques 
significatives en els diferents àmbits. 
 
 

                                                 
19 En (NOTRE PAYS), pensez-vous que donner ou recevoir des pots-de-vin, et les abus de pouvoir pour 
le bénéfice personnel, soient étendus parmi les personnes suivantes ? (PLUSIEURS REPONSES 
POSSIBLES) 
 
In (OUR COUNTRY), do you think that the giving and taking of bribes, and the abuse of positions of 
power for personal gain, are widespread among any of the following? (MULTIPLE ANSWERS 
POSSIBLE) 
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6.2.1. Les persones que treballen al Servei de Policia 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Sí 220 25,2 

No 405 46,6 

No contesta 245 28,1 

 
Un 25% de la població d’Andorra creu que està molt estès el fet de donar o rebre 
suborns dins de l’àmbit de la policia, mentre que un 47% creu que no i un 28% de la 
mostra no contesta a la pregunta. 
 
En relació amb les proves d’associació significatives es comprova que són les dones les  
que en freqüències superiors que els homes, creuen que està molt estès el fet de donar o 
rebre suborns o fer abusos de poder per part de les persones que treballen en el Servei 
de Policia (un 27% respecte a un 24% en el cas dels homes), i hi ha més dones que no 
contesten (un 32% de les dones per un 24,5% dels homes), tot i que les freqüències 
màximes se situen entre la població que creu que no està molt estès el fet de donar o 
rebre suborns (un 52% els homes i un 41% en el cas de les dones).  
 
Pel que fa a l’edat, s’observa que els percentatges més elevats de persones que creuen 
que no és una pràctica molt estesa dins del Servei de Policia són les que tenen de 40 als 
de 55 anys (49%) i entre 25 i 39 anys (48%), mentre que entre els joves de 18 a 24 anys 
són un el 35% els que creuen que no estan molt esteses aquestes pràctiques. Per contra, i 
entre els que sí que creuen que és una pràctica molt estesa s’observa que a mesura que 
augmenten els intervals d’edat, disminueixen els percentatges: un 39% dels joves de 18 
a 25 anys diuen que les persones que entre les persones que treballen al Servei de 
Policia està estès el fet de donar o rebre suborns; un 31% entre els de 25 a 39 anys, un 
25% entre els de 40 a 54 anys i un 14% entre els de 55 o més anys (aquest darrer grup 
també és el que en major proporció no han contestat: un 39,5%). 
 
Quant a la nacionalitat, en tots els grups les proporcions superiors es troben entre la 
població que creu que no està molt estès el fet de donar o rebre suborns dins de l’àmbit 
de la policia amb percentatges que van d’un 49% entre els enquestats d’altres 
nacionalitats, portuguesos i francesos; un 47% entre els andorrans i un 44% entre els 
espanyols.    
 
En relació amb els estudis cursats, en primer lloc, s’aprecia que en tots els nivells 
acadèmics les freqüències més elevades es trobem entre els que creuen que no està molt 
estès el fet de donar o rebre suborns dins de l’àmbit de la policia i, en segon lloc, 
s’observa que a mesura que augmenten els intervals d’edat també augmenten els 
percentatges entre els que creuen que en el Servei de Policia no està estesa aquesta 
pràctica (un 36% entre els que tenen estudis primaris no acabats o sense estudis, un 43% 
entre els que tenen estudis primaris o secundaris bàsics, un 50% entre els de secundari 
superior i un 54% entre els que tenen estudis universitaris.     
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Entre els que creuen que no està estès el fet de donar o rebre suborns dins de l’àmbit de 
la policia i segons l’ocupació destaca, en primer lloc el col·lectiu dels directius, 
propietaris i comandaments intermedis i els treballadors del comerç, hostaleria i serveis 
personals (amb un 52% en cada cas), seguit del personal administratiu i similar (51%), i 
els treballadors de la construcció, indústria i agricultura (50%).     
 
 
6.2.2. Les persones que treballen a la Duana 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Sí 226 26,0 

No 384 44,1 

No contesta 260 29,9 

 
Un 26% de la població d’Andorra creu que està molt estès el fet de donar o rebre 
suborns dins de l’àmbit de la duana mentre que un 44% creu que no i un 30% de la 
mostra no contesta a la pregunta. 
 
En relació amb les variables sociodemogràfiques significatives s’aprecia que són els 
homes els que en proporcions més importants diuen que no creuen que el fet de donar o 
rebre suborns o fer abusos de poder estigui molt estès entre les persones que treballen a 
la duana (un 49% respecte a un 39% en el cas de les dones), tot i que són les dones les 
que presenten un percentatge més elevat de no contesta que els homes (un 35% en 
comparació a un 26% en el cas dels homes). 
 
En relació amb l’edat s’observa que a mesura que aquesta augmenta disminueixen els 
percentatges entre els que creuen que el fet de donar o rebre suborns o fer abusos de 
poder està molt estès entre les persones que treballen a la duana: entre els joves de 18 a 
24 anys i de 25 a 39 anys un 34% i un 35% respectivament, entre els de 40 a 54 anys un 
26%, i en l’interval d’edat superior, de 55 o més anys, un 13%, si bé entre aquests un 
44% no han contestat. 
 
Segons la nacionalitat són els nacionals portuguesos (39%) els que creuen en 
percentatges superiors que aquestes pràctiques de donar o rebre suborns o fer abusos de 
poder estan esteses entre les persones que treballen a la duana (per un 25% dels 
francesos, un 23% dels andorrans i els espanyols i un 22% del grup d’altres 
nacionalitats). Per contra, els nacionals que presenten els percentatges superiors entre 
els que creuen que aquestes pràctiques no estan esteses entre les persones que treballen 
a la duana hi ha els andorrans (amb un 46%) i espanyols (un 44%).             
 
Pel que fa al nivell d’estudis és significatiu que a mesura que augmenta la formació 
acadèmica de la població augmenten les proporcions entre els que creuen que les 
pràctiques de donar o rebre suborns o fer abusos de poder no estan esteses entre les 
persones que treballen a la duana. Així, s’observa que entre els que tenen estudis 
primaris no acabats o sense estudis hi ha un 36,5% que creuen que aquesta pràctica no 
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està estesa, seguit dels que tenen estudis primaris o secundaris bàsics i secundaris 
superiors (amb un 44% en cada cas) i estudis universitaris (49%). 
 
Segons l’ocupació i entre els que pensen que les pràctiques de donar o rebre suborns o 
fer abusos de poder no estan esteses entre les persones que treballen a la duana hi ha en 
primer lloc, els treballadors de la indústria, construcció o agricultura, i el personal 
administratiu i similar (un 51% en cada col·lectiu), seguit dels treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis personals (50%) i els directius, propietaris i comandaments 
intermedis (45%). Per contra, i entre els que obtenen els percentatges superiors dels que 
creuen que aquesta pràctica està estesa entre les persones que treballen al Servei de la 
Duana hi ha el col·lectiu d’estudiants (amb un 40%).            
      
6.2.3. Les persones que treballen al Sistema Judicial 
 

  Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Sí 154 17,7 

No 451 51,9 

No contesta 265 30,5 

 
Un 18% de la població d’Andorra creu que està molt estès el fet de donar o rebre 
suborns dins de l’àmbit del Sistema Judicial, mentre que un 52% creu que no i un 
30,5% de la mostra no contesta a la pregunta. 
 
En relació amb les proves d’associació significatives estadísticament i pel que fa al sexe 
s’observa que són els homes els que en major proporció creuen que les pràctiques de 
donar o rebre suborns o fer abusos de poder no estan esteses entre les persones que 
treballen al Sistema Judicial (un 57% respecte a un 46% en el cas de les dones) tot i que 
hi ha més dones que no han contestat (un 36% entre les dones i un 25,5% entre els 
homes).  
 
Pel que fa a l’edat i entre els que creuen que les pràctiques de donar o rebre suborns o 
fer abusos de poder no estan esteses entre les persones que treballen al Sistema Judicial 
destaquen els intervals d’edat intermedis, de 25 a 39 anys i de 40 a 54 anys, amb 
percentatges de 56% i 54% respectivament. Tot i que en tots els grups la majoria dels 
enquestats diuen que aquesta pràctica no està estesa entre les persones que treballen al 
Sistema judicial, els més joves són els que més pensen que aquestes pràctiques sí que 
estan esteses (un 35%), percentatge que disminueix entre els grups de més edat (només 
un 10% dels enquestats de 55 anys o més, que també són els que en major proporció no 
han contestat, un 43%). 
 
Per nacionalitat, s’observa que en totes les nacionalitats els percentatges superiors es 
troben entre els que creuen que els suborns o abusos de poder no estan estesos entre les 
persones que treballen al Sistema Judicial amb percentatges que oscil· len d’un 57% 
entre els nacionals portuguesos a un 47% entre els que pertanyen a la categoria d’altres 
nacionalitats. Cal assenyalar percentatges elevats de no contesta que van d’un 38% entre 
els nacionals d’altres nacionalitats a un 21% entre els portuguesos.     
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Segons el nivell d’estudis s’aprecia que a mesura que augmenta el nivell acadèmic de la 
població augmenten també els percentatges entre les persones que creuen que les 
pràctiques de donar o rebre suborns o fer abusos de poder no estan esteses entre les 
persones que treballen al Sistema Judicial. Així, hi ha un 34% de la població amb 
estudis primaris no acabats o sense estudis que diu que aquestes pràctiques no estan 
esteses, seguit dels que presenten formacions de primària o secundària bàsica i estudis 
secundaris superiors (amb un 53% en cada cas) i la població amb formació universitària 
(amb un 56%). 
 
Quant a l’ocupació, els percentatges superiors també se situen entre la població que creu 
que no estan esteses les pràctiques de donar o rebre suborns o fer abusos de poder entre 
les persones que treballen al Sistema Judicial. Destaca entre els que diuen que aquestes 
pràctiques no estan esteses un 62% entre els estudiants i un 61% entre els treballadors 
del comerç, l’hostaleria i serveis personals, seguit d’un 56% entre els directius, 
propietaris i comandaments intermedis. 
 
                   
6.2.4. Els polítics en l’àmbit parroquial 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Sí 339 39,0 

No 322 37,1 

No contesta 208 23,9 

 
Un 39% de la població d’Andorra creu que està molt estès el fet de donar o rebre 
suborns entre els polítics dins de l’àmbit parroquial, mentre que un 37% creu que no i 
un 24% de la mostra no contesta a la pregunta. 
 
Amb relació a les variables sociodemogràfiques significatives s’observa que els homes 
diuen en una proporció lleugerament més elevada que les dones que entre els homes i 
dones polítiques en l’àmbit parroquial està estesa la pràctica de donar o rebre suborns o 
fer abusos de poder (un 40% respecte a un 38% en el cas de les dones), però també hi ha 
més homes que diuen que no està estesa la corrupció entre els polítics (un 40% dels 
homes per un 34% de les dones), perquè hi ha més dones que no han contestat (un 28% 
de les dones per un 20% dels homes). 
 
Segons l’edat es comprova que els intervals intermedis, de 25 a 39 anys i de 40 a 54 
anys, són els que mostren els percentatges superiors pel que fa a pensar que entre els 
homes i dones polítiques de l’àmbit parroquial està estesa la pràctica de donar o rebre 
suborns o fer abusos de poder (amb percentatges d’un 45% i un 48% respectivament), 
seguit del tram de 18 a 24 anys (un 36,5%) i, en menor proporció, els de 55 anys o més 
(un 23%) tot i que cal assenyalar que s’observa un percentatge de no contesta elevat en 
aquest interval d’un 41,5%. 
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Pel que fa al nivell d’estudis, s’aprecia que a mesura que augmenta el nivell formatiu de 
la població augmenta també la proporció dels que diuen que entre els homes i dones 
polítiques de l’àmbit parroquial està estesa la pràctica de donar o rebre suborns o fer 
abusos de poder: entre els que presenten estudis primaris no acabats o sense estudis hi 
ha un 34,5% que contesta de manera afirmativa, seguit dels que presenten formacions 
de primària o secundària bàsica (un 37%) i els de secundari superior i universitaris (amb 
un 42% i un 41% respectivament).     
 
Segons la nacionalitat no hi ha significació estadística però s’observa que són els 
andorrans i els portuguesos els que diuen amb percentatges superiors que entre els 
polítics/polítiques parroquials estan esteses aquestes males praxis de donar o rebre 
suborns o fer abusos de poder (amb un 43,5% i un 42% respectivament). 
 
Són els directius, propietaris i comandaments intermedis (amb un 56%), seguit de 
professionals, tècnics i similar (46%), els treballadors de la indústria, construcció i 
agricultura (amb un 45%), les mestresses de casa i el personal administratiu i similar 
(amb un 43% en cada cas) les ocupacions que diuen amb percentatges més elevats que 
entre els polítics i polítiques de l’àmbit parroquial està estesa la pràctica de donar o 
rebre suborns o fer abusos de poder.      
 
 6.2.5. Els polítics en l’àmbit nacional 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Sí 343 39,5 

No 313 36,0 

No contesta 213 24,5 

 
Un 39,5% de la població d’Andorra creu que està molt estès el fet de donar o rebre 
suborns entre els homes i dones de la política en l’àmbit nacional mentre que un 36% 
creu que no i un 24,5% de la mostra no contesta a la pregunta. 
 
En relació amb les variables sociodemogràfiques significatives i pel que fa al sexe són 
els homes els que presenten la proporció més elevada dels que diuen que entre els 
polítics/polítiques de l’àmbit nacional no està estesa la pràctica de donar o rebre suborns 
o fer abusos de poder (un 40% respecte a un 32% en les dones) tot i que són les dones 
les que obtenen una major freqüència entre els que no responen a la pregunta (un 29% 
en relació amb un 20,5% dels homes). 
 
Pel que fa a l’edat, són els trams intermedis, de 25 a 39 anys i de 40 a 55 anys, els que 
obtenen les proporcions superiors dels que creuen que entre els polítics i polítiques de 
l’àmbit nacional està estesa la pràctica de donar o rebre suborns o fer abusos de poder 
(amb un 48% i un 47% respectivament), seguit del tram dels més joves (un 37%) i el 
tram superior d’edat, de 55 o més anys (un 23%, tot i que hi ha un 42% d’aquest 
interval que no contesta a la qüestió). 
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Pel que fa a la nacionalitat, són andorrans i portuguesos els que mostren les proporcions 
més elevades pel que fa a creure que entre els polítics de l’àmbit nacional està estesa la 
pràctica de donar o rebre suborns o fer abusos de poder (amb un 45% en cada cas), 
seguit dels espanyols i francesos (36% en cada cas) i altres nacionalitats (28%). 
 
Segons els estudis, els enquestats amb formació secundària superior (45%) i 
universitària (40%) són els que més pensen que hi ha corrupció entre els polítics de 
l’àmbit nacional, mentre que ho diuen en menor proporció els enquestats amb estudis 
primaris o secundaris bàsics (36%) i els que tenen estudis primaris incomplets o sense 
estudis (33%). 
 
Són el directius, propietaris i comandaments intermedis (53%), seguit dels treballadors 
de la indústria, construcció o agricultura, els professionals o tècnics (47,5% i 47% 
respectivament) i el personal administratiu i similar (44%) els col·lectius que presenten 
els percentatges superiors dels que diuen que entre els polítics de l’àmbit nacional està 
estesa la pràctica de donar o rebre suborns o fer abusos de poder, mentre que els jubilats 
són els que menys ho afirmen (17%) si bé entre aquests gairebé un 50% no han 
contestat.        
 
             
6.2.6. Els funcionaris que adjudiquen els permisos de la construcció 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Sí 424 48,7 

No 195 22,5 

No contesta 251 28,8 

 
Gairebé un 49% de la població d’Andorra creu que està molt estès el fet de donar o 
rebre suborns entre els funcionaris que adjudiquen els permisos de la construcció, 
mentre que un 22,5% creu que no i un 28,8% de la mostra no contesta a la pregunta. 
 
Pel que fa a les proves d’associació es comprova que pel que fa al sexe no s’observen 
diferències entre homes i dones que pensen que està estès el fet de donar o rebre suborns 
entre els funcionaris que adjudiquen els permisos de la construcció (un 49% entre els 
homes i un 48% entre les dones), tot i que hi ha més homes que diuen que no (un 26% 
per un 18,5% de les dones) i hi ha més dones que no contesten (un 33% de les dones per 
un 25% dels homes).  
 
Segons l’edat s’observa que entre els que pensen que està estès el fet de donar o rebre 
suborns entre els funcionaris que adjudiquen els permisos de la construcció s’aprecien 
percentatges que van del 57% entre la població de 25 a 39 anys a un 32% entre 
l’interval d’edat superior (un 32% tot i que en aquest interval hi ha un 45% de no 
resposta). 
 
Per nacionalitat i entre la població que creu que està estès el fet de donar o rebre 
suborns entre els funcionaris que adjudiquen els permisos de la construcció s’observen 
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percentatges que van d’un 58% entre els nacionals portuguesos a un 34% entre els que 
pertanyen a d’altres nacionalitats, tot i que en aquest col·lectiu hi ha un percentatge 
important que no contesta a la pregunta (39%). 
 
Més de la meitat de la població amb estudis primaris o secundaris bàsics (51%) i amb 
estudis secundaris superiors (54,5%) creuen que la corrupció és freqüent entre els 
funcionaris que adjudiquen els permisos de la construcció, per un 45% dels enquestats 
amb estudis universitaris i només un 24% dels que tenen estudis primaris o sense 
estudis, si bé entre aquests un 57% no han contestat. 
 
Són els treballadors de la indústria, construcció i agricultura (59%), seguit dels 
treballadors no qualificats (57%), directius, propietaris i comandaments intermedis 
(56%) i personal administratiu ui similar (52%) les ocupacions que presenten els 
percentatges superiors entre la població que creu que està estès el fet de donar o rebre 
suborns entre els funcionaris que adjudiquen els permisos de la construcció, mentre que 
els jubilats són els que menys ho diuen (29%), però majoritàriament no han contestat 
(51%). 
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6.2.7. Els funcionaris que adjudiquen la resta de contractes públics 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Sí 376 43,2 

No 231 26,6 

No contesta 263 30,2 

 
Un 43% de la població d’Andorra creu que està molt estès el fet de donar o rebre 
suborns entre els funcionaris que adjudiquen la resta de contractes públics, mentre que 
gairebé un 27% creu que no i un 30% de la mostra no contesta a la pregunta. 
 
En relació amb les variables sociodemogràfiques significatives estadísticament es 
comprova que pel que fa al sexe de les persones enquestades hi ha una proporció  
superior d’homes que creuen que no està molt estès el fet de donar o rebre suborns entre 
els funcionaris que adjudiquen la resta de contractes públics (un 30% respecte a un 
22,5% en el cas de les dones), tot i que en el cas de les dones s’observa un percentatge 
superior de no resposta (un 35,5% per un 25,5% dels homes). 
 
Pel que fa a l’edat, són els intervals d’edat intermedis els que presenten els percentatges 
superiors entre la població que creu que està molt estès el fet de donar o rebre suborns 
entre els funcionaris que adjudiquen la resta de contractes públics (un 52% entre els de 
25 a 39 anys i un 47,5% entre els de 40 a 55 anys), seguit dels de 18 a 24 anys (un 35%) 
i els de 55 o més anys (un 30%). 
 
Segons la nacionalitat i entre els que obtenen les freqüències superiors dels que diuen 
que està molt estès el fet de donar o rebre suborns entre els funcionaris que adjudiquen 
la resta de contractes públics hi ha els nacionals portuguesos (49%) seguit dels 
francesos (47%) i espanyols i andorrans (amb un 44% i un 43% respectivament), mentre 
que només ho han afirmat un 24% del grup d’altres nacionalitats (si bé entre aquests un 
46% no han contestat). 
 
Segons el nivell d’estudis són els que tenen formacions intermèdies els que presenten 
les proporcions superiors dels que creuen que està molt estès entre els funcionaris que 
adjudiquen la resta de contractes públics, el fet de donar o rebre suborns (un 44% entre 
els que tenen estudis primaris o secundaris bàsics i un 48% entre els de secundària 
superior), seguit de la població amb formació universitària (un 43%) i només un 22% 
dels que tenen estudis primaris incomplets o sense estudis (un 54% d’aquests no han 
contestat).   
 
Són els directius, propietaris i comandaments intermedis (52%), seguit de professionals 
tècnics i similar (51%), el personal administratiu, els treballadors del comerç, hostaleria 
i serveis personals, i els treballadors de la indústria o la construcció (un 47% per a cada 
cas) les ocupacions que mostren les proporcions més elevades entre els que diuen que 
està molt estès el fet de donar o rebre suborns entre els funcionaris que adjudiquen la 
resta de contractes públics, i els que menys ho diuen són els estudiants (14%); els 
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jubilats, mestresses de casa i aturats, són els que en major proporció no han contestat 
(entre un 49% i un 52%).           
 
 
6.2.8. Els funcionaris que donen els permisos per exercir una activitat professional 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Sí 236 27,1 

No 368 42,3 

No contesta 266 30,5 

 
Un 27% de la població d’Andorra creu que està molt estès el fet de donar o rebre 
suborns entre els funcionaris que donen els permisos per exercir una activitat 
professional, mentre que un 42% creu que no i un 30,5% no contesta a la pregunta. 
 
Pel que fa a les variables sociodemogràfiques significatives estadísticament es 
comprova que són els homes els que diuen en proporcions superiors que no està estès el 
fet de donar o rebre suborns entre els funcionaris que donen els permisos per exercir una 
activitat professional (un 49% en comparació a un 35% en les dones), però hi ha més 
dones que no han contestat (un 36% per un 25% dels homes). 
 
En relació amb l’edat, es comprova que en tots els intervals d’edat les proporcions 
superiors se situen entre els que consideren que no està estès el fet de donar o rebre 
suborns entre els funcionaris que donen els permisos per exercir una activitat 
professional, amb percentatges que van d’un 48% entre el tram d’edat de 25 a 39 anys a 
un 38% en l’interval de 55 o més anys, si bé en aquest grup de més edat un 42% no han 
contestat. 
 
Andorrans i espanyols són els grups que diuen amb freqüències superiors que no està 
estès el fet de donar o rebre suborns entre els funcionaris que donen els permisos per 
exercir una activitat professional (amb un 45% i un 43% respectivament), seguit de 
francesos i portuguesos (amb un 40% en cada cas) i altres nacionalitats (un 38%). 
 
Pel que fa al nivell acadèmic, s’observa que a mesura que aquest augmenta, 
s’incrementen també els percentatges entre els que consideren que no està molt estès el 
fet de  donar o rebre suborns entre els funcionaris que donen els permisos per exercir 
una activitat professional: un 30% entre els que tenen estudis primaris no acabats o 
sense estudis, seguit d’un 42% entre els d’estudis primaris o secundaris bàsics, i un 45% 
i un 44% entre els que tenen d’estudis secundaris i universitaris respectivament.  
 
Segons l’ocupació i entre la població que considera que no està estès fet de donar o 
rebre suborns entre els funcionaris que donen els permisos per exercir una activitat 
professional trobem els percentatges superiors entre el personal administratiu i similar 
(51%), seguit dels estudiants i els treballadors del comerç, hostaleria o serveis personals 
(un 50% en cada cas) i els treballadors de la indústria, construcció i agricultura (46%), 
mentre que els que menys ho diuen són els aturats (15%), que juntament amb els 
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treballadors no qualificats, els jubilats i les mestresses de casa són els que en major 
proporció no han contestat (entre un 47% i un 54%). 
 
6.2.9. Les persones que treballen en el sector de la sanitat 
 

  Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Sí 86 9,9 

No 588 67,6 

No contesta 196 22,5 

 
Només un 10% de la població enquestada pensa que els actes de corrupció com el 
suborn o l’abús de poder estan molt estesos entre les persones que treballen en el sector 
de la sanitat, mentre que un 68% pensa que no estan molt estesos i un 22,5% no 
contesta. 
 
Tant entre els homes com entre les dones només un 10% opinen que la corrupció està 
estesa entre les persones que treballen en el sector de la sanitat, però mentre que hi ha 
més homes que diuen que no (un 72% dels homes per un 62% de les dones), hi ha més 
dones que no contesten (un 28% de les dones per un 18% dels homes). 
 
En tots els grups la majoria dels enquestats creuen que no està molt estesa la corrupció 
entre les persones que treballen en el sector de la sanitat, però s’observa que els que 
diuen en una proporció inferior que hi ha corrupció en aquest àmbit són els enquestats 
de 55 anys o més (7%), si bé són els que amb més proporció no han contestat (34%). 
 
Per nacionalitat destaca que les persones de nacionalitat portuguesa són les que més 
diuen que els suborns o abusos de poder estan estesos en el sector de la sanitat (un 
19%), seguit de les persones de nacionalitat francesa (11,5%), mentre que els andorrans 
(8%), espanyols (8%) i el grup d’altres nacionalitats (5%) ho diuen en una proporció 
inferior. 
 
Segons el nivell d’estudis, tot i que la relació no és significativa estadísticament, en 
augmentar la formació disminueix la proporció de persones que opinen que la corrupció 
està estesa en el sector de la sanitat (un 13% de les que tenen estudis primaris 
incomplets o sense estudis, un 11% de les que tenen estudis primaris o secundaris 
bàsics, un 10% de les que tenen estudis secundaris superiors i un 8% de les que tenen 
formació universitària). 
 
Quan a l’ocupació, els que més pensen que la corrupció és habitual entre les persones 
que treballen en el sector de la sanitat són els treballadors de la indústria, construcció o 
agricultura (18,5%), mentre que els que menys ho pensen són les mestresses de casa i 
els estudiants (5%). 
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6.2.10. Les persones que treballen a l’ensenyament públic 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Sí 70 8,1 

No 611 70,2 

No contesta 189 21,7 

 
La majoria de la població (70%) creu que no estan molt estesos els suborns o els abusos 
de poder entre les persones que treballen a l’ensenyament públic, i només un 8% creu 
que sí, mentre que un 22% no ha contestat. 
 
Un 8% dels homes i les dones pensen que hi ha corrupció en l’ensenyament públic, però 
hi ha més homes que diuen que no (un 76% dels homes per un 63% de les dones) i més 
dones que no contestes (un 29% de les dones per un 15% dels homes). 
 
L’opinió majoritària entre els enquestats és que no és molt habitual la corrupció en 
aquest àmbit, tot i que els enquestats de 18 a 24 anys (14%) i els de 40 a 54 anys (13%) 
són els que més diuen que hi ha corrupció entre les persones que treballen en el sector 
de la sanitat (davant un 5% de les que tenen entre 25 i 39 anys i les de 55 anys o més), si 
bé també cal destacar que el grup de més edat és el que en major proporció no ha 
contestat (35%), mentre que els de 25 a 39 anys són els enquestats que més diuen que 
no hi ha corrupció en aquest àmbit (80%). 
 
Segons la nacionalitat s’observa que els enquestats portuguesos són els que més creuen 
que hi ha corrupció entre les persones que treballen en el sector de la sanitat (14,5%), 
davant un 8% dels andorrans, un 7% dels francesos i del grup d’altres nacionalitats, i un 
5% dels espanyols. 
 
No s’observen diferències significatives en funció del nivell d’estudis, mentre que per 
ocupació destaca que els treballadors de la indústria, construcció o agricultura (15%), 
seguit dels estudiants (14%) són els que més afirmen que hi ha corrupció en el sector de 
l’ensenyament públic, mentre que els que menys ho pensen són els jubilats (3%) i les 
mestresses de casa (2%), si bé aquests són també els grups que en major proporció no 
han contestat (un 43% dels jubilats i un 37% de les mestresses de casa). 
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6.2.11. Els inspectors o controladors (sanitat, construcció, qualitat alimentària, 
controls sanitaris) 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Sí 258 29,7 

No 390 44,8 

No contesta 222 25,5 

 
Pel que fa a la percepció que hi ha suborns o abusos de poder entre els inspectors de 
sanitat, construcció, qualitat alimentària, etc., un 45% dels enquestats creuen que no està 
molt estesa, un 30% creuen que sí i un 25,5% no contesten. 
 
La proporció d’homes i dones que creuen que hi ha corrupció entre els inspectors de 
sanitat, construcció, qualitat alimentària, etc., és la mateixa (30%), però hi ha més 
homes que diuen que no n’hi ha (un 48% dels homes per un 40% de les dones) i hi ha 
més dones que no contesten (un 30% de les dones per un 22% dels homes). 
 
En augmentar l’edat disminueix el percentatge de persones que opinen que hi ha 
corrupció en aquest àmbit: d’un 36% dels que tenen entre 18 i 24 anys i dels de 25 a 39 
anys, i un 34% dels enquestats de 40 a 54 anys a un 16% dels que tenen 55 anys o més, 
que són els que en major proporció no han contestat (41%). 
 
En funció de la nacionalitat les diferències no són significatives estadísticament, tot i 
que els residents portuguesos són els que més pensen que està estesa la corrupció entre 
els inspectors o controladors (39%), mentre que els francesos són els que menys ho 
afirmen (21%). 
 
Pel que fa al nivell d’estudis els que més diuen que hi ha corrupció entre els inspectors o 
controladors són els enquestats amb estudis secundaris superiors (33%) o estudis 
primaris o secundaris bàsics (32%), davant un 24% dels que tenen estudis universitaris i 
un 29% dels que tenen estudis primaris incomplets o sense estudis. 
 
Segons l’ocupació destaca que els treballadors de la indústria, construcció o agricultura 
són els que més pensen que la corrupció està estesa entre els inspectors o controladors 
(42%), mentre que els jubilats són els que ho afirmen en menor proporció (13%) i són 
els que amb més freqüència no han contestat (47,5%). 
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6.3. I en els darrers 12 mesos, a Andorra, del llistat de persones abans comentat, 
algú li ha demanat, o esperava de vostè, pagar un suborn (una recompensa il· lícita 
en diners o espècies)?     
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

No, ningú 837 96,3 

Sí 13 1,5 

No contesta 20 2,2 

 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Ningú 837 96,3 
Els polítics en l’àmbit nacional 4 0,4 
Els funcionaris que adjudiquen els permisos de construcció 3 0,3 
Les persones que treballen al servei de Policia 1 0,1 
Les persones que treballen a la judicatura 1 0,1 
Els polítics en l’àmbit parroquial 1 0,1 
Les persones que treballen al sector de la sanitat 1 0,1 
Les persones que treballen a l'ensenyament públic 1 0,1 
Els inspectors o controladors (sanitat, construcció, qualitat 
alimentària, controls sanitaris...) 

1 0,1 

Altres 2 0,2 
Quota d’immigració 1  
Oficines de turisme 1  
No contesta 20 2,2 

 

Tot i que molts enquestats creuen que la corrupció és un problema gran a Andorra i que 
hi ha corrupció en determinats àmbits de les administracions públiques, la majoria no 
s’han trobat personalment amb cap cas de suborn en el darrer any. Així, el 96% dels 
enquestats diuen que en els darrers 12 mesos no s’han trobat amb cap persona que els 
hagi demanat pagar un suborn (una recompensa il· lícita en diners o espècies) i un 2% no 
han contestat, mentre que un 1,5% diuen que sí que s’han trobat amb algun cas, tal i 
com s’especifica en la taula anterior. A causa dels pocs casos de persones que han estat 
víctimes d’un suborn no es poden fer anàlisis més detallades sobre aquesta qüestió. 
 
Segons les dades recollides en l’Eurobarometre de l’any 2009 sobre la corrupció,20 un 
9% dels ciutadans dels països de la Unió Europea afirmen que en el darrer any han estat 
víctimes d’un suborn: només un 1% a Dinamarca, un 3% a països com Finlàndia, 
França, Irlanda, Regne Unit i Suècia, i fins a un 27% a Lituània i Romania. 
 

                                                 
20 European Comission. Special Eurobarometer 325/Wave 72.2. “Attitudes of Europeans towards 
Corruption”. Novembre 2009. 
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En els darrers 12 mesos, a (NOSTRE PAÍS), algú li ha demanat, o esperava de 
vostè, pagar un suborn pels seus serveis? 21 
 
 Sí No Ns/Nc 
UE-27  9% 89% 2% 
Lituània 27% 68% 5% 
Romania 27% 68% 5% 
Eslovàquia 22% 76% 2% 
Letònia 18% 78% 4% 
Bulgària 17% 81% 2% 
Itàlia 17% 80% 3% 
Hongria 17% 80% 3% 
Grècia 16% 84% 0% 
República Txeca 15% 84% 1% 
Polònia 14% 82% 4% 
Àustria 13% 84% 3% 
Espanya 10% 89% 1% 
Portugal 8% 89% 3% 
Xipre 7% 93% 0% 
Eslovènia 6% 94% 0% 
Malta 6% 91% 3% 
Luxemburg 5% 95% 0% 
Estònia 5% 92% 3% 
Bèlgica 4% 95% 1% 
Alemanya 4% 95% 1% 
Suècia 3% 97% 0% 
França 3% 96% 1% 
Països Baixos 3% 96% 1% 
Finlàndia 3% 96% 1% 
Irlanda 3% 95% 2% 
Regne Unit 3% 95% 2% 
Andorra (2010) 2% 96% 2% 
Dinamarca 1% 98% 1% 
Font: European Comission. Special Eurobarometer 325/Wave 72.2. “Attitudes of Europeans towards 
Corruption”. Novembre 2009 
 
 

                                                 
21 Au cours des 12 derniers mois, en (NOTRE PAYS), quelqu’un vous a-t-il demandé, ou a-t-il attendu de 
vous, de payer un pot-de-vin pour ses services ?  
 
Over the last 12 months, has anyone in (OUR COUNTRY) asked you, or expected you, to pay a bribe for 
his or her services?  
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6.4. Segons vostè, per què pensa que hi ha corrupció a Andorra? 
 

(Mutliresposta) 

 Freqüències Percentatges 

Total 870  

Amiguisme, interessos particulars, tothom es coneix, és un 
país petit 

224 25,7 

Hi ha massa vincles estrets entre negocis i política 199 22,9 
No hi ha corrupció 131 15,1 
Hi ha corrupció a tots els països, sempre n’hi ha hagut i 
sempre n’hi haurà 

56 6,5 

Poder i diners 51 5,8 
Dins del sector públic, moltes promocions no es fan 
en funció dels mèrits o per competències 

44 5,0 

Els diners públics no s’administren de manera transparent 39 4,4 
Moltes persones accepten la corrupció com part de la seva 
vida quotidiana 

30 3,5 

Els polítics no fan prou per combatre la corrupció 27 3,1 
Per dolentes condicions econòmiques (salaris baixos, 
pobresa...) condueixen a actes corruptes 

23 2,7 

No hi ha sancions reals per la corrupció 10 1,1 
La gent vol aconseguir coses sense treballar 10 1,1 
Altres 23 2,7 
No contesta 158 18,2 
Taula multiresposta: els percentatges sumen més de 100 perquè els enquestats podien donar més d’una 
resposta. 
 
La pregunta sobre les causes de corrupció al país s’ha plantejat de manera oberta (a 
diferència de l’enquesta de l’Eurobaròmetre en què es llegien les respostes). Així, 
segons la població enquestada, la principal causa de corrupció a Andorra és 
l’amiguisme, els interessos particulars i el fet que Andorra és un país petit i tothom es 
coneix (26%). En segon lloc, un 23% dels enquestats han considerat que hi ha massa 
vincles estrets entre els negocis i la política, i això afavoreix els actes de corrupció. 
D’altra banda, un 15% consideren que no hi ha corrupció a Andorra i un 18% no han 
contestat. Pel que fa a la resta de respostes, un 6,5% pensen que la corrupció és una cosa 
molt estesa (hi ha corrupció a tots els països, sempre n’hi ha hagut i sempre n’hi haurà), 
un 6% creuen que la causa de la corrupció són els diners i el poder, un 5% diuen que en 
el sector públic moltes promocions no es fan en funció dels mèrits o per competències, 
un 4% consideren que no hi ha transparència en l’administració dels diners públics, i un 
3,5% pensen que la corrupció s’accepta en molts casos com una cosa normal, mentre 
que un 3% creuen que els polítics no fan prou per combatre la corrupció i un altre 3% 
creuen que es produeix a causa de les dolentes condicions econòmiques (salaris baixos, 
pobresa); en menor proporció s’esmenten altres motius com la manca de sancions en els 
delictes de corrupció, el fet que algunes persones volen aconseguir coses sense treballar, 
etc. 

 
En funció del sexe les diferències més destacables són que hi ha més homes que diuen 
que no hi ha corrupció (un 17% dels homes per un 13% de les dones) i més dones que 
no han contestat (22% de les dones per un 14,5% dels homes). 
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Per edat, els enquestats de 25 a 39 anys i de 40 a 54 anys són els que més diuen que la 
causa de la corrupció és l’amiguisme (un 31% i un 30% respectivament) i també que és 
pels vincles entre negocis i política (un 31% i un 24%), mentre que els més joves diuen 
més que no hi ha corrupció (20,5%) i els més grans són els que en major proporció no 
han contestat (27%). 
 
Segons la nacionalitat, els andorrans pensen en un percentatge superior que l’amiguisme 
és la causa de la corrupció (31%), els espanyols creuen que són els vincles entre negocis 
i política (29%), mentre que els portuguesos i el grup d’altres nacionalitats són els que 
més diuen que no hi ha corrupció (un 18% i un 23% respectivament). 
 
En augmentar el nivell d’estudis també augmenta la proporció de persones que diuen 
que la causa de la corrupció és l’amiguisme (d’un 15% dels que tenen estudis primaris 
incomplets o sense estudis a un 32,5% dels que tenen estudis universitaris), alhora que 
disminueix la proporció d’enquestats que no han contestat (d’un 36% a un 11%). 
 
Pel que fa a l’ocupació, els que més diuen que la causa de la corrupció és l’amiguisme 
són els professionals o tècnics (34%) i el personal administratiu (38%), mentre que els 
directius, propietaris o comandaments intermedis i les mestresses de casa diuen amb 
més freqüència que és pels vincles entre negocis i política (un 32% i un 30% 
respectivament), i els treballadors no qualificats, jubilats, aturats i estudiants són els que 
en major proporció no han contestat (entre un 25% i un 46%). 
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Segons vostè, per què hi ha corrupció a Andorra? (Taula detallada) 

 Freqüències Percentatges 

Total 870  

Amiguisme, interessos particulars, tothom es coneix, és un país petit 224 25,7 

Amiguisme 155 17,8 
Es un petit país, tothom es coneix 28 3,2 
Tots els polítics es coneixen, favors... 17 2,0 
Interessos particulars 14 1,6 
Els cognoms a Andorra pesen molt 13 1,5 
Sempre són els mateixos els andorrans 7 0,8 
Tràfic d’influències, interessos individuals 6 0,7 
Dintre del cos de policia, abús de poder,amiguisme 4 0,5 
Sempre són els mateixos i entre ells s'ho fan tot 3 0,3 
Compromisos personals, favors entre famílies 2 0,2 
Hi ha massa vincles estrets entre negocis i política 199 22,9 

Hi ha masses vincles estrets entre negocis i política 198 22,8 
Perquè hi hagut molta màfia en l’àmbit bancari, construcció i administració 2 0,2 
No hi ha corrupció 131 15,1 

Hi ha corrupció a tots els països, sempre n’hi ha hagut  56 6,5 

Perquè hi ha a tots els països 43 4,9 
Sempre hi ha hagut i sempre hi haurà 13 1,5 
Poder i diners 51 5,8 

Per poder i diners 27 3,1 
Hi ha molts diners 9 1,0 
Per diners 7 0,8 
Molt diner negre i no hi ha sistema tributari 7 0,8 
Paradís fiscal 1 0,1 
Dins del sector públic, moltes promocions no es fan en funció dels 
mèrits o per competències 

44 5,0 

Dins del sector públic, moltes promocions no es fan en funció dels mèrits o 
per competències 43 4,9 

Si ets andorrà tens més facilitat per accedir a segons quins llocs 1 0,1 
Els diners públics no s’administren de manera transparent 39 4,4 

Els diners públics no s'administren de manera transparent 38 4,4 
Manca de transparència 1 0,1 
Moltes persones accepten la corrupció com part de la seva 
vida quotidiana 

30 3,5 

Els polítics no fan prou per combatre la corrupció 27 3,1 

Per dolentes condicions econòmiques (salaris baixos, pobresa...)  23 2,7 

No hi ha sancions reals per la corrupció 10 1,1 

La gent vol aconseguir coses sense treballar 10 1,1 

Altres 23 2,7 

Perquè conec casos de corrupció 7 0,8 
Perquè es parla molt 5 0,6 
Tot el relacionat amb la frontera 3 0,3 
Especulació immobiliària 3 0,3 
Per política 2 0,2 
Manca de legislació 1 0,1 
Abús de poder 1 0,1 
Els comuns fan i desfan a la seva manera 1 0,1 
El govern no pot fer la seva feina per culpa dels altres partits 1 0,1 
No contesta 158 18,2 
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6.5. Em podria dir si vostè està totalment d’acord, molt d’acord, no gaire d’acord o 
gens d’acord amb cadascuna de les afirmacions següents? 
 
6.5.1. Els esforços del Govern andorrà per combatre la corrupció són eficaços 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Totalment d'acord 91 10,5 

Bastant d'acord 270 31,1 

No gaire d'acord 202 23,2 

Gens d'acord 111 12,7 

No contesta 196 22,6 

 

 
 
Prop d’un 42% de la població enquestada creu que els esforços del Govern d’Andorra 
per combatre la corrupció són eficaços (un 11% estan totalment d’acord amb l’afirmació 
i un 31% bastant d’acord), i un 36% no està gaire o gens d’acord amb aquesta afirmació 
(un 23% poc i un 13% gens d’acord), mentre que un 23% no ha contestat.  
 
No s’observen diferències significatives en funció del sexe. Per edat, els que més estan 
d’acord amb aquesta afirmació són els enquestats de 55 anys o més (un 47% d’acord per 
un 27% en desacord), i els que menys hi estan d’acord són els joves de 18 a 24 anys i el 
grup de 25 a 39 anys (un 38% i un 36% respectivament hi estan d’acord, per un 41% i 
un 47% en desacord). Els enquestats de nacionalitat andorrana són els que menys creuen 
que els esforços del Govern per combatre la corrupció són eficaços (un 37% estan 
d’acord amb l’afirmació per un 45% que hi estan en desacord), els espanyols estan 
d’acord i en desacord en la mateixa proporció (39%), mentre que els francesos i 
portuguesos estan més d’acord (un 49% i un 50,5% respectivament) que en desacord 
(un 20% dels francesos i un 34% dels portuguesos); els enquestats d’altres nacionalitats 
també estan més d’acord (43%) que en desacord (12%), però destaca que un 45% no 
han contestat. En augmentar el nivell d’estudis també augmenta el grau de desacord 
amb aquesta afirmació (d’un 20% dels que tenen estudis primaris o sense estudis a un 
47% dels que tenen estudis universitaris, si bé entre els primers hi ha un 44% que no 
han contestat per només un 17% entre els que tenen estudis universitaris). Segons 
l’ocupació en la majoria dels grups hi ha més proporció d’acord amb l’afirmació que en 
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desacord, sobretot entre les mestresses de casa (55%), els treballadors no qualificats 
(47%) i el personal administratiu (45%), excepte entre els estudiants, professionals o 
tècnics, i el grup de propietaris, directius o comandaments intermedis entre els quals hi 
ha més proporció en desacord (entre un 42% i un 49%). 
 
Segons els resultats de l’Eurobaròmetre de l’any 2009 sobre les actituds dels europeus 
envers la corrupció,22 un 23% de la població dels vint-i-set països de la Unió Europea 
està d’acord amb l’afirmació que els esforços dels governs nacionals de cada país per 
combatre la corrupció són eficaços, mentre que la majoria (71%) està en desacord amb 
aquesta afirmació (no creuen que els esforços siguin efectius); només a Dinamarca la 
majoria de la població considera que són efectius els esforços del Govern per combatre 
la corrupció (55%), mentre que en països com Grècia o Lituània el 90% no ho creuen 
(estan en desacord amb l’afirmació). 
 
 
6.5.2. Les decisions de la justícia sobre qüestions de corrupció són massa suaus a 
Andorra 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Totalment d'acord 118 13,6 

Bastant d'acord 259 29,8 

No gaire d'acord 122 14,0 

Gens d'acord 53 6,1 

No contesta 318 36,6 

 

 
 
En relació amb l’afirmació que les decisions de la justícia sobre qüestions de corrupció 
són massa suaus a Andorra, un 43% dels enquestats es mostren totalment o bastant 
d’acord, davant un 20% que no hi estan d’acord i un 37% que no han contestat.  
 
                                                 
22 European Comission. Special Eurobarometer 325/Wave 72.2. “Attitudes of Europeans towards 
Corruption”. Novembre 2009. 
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En pràcticament tots els casos hi ha més proporció de persones d’acord que en desacord 
amb l’afirmació que les decisions de la justícia sobre qüestions de corrupció són massa 
suaus. Les diferències entre homes i dones es produeixen perquè entre les dones hi ha 
més proporció que no contesten (un 42% de les dones per un 32% dels homes), i els 
homes estan d’acord i en desacord amb un percentatge superior que les dones. Amb 
l’edat augmenta la proporció de persones que estan d’acord amb l’afirmació (d’un 42% 
dels joves de 18 a 29 anys a un 49% dels que tenen entre 40 i 54 anys), excepte entre els 
enquestats de 55 anys o més que presenten la proporció més baixa d’acord (35%) 
perquè són els que en major proporció no contesten (46%). Segons la nacionalitat, els 
portuguesos (54%), andorrans (45%) i espanyols (44%) són els que més diuen que estan 
d’acord amb la idea que les decisions de la justícia pel que fa als casos de corrupció són 
massa suaus, i els que menys ho diuen són els francesos (30%) i els del grup d’altres 
nacionalitats (25%), però aquests són també els que més han optat per no respondre (un 
46,5% i un 45% respectivament). Els enquestats amb estudis primaris o secundaris 
inferiors i els que tenen estudis secundaris superiors són els que es mostren més d’acord 
amb aquesta afirmació (un 46%), mentre que els que menys ho diuen són els que tenen 
estudis primaris incomplets o sense estudis (30%), si bé en aquest grup més de la meitat 
(un 56%) no han contestat. Per ocupació, els treballadors de la indústria i la construcció 
(56%), els treballadors no qualificats (55%), els propietaris, directius o comandaments 
intermedis (51,5%) i el personal administratiu (49%) són els que més diuen que estan 
d’acord amb l’afirmació exposada, per un 29% dels jubilats o pensionistes i un 33% de 
les mestresses de casa, que són dos dels grups en què hi ha més proporció de persones 
que no han contestat (un 54% i un 41% respectivament). 
 
En el conjunt dels països de la Unió Europea hi ha un percentatge superior d’acord 
respecte aquesta afirmació (77%), destacant la República Txeca, Grècia i Eslovènia, on 
un 89% de la població està d’acord amb l’afirmació que les decisions judicials sobre 
qüestions de corrupció són massa suaus, mentre que Luxemburg i Dinamarca són els 
països on hi ha menys percentatge de població d’acord, però tot i així és majoritari 
(54%). 
 
 
6.5.3. La corrupció és inevitable, sempre ha existit 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Totalment d'acord 333 38,3 

Bastant d'acord 306 35,2 

No gaire d'acord 89 10,2 

Gens d'acord 65 7,4 

No contesta 77 8,8 
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La majoria dels enquestats (73%) estan d’acord amb l’afirmació que la corrupció és 
inevitable, que sempre ha existit, per un 18% que no hi estan d’acord i un 9% que no 
han contestat.  
 
En tots els casos la majoria de les persones enquestades estan d’acord amb aquesta 
afirmació, però alguns grups ho estan en proporcions superiors que altres. Hi ha més 
proporció de dones que no han contestat (un 12% de les dones per un 6% dels homes), i 
els homes estan d’acord amb l’afirmació en una proporció lleugerament superior que les 
dones però també hi ha més percentatge d’homes en desacord a causa de que han 
respost més a la pregunta. Els joves de 18 a 24 anys són els que es mostren d’acord amb 
que la corrupció és inevitable i que sempre ha existit (87%), proporció que disminueix 
amb l’edat (fins a un 68% dels enquestats de 55 anys o més), si bé en augmentar l’edat 
també augmenta la proporció de persones que no han contestat (d’un 5% dels més joves 
a un 15% del grup de més edat). Segons la nacionalitat, els grups que es mostren més 
d’acord amb aquesta afirmació són els portuguesos i els d’altres nacionalitats (un 79% i 
un 82% respectivament), i els que menys ho diuen, tot i que també estan 
majoritàriament d’acord, són els francesos (56%) i els andorrans (69%), que són els que 
més diuen que estan en desacord (un 31% dels francesos i un 24% dels andorrans). Les 
persones amb estudis primaris o secundaris bàsics i les que tenen estudis secundaris 
superiors són les que presenten un percentatge més alt d’acord (entre un 77% i un 78%), 
mentre que els que tenen estudis universitaris (65%) i els que tenen estudis primaris 
incomplets (59%) hi estan d’acord en una proporció inferior. Per ocupació destaca que 
els que més han manifestat el seu acord amb l’afirmació planejada són els estudiants 
(88%), els treballadors de la indústria i la construcció (79%), els treballadors no 
qualificats (77%), i els aturats (78%), mentre que els que menys ho diuen són els 
jubilats (66%), que són els que en major proporció no han contestat (21%). 
 
A Europa,23 davant aquesta qüestió, la majoria de la població també creu que la 
corrupció és inevitable: un 69% estan d’acord en el conjunt dels països europeus, 
oscil· lant entre un 51% en el cas d’Irlanda i la República Txeca, i un 80% o més a 
Dinamarca, Xipre, Bèlgica i Països Baixos. 

                                                 
23 European Comission. Special Eurobarometer 325/Wave 72.2. “Attitudes of Europeans towards 
Corruption”. Novembre 2009. 
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6.6. Imagini que vostè ha estat víctima d’una situació de corrupció ben concreta, i 
vostè vol denunciar-ho. Amb quina o quines institucions tindria més confiança per 
trobar una solució a aquesta situació? 
 
(Multiresposta) 
 

 Freqüències Percentatges 

Total 870  

Policia 363 41,8 

Sistema judicial, advocats 350 40,3 

Govern 28 3,2 

ONG 19 2,1 

Altres 30 3,4 

Ningú 45 5,2 

No contesta 107 12,3 

 
Altres 
 
 Freqüències 

Total 30 

Premsa 10 
Raonador del ciutadà 7 
Comú 4 
Consolat 2 
Tots 1 
Ambaixada francesa 1 
Sindicats 1 
Atenció al consumidor 1 
No contesta 2 

 
 
Un 42% de les persones enquestades diuen que confiarien en la policia en el cas que 
haguessin estat víctimes d’una situació de corrupció i volguessin denunciar-ho, i un 
40% confiarien en el sistema judicial, advocats, etc. En menor proporció han esmentat 
institucions com el Govern (3%), ONG (2%) o altres com la premsa, el raonador del 
ciutadà, els comuns, consolats, etc.; un 5% no confiarien en ningú i un 12% no han 
contestat.  
 
Les respostes entre homes i dones es diferencien sobretot pel fet que hi ha més homes 
que dones que confiarien en el sistema judicial per solucionar un cas de corrupció (un 
44% dels homes per un 36,5% de les dones), mentre que hi ha més dones que no han 
contestat (un 16% de les dones per un 9% dels homes). Per edat, destaca que els joves 
són els que més diuen que confiarien en la policia (un 64% dels enquestats de 18 a 24 
anys), percentatge que disminueix entre els grups de més edat (un 37% dels enquestats 
de 55 anys o més), i els joves són els que menys han esmentat el sistema judicial o 
advocats (només un 14% dels joves, i entre un 41% i un 44% en la resta de grups 
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d’edat). En funció de la nacionalitat les diferències no són estadísticament 
significatives, però s’observa que els andorrans i espanyols diuen que confiarien en la 
policia per soluciona aquesta situació en un percentatge més baix (un 39% i un 37% 
respectivament) que els francesos, portuguesos i d’altres nacionalitats (entre un 46% i 
un 51%), però també amb més proporció no han contestat (un 14% dels andorrans i un 
15% dels espanyols, i entre un 7% i un 9% en la resta de grups). Les persones amb 
menys formació són les que més diuen que confiarien en la policia per solucionar un cas 
de corrupció (un 51%  de les que tenen estudis primaris incomplets o sense estudis, per 
un 32% de les que tenen estudis universitaris), mentre que les que tenen estudis primaris 
incomplets diuen en menor proporció que confiarien en el sistema judicial, un 20%, 
proporció que augmenta entre les que tenen més estudis (un 41% de les que tenen 
estudis primaris, secundaris bàsics o secundaris superiors, i un 49% de les que tenen 
estudis universitaris). Segons l’ocupació, els que més diuen que confiarien en la policia 
són el personal administratiu, els treballadors del comerç, hostaleria o serveis personals, 
els treballadors de la indústria i la construcció (entre un 46% i un 47%), els estudiants 
(52%) i els treballadors no qualificats (59%), mentre que els propietaris, directius o 
comandaments intermedis (51%) i els professionals o tècnics (44%) diuen en un 
percentatge superior que confiarien en el sistema judicial. 
 
A la Unió Europea,24 en aquesta mateixa pregunta les institucions més esmentades són 
els sistema judicial (43%) i la policia (34%), seguit de l’Ombudsman25 (23%), les ONG 
(13%), els sindicats (9%), les institucions de la Unió Europea (8%), o els representants 
polítics (6%), si bé les proporcions varien força entre els diferents països. Així, els que 
més han esmentat el sistema judicial són els ciutadans d’Alemanya (62%), Àustria 
(54%), Dinamarca i Finlàndia (un 53%), mentre que els que menys l’han esmentat són 
Malta (29%) i República Txeca (24%); els països que més confiarien en la policia són 
Dinamarca (52%), Malta i Portugal (47%), i els que menys ho diuen són Letònia (18%) 
i Lituània (22%). 
 

                                                 
24 European Comission. Special Eurobarometer 325/Wave 72.2. “Attitudes of Europeans towards 
Corruption”. Novembre 2009. 
25 Institució que defensa les llibertats i dels drets fonamentals dels ciutadans davant de les actuacions de 
l’Administració. Aquest càrrec té diferents noms en cada país o comunitat: Raonador del Ciutadà 
(Andorra), Síndic de Greuges (Catalunya), Defensor del Pueblo (Espanya), Médiateur de la République 
(França), etc. 
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Imagini que vostè ha estat víctima d’una situació de corrupció ben concreta, i vostè 
vol denunciar-ho. Amb quina o quines institucions tindria més confiança per 
trobar una solució a aquesta situació?26 

 
 Sistema 

judicial 
 

Policia 
 

Ombuds- 
man 
 

ONG 
 

Sindicats 
 

Institucions 
de la UE 
 
 

Representants 
polítics 

Cap 
 

Ns/Nc 

UE-27  43% 34% 23% 13% 9% 8% 6% 5% 5% 
Bèlgica 43% 36% 25% 10% 20% 11% 8% 4% 1% 
Bulgària 29% 39% 8% 11% 2% 17% 5% 12% 16% 
Rep. Txeca 24% 33% 31% 18% 9% 13% 5% 3% 3% 
Dinamarca 53% 52% 26% 5% 19% 3% 9% 1% 1% 
Alemanya 62% 29% 25% 8% 5% 4% 8% 2% 4% 
Estònia 35% 36% 19% 6% 6% 12% 4% 8% 9% 
Irlanda 25% 44% 39% 8% 9% 7% 7% 3% 9% 
Grècia 35% 27% 39% 11% 9% 11% 4% 12% 0% 
Espanya 50% 43% 13% 8% 8% 5% 5% 6% 4% 
França 45% 32% 22% 21% 19% 9% 6% 4% 3% 
Itàlia 38% 40% 13% 17% 7% 8% 5% 5% 5% 
Xipre 29% 32% 44% 8% 6% 15% 8% 9% 3% 
Letònia 26% 18% 15% 6% 7% 27% 5% 14% 8% 
Lituània 31% 22% 10% 6% 9% 25% 5% 15% 7% 
Luxemburg 43% 31% 39% 6% 16% 5% 5% 4% 2% 
Hongria 40% 27% 26% 15% 3% 11% 5% 8% 6% 
Malta 20% 47% 26% 9% 11% 13% 12% 4% 4% 
Països Baixos 45% 29% 52% 8% 19% 4% 5% 1% 2% 
Àustria 54% 31% 31% 8% 12% 9% 12% 3% 3% 
Polònia 38% 36% 22% 9% 3% 10% 3% 6% 8% 
Portugal 41% 47% 13% 5% 4% 8% 4% 5% 9% 
Romania 31% 39% 16% 5% 2% 13% 4% 12% 12% 
Eslovènia 27% 33% 31% 15% 5% 14% 3% 11% 3% 
Eslovàquia 31% 25% 23% 12% 5% 22% 7% 4% 4% 
Finlàndia 53% 44% 28% 6% 11% 7% 4% 2% 2% 
Suècia 51% 38% 44% 13% 10% 5% 5% 1% 3% 
Regne Unit 28% 25% 23% 21% 10% 7% 9% 7% 7% 
Font: European Comission. Special Eurobarometer 325/Wave 72.2. “Attitudes of Europeans towards 
Corruption”. Novembre 2009 
 
 
 
 

 

                                                 
26 Imaginez que vous ayez été victime d’une affaire de corruption bien spécifique, et que vous désirez 
portez plainte à ce sujet. A quelles institutions feriez-vous le plus confiance pour trouver une solution à 
votre affaire ? (MAX. 2 REPONSES) 
 
Imagine that you have been a victim in a particular corruption case, and you want to complain about it. 
Which institutions/ body would you trust most to provide a solution for your case? (MAX. 2 ANSWERS) 
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7. ANNEXOS 
 
7.1. Valor estadístic i significació estadística dels resultats. 
 
Per interpretar correctament els resultats d’una enquesta cal tenir en compte que són 
estimacions fetes a partir d’una mostra extreta de la població total i que el seu valor està 
afectat per l’error de mostreig. Així, la seva exactitud depèn de tres factors: 
 

� La mida de la mostra (o de la part de la mostra analitzada): per una mateixa 
població, en les mostres amb més persones enquestades, el marge de desviació 
de la mostra envers la població és més petit 

� La variància de la població: expressada en termes probabilístics, refereix a les 
proporcions de distribució bipolar d’un factor en la població. La variància 
màxima es dóna quan aquesta distribució és equiprobable (p=50% i q=50%). 
Aleshores, l’error estadístic de la mostra és més gran. 

� El nivell de confiança que s’estableix: a nivells de confiança més restrictius 
(nivells més alts) el marge d’error estadístic és més gran.  

 
Marges d’error al nivell de confiança del 95,5 % 
 

Percentatges observats   (p + q = 100) Mida de la 
mostra 10 % o 90 % 20 % o 80 % 30 % o 70 % 40 % o 60 % 50 % 

250 3,8 5,0 5,8 6,2 6,3 
500 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5 
1000 1,9 2,6 2,9 3,1 3,2 
1500 1,6 2,1 2,4 2,5 2,6 

 

Per exemple, en una mostra de 500 persones que responen a una pregunta, en el cas més 
desfavorable que el resultat sigui del 50%, i establint el nivell de confiança del 95,5%, 
el marge estadístic és ±4,5% sobre l’esmentat 50% observat. Això significa que el 
resultat per a la població total es troba en una forquilla entre el 45,5% i el 54,5%. 
 
Així doncs, els percentatges observats són vàlids dins els límits dels marges d’error 
estadístic sempre que es refereixen a tota la mostra, mentre que si només es considera 
una part de la mostra analitzada el marge d’error augmenta. 
 
Per una altra part, al creuar les diferents variables27 en les taules de contingència, 
interessa saber com es distribueix una variable (la que es vol explicar o dependent, 
perquè se suposa que depèn d’una altra variable) en les diferents categories de l’altra 
variable (independent o explicativa), per establir quina relació hi ha entre aquestes dues 
variables, és a dir, si hi ha associació entre les variables o si són independents. Hi ha 
associació entre dues variables quan la distribució dels valors d’una variable 
(dependent) canvia en les diferents categories de l’altra variable (independent) amb un 
nivell suficient de correlació, i hi ha independència quan la distribució dels valors de la 
variable dependent no varien en les diferents categories de la variable independent, o ho 

                                                 
27 característiques de les persones enquestades que representen aspectes que les diferencien, com per 
exemple l’edat, el nivell d’estudis, les seves opinions, etc. 
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fa a un nivell de correlació molt baix. Les proves estadístiques indiquen si hi ha 
associació entre les variables o si degut a l’error de la mostra les diferències en la 
distribució dels valors no són significatives (i per tant no podem entendre que hi ha una 
associació rellevant).  
 
Per exemple, en moltes taules s’observen diferències en els percentatges en les respostes 
a una qüestió entre homes i dones o entre els diferents grups d’edat, però si els resultats 
de les proves estadístiques no són significatius vol dir que no es pot provar que el 
gènere o l’edat de les persones sigui la causa d’aquestes diferències (no es poden 
considerar el gènere o l’edat com a factors explicatius d’aquestes diferències), tot i les 
tendències apuntades en la mostra donada. 
 
Cal remarcar, finalment, que aquesta associació –quan es dóna– és merament 
estadística, i per tant requereix una interpretació posterior a l’hora d’establir eventuals 
mecanismes de causalitat. 
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7.2. Classificació d’ocupacions pel mercat laboral andorrà 
 

Grup 1: Directius, propietaris i comandaments intermedis: 
 
Directius i alts càrrecs d’administracions públiques i empreses privades: poder executiu 
i legislatiu i direcció de les administracions públiques, direcció d’organitzacions.  
 
Propietaris i gerents d’hoteleria, comerç, agricultura i altres empreses. 
 
Comandaments intermedis d’empreses del  sector serveis, comerç, financer, etc. 
 
Grup 2: Professionals i tècnics, científics i intel·lectuals: 
 
Professions associades a titulacions universitàries de 1er, 2on i 3er cicle en ciències 
pures i enginyeria, ciències naturals, sanitat, ensenyament.  
 
Professionals del dret, organització d’empreses, ciències socials i humanes, escriptors, 
artistes, etc., i altres professions associades a titulacions universitàries de 1er, 2on i 3er 
cicle. 
 
Tècnics en ciències físiques, químiques i enginyeria, ciències naturals i sanitat, educació 
infantil, professionals de suport en operacions financeres i comercials, professionals de 
suport en gestió administrativa.    
  
Grup 3: Personal administratiu i similars (“coll bl anc): 
 
Empleats en serveis comptables, financers i de serveis de recolzament a la producció i al 
transport.  
 
Empleats de biblioteca, serveis de correus i assimilats, auxiliars administratius amb o 
sense atenció al públic. 
 
Empleats amb tracte directe amb el públic en agències de viatges, recepcionistes i 
telefonistes, caixers, etc. 
 
Grup 4: Treballadors qualificats i semiqualificats de comerç, hoteleria i 
restauració, serveis personals i de protecció: 
 
Venedors, dependents de comerç i assimilats.  
 
Treballadors de serveis de restauració (cambrers, cuiners, barmans, etc.). 
 
Treballadors de serveis personals (auxiliars d’infermeria, treballadors que es dediquen a 
tenir cura de persones, perruquers, especialistes en tractaments de bellesa, treballadors 
que atenen passatgers, majordoms i similars).  
 
Treballadors dels serveis protecció i seguretat (policies, bombers, guàrdies jurats i 
personal de seguretat privada). 
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Grup 5: Artesans i treballadors qualificats i semiqualificats d’activitats agràries, 
indústria i construcció: 
 
Treballadors qualificats i semiqualificats  d’activitats agrícoles.  
 
Treballadors qualificats i semiqualificats de la indústria manufacturera. 
 
Treballadors en obres estructurals de construcció i acabats de construcció (paletes, 
pintors, electricistes, fusters, lampistes) 
 
Altres treballadors qualificats i semiqualificats: ferrers, soldadors, mecànics, vidriers, 
etc. 
 
Treballadors de les indústries d’arts gràfiques, tèxtil, elaboració d’aliments, ebenistes i 
altres artesans. 
 
Conductors de vehicles de transport urbà o per carretera.     
 
Grup 6: Treballadors no qualificats: 
 
Treballadors no qualificats dels serveis (comerç, personal de neteja, conserges, etc.). 
 
Treballadors no qualificats de la indústria i la construcció (peons d’indústries 
manufacturers i del transport, manobres, etc.). 
 
Treballadors agrícoles no qualificats (temporers, peons, etc.)  
 
Grup 7: Jubilats i altres inactius (pensionistes, rendistes, etc.) 
 
Grup 8: Mestresses de casa 
 
Grup 9: Estudiants  
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7.3. TAULES 
 
Taula 2.1. 
 
A la taula següent hi ha el detall de totes les respostes dels enquestats a la pregunta 
sobre els tres principals problemes d’Andorra, tal i com s’ha fet l’agrupació per àmbits 
temàtics, de manera que si un enquestat ha esmentat més d’un problema que està dins de 
la mateixa agrupació només es compta com una resposta. 
 
 
Desglossament dels tres principals problemes d’Andorra 
 
 Freqüències Percentatges 

Total 870 100 

Problemes per trobar feina 255 29,1 

Manca treball 114 13,1 
El treball 93 10,7 
L’atur 20 2,3 
Crear més llocs de treball 18 2,0 
La feina per als joves està malament 3 0,3 
Problema per trobar feina 
 als de 50 anys 3 0,3 

Donar més feina a la gent del país 2 0,2 
Feina pels propis andorrans 1 0,1 
Quedar-se a l' atur 1 0,1 
Polítiques socials, prestacions i pensions 187 21,5 

Polítiques socials poc desenvolupades 84 9,6 
Pensions baixes 55 6,3 
Cobertura de la CASS insuficient 20 2,3 
CASS 18 2,1 
Manca d’ajudes familiars 9 1,0 
Més control de la CASS futur 5 0,6 
Llei de la CASS 3 0,3 
Pagament als metges anticipadament 3 0,3 
Poques ajudes a la gent gran 3 0,3 
La CASS per als autònoms 2 0,2 
Casa Pairal en millors condicions 1 0,1 
Ajuda per les mares solteres amb fills 1 0,1 
Manquen activitats per discapacitats 1 0,1 
Economia 147 17,0 

Economia 65 7,5 
Crisis econòmica 28 3,2 
Situació econòmica i el seu futur 21 2,4 
Ajudes econòmiques pels empresaris 8 0,9 
Impostos cars 6 0,7 
Solucionar la crisis 5 0,6 
Diferencial de preus respecte Espanya i França 4 0,5 
Alternatives al turisme 2 0,2 
Regulació lloguers comercials 2 0,2 
Fiscalitat 1 0,1 
Més indústria 1 0,1 
Falta control i regularització del comerç 1 0,1 
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Ajudes per muntar negocis (obertura) 1 0,1 
Impostos previstos pel Govern ISI 1 0,1 
Canvi de la direcció econòmica 1 0,1 
Construcció en crisis 1 0,1 
No hi ha treball per la construcció 1 0,1 
PIME 1 0,1 
Manca de competitivitat 1 0,1 
Més inversions estrangeres 1 0,1 
Vivenda cara 145 16,6 

Lloguers cars 82 9,4 
Vivenda cara 52 6,0 
Manca subvencions per a l’habitatge 5 0,6 
Trobar habitatge per a la gent jove 3 0,3 
Els drets dels llogaters 2 0,2 
Vivendes de compra cares 1 0,2 
Política andorrana 139 16,0 

Mal funcionament política andorrana 68 7,8 
Estabilitat política  35 4,0 
Mal funcionament de Govern 10 1,1 
Els polítics 5 0,6 
Manca de preparació dels polítics per governar Andorra 4 0,5 
Dificultat d’adaptació amb Europa 3 0,3 
Manca de diàleg amb els polítics  3 0,3 
Convocar eleccions  3 0,3 
Manca coordinació entre Govern i Comuns 2 0,2 
Sistema polític 2 0,2 
Poques ajudes per l’esport 2 0,2 
Votar residents a nivell comunal  2 0,2 
Canvi de govern 2 0,2 
Sistema tributari arribar algun acord 2 0,2 
La relació entre ciutadans i politics 1 0,1 
Els partits polítics no s’entenen 1 0,1 
Desenvolupar el títol 2 de la constitució 1 0,1 
Favoritisme polític 1 0,1 
Canvi de govern (partit polític) 1 0,1 
Treure APC del Consell  1 0,1 
Manca llibertat d’expressió 1 0,1 
Trànsit 108 12,4 

Trànsit 102 11,7 
Els agents de circulació 3 0,3 
Manca vigilància per l’excés de velocitat 2 0,2 
Trànsit a Sant Julià de Lòria 2 0,2 
No hi ha educació viària 1 0,1 
Mala gestió de l’agència de mobilitat 1 0,1 
Turisme 107 12,3 

Turisme decreix 36 4,1 
Manca de promoció turística 24 2,8 
Al turisme no se’l tracta bé 19 2,2 
Turisme de poca qualitat 17 2,0 
Manca d’oferta lúdica per al turisme 8 0,9 
Manca de canvis d’orientació del turisme 6 0,7 
Imatge exterior d' Andorra 5 0,6 
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Govern no té cura del turisme 1 0,1 
Allargar la temporada d' esqui 1 0,1 
Condicions laborals 92 10,6 

Treball i condicions de treball 47 5,6 
No hi ha assegurança d’atur 34 3,9 
Moltes hores de feina 2 0,2 
Reglament laboral ineficient 2 0,2 
Manca de sindicació 1 0,1 
Treballadors que no cobren els sous 1 0,1 
No es forma al treballador  1 0,1 
Dificultat de promoció a les fenies 1 0,1 
Paga doble 1 0,1 
Treball de la dona millores (maternitat) 1 0,1 
Formació de les persones àmbit laboral 1 0,1 
Nivell de vida car 92 10,6 

Cistella de la compra cara: alimentació, productes higiene... 57 6,6 
Nivell de vida car 47 5,4 
La inflació 1 0,1 
Qualitat de vida 76 8,7 

Manca d’oferta cultural i locals d’oci 27 3,1 
Manquen mesures per compatibilitzar vida familiar i laboral 17 2,0 
Manca de llocs de diversió i serveis lúdics pels joves 15 1,7 
Horari incompatible amb la família 10 1,1 
Manca de qualitat de vida 10 1,1 
Mes coses lúdiques per a la gent gran 3 0,3 
Manca d’infraestructures i equipaments 74 8,5 

Falta de carreteres, túnels, ponts 20 2,3 
Comunicacions amb l’exterior 16 1,8 
Infraestructures en mal estat 14 1,6 
Massa obres al carrer 13 1,5 
Manquen parcs infantils 2 0,2 
Més carrers per a vianants 2 0,2 
Voreres estretes o en mal estat 1 0,1 
Manquen zones verdes 1 0,1 
Manquen poliesportius 1 0,1 
S’hauria de millorar embelliment dels carrers   1 0,1 
Netejar la neu a les carreteres privades urbanitzacions 1 0,1 
Conservar el patrimoni 1 0,1 
Massa obres faraòniques injustificades 1 0,1 
Salaris baixos 71 8,2 

Salaris baixos 71 8,2 
Transport públic 44 5,1 

Transport públic deficient 28 3,2 
Ampliar horaris transport públic 7 0,8 
Transport públic massa car 6 0,7 
Bus Exprés o carril bus 2 0,2 
Més Bus Exprés 2 0,2 
Poc transport públic 1 0,1 
Medi ambient 40 4,6 

No preservació del medi ambient 22 2,5 
Poca neteja als carrers 6 0,7 
Contaminació 3 0,3 
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Retirada de vehicles abandonats  3 0,3 
Manca de reciclatge 2 0,3 
Rius bruts 2 0,2 
Contaminació acústica 1 0,1 
Sostenibilitat 1 0,1 
Educació 37 4,2 

Manca d’estudis reglats a Andorra 15 1,7 
Poca qualitat de l’ensenyament en les escoles 9 1,0 
Manca de beques 6 0,7 
Educació en general 4 0,5 
Formació d’adults limitada 2 0,2 
Manca de centres de FP pels joves 1 0,1 
Activitats extraesolars al mateix centre 1 0,1 
Dificultats dels immigrants 35 4,1 

Manca de drets per part dels immigrants 11 1,3 
Poca facilitat per aconseguir el passaport andorrà 9 1,0 
Societat tancada 5 0,6 
Manca d’adaptació i discriminació als immigrants 5 0,6 
Dificultat per a obtenir el permís de treball 2 0,2 
Millorar l’atenció als residents del país 2 0,2 
No hi ha plans d’acollida als immigrants 1 0,1 
Dificultat integració 1 0,1 
Molt problemes per als joves nascuts a Andorra i pares immigrants 1 0,1 
Funcionament de les administracions 30 3,4 

Despesa pública desmesurada 8 0,9 
Intrusisme professional. Control de les empreses de fora 5 0,6 
Excés de funcionaris 4 0,5 
Mal funcionament de la Justícia 3 0,3 
Administració lenta 3 0,3 
Prestanoms 1 0,1 
Atenció al públic de l’administració deficient 1 0,1 
Les duanes 1 0,1 
Policia 1 0,1 
El servei d’ocupació 1 0,1 
La burocràcia excessiva 1 0,1 
Comú d’Encamp la gestió 1 0,1 
Els impostos per la construcció 1 0,1 
Integració al país dels immigrants 22 2,6 

No es parla català de manera generalitzada 14 1,6 
Molta immigració 2 0,2 
La immigració descontrolada 2 0,2 
Les empreses han de facilitar el poder aprendre català 1 0,1 
La immigració 1 0,1 
Cultura i identitat andorrana 1 0,1 
Mantenir els usos i costums d’abans 1 0,1 
Es perden les arrels del país 1 0,1 
Aparcaments 20 2,3 

Manca d’aparcaments 17 2,0 
Aparcaments cars 3 0,3 
Comerç 20 2,3 

L’atenció del comerç 12 1,4 
Moltes botigues tancades 3 0,3 
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Horaris comercials tancar diumenges 3 0,3 
Comerç de poca qualitat 1 0,1 
Falta control i regularització del comerç 1 0,1 
Comerç  1 0,1 
Creixement desordenat 16 1,9 

Massa construcció 7 0,8 
Mala política urbanística 5 0,6 
És necessari un creixement sostenible 5 0,6 
Joventut 15 1,7 

Falta d’ajudes als joves per emancipar-se (vivenda i treball) 6 0,7 
Delinqüència juvenil 4 0,5 
Joventut en general 3 0,3 
Més control sobre els menors, drogues, etc. 2 0,2 
Futur dels joves incert 1 0,1 
El jovent no vol ni estudiar ni treballar 1 0,1 
Manca d’educació al jovent 1 0,1 
Sanitat 15 1,7 

Sanitat deficient 13 1,5 
Servei d’urgències dolent 1 0,1 
Manquen metges generalistes i especialitzats 1 0,1 
Manca de mà d’obra qualificada 12 1,4 

Mà d’obra poc qualificada 12 1,4 
Guarderies 10 1,1 

Guarderies cares 10 1,1 
Manca de guarderies 1 0,1 
STA 9 1,0 

Una altra STA 3 0,3 
STA ampliar recursos 2 0,2 
STA baixar els preus 2 0,2 
El servei d’STA és dolent 1 0,1 
Valors 7 0,8 

Manca d’ordre, disciplina i respecte 5 0,6 
Manca de comunicació familiar 1 0,1 
Capitalisme 1 0,1 
Problemes socials 4 0,5 

Inseguretat ciutadana 2 0,2 
Moltes desigualtats socials 1 0,1 
Violència domèstica 1 0,1 
Igualtat entre homes i dones (sous, drets) 1 0,1 
Altres 8 0,9 

Hi ha molta gent que no paga deutes  2 0,2 
Millorar els preus i material d’esquí 2 0,2 
Veracitat dels mitjans comunicació 1 0,1 
Els gossos embruten els carrers 1 0,1 
Andorra la Vella està desactivada  1 0,1 
Els bancs 1 0,1 
La manca de neu 1 0,1 
Cap 22 2,5 

      

No contesta 62 7,2 
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Taula 2.1.1 
 
Problemes per trobar feina 
 

% Horitzontals   
Problemes per 
trobar feina 

No han dit aquest 
problema 

Total 870 28,9 71,1 

Sexe       
Home 461 27,9 72,1 
Dona 409 30,0 70,0 
Edat       
De 18 a 24 anys 73 13,2 86,8 
De 25 a 39 anys 280 31,3 68,7 
De 40 a 54 anys 269 30,2 69,8 
55 anys o més 247 29,4 70,6 
Nacionalitat       
Andorrana 260 24,6 75,4 
Espanyola 320 29,8 70,2 
Francesa 60 17,6 82,4 
Portuguesa 151 39,5 60,5 
Altres 78 27,0 73,0 
Nivell d'estudis        
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 42,9 57,1 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 36,1 63,9 
Estudis secundaris superiors 289 23,6 76,4 
Universitaris 159 16,0 84,0 
Ocupació       
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 18,0 82,0 
Professionals, tècnics i similars 100 27,2 72,8 
Personal administratiu i similars 129 29,1 70,9 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 25,9 74,1 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 43,7 56,3 
Treballadors no qualificats 41 48,9 51,1 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 24,4 75,6 
Mestresses de casa 36 30,9 69,1 
Aturats i altres no ocupats 16 74,9 25,1 
Estudiants 28 0,0 100,0 
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Taula 2.1.2 
 
Polítiques socials, prestacions, pensions 
 

% Horitzontals   
Polítiques socials,  
prestacions i pensions 

No han dit aquest 
problema 

Total 870 21,5 78,5 

Sexe       
Home 461 17,3 82,7 
Dona 409 26,2 73,8 
Edat       
De 18 a 24 anys 73 0,0 100,0 
De 25 a 39 anys 280 21,3 78,7 
De 40 a 54 anys 269 20,3 79,7 
55 anys o més 247 29,4 70,6 
Nacionalitat       
Andorrana 260 18,4 81,6 
Espanyola 320 28,2 71,8 
Francesa 60 19,1 80,9 
Portuguesa 151 17,6 82,4 
Altres 78 13,8 86,2 
Nivell d'estudis        
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 22,2 77,8 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 21,9 78,1 
Estudis secundaris superiors 289 22,6 77,4 
Universitaris 159 18,3 81,7 
Ocupació       
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 15,7 84,3 
Professionals, tècnics i similars 100 25,7 74,3 
Personal administratiu i similars 129 21,9 78,1 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 16,7 83,3 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 16,5 83,5 
Treballadors no qualificats 41 19,9 80,1 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 42,7 57,3 
Mestresses de casa 36 14,0 86,0 
Aturats i altres no ocupats 16 18,1 81,9 
Estudiants 28 0,0 100,0 
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Taula 2.1.3 
 
Economia 
 

% Horitzontals   Economia 
No han dit aquest 
problema 

Total 870 17,0 83,0 

Sexe       
Home 461 18,4 81,6 
Dona 409 15,4 84,6 
Edat       
De 18 a 24 anys 73 8,4 91,6 
De 25 a 39 anys 280 18,9 81,1 
De 40 a 54 anys 269 16,5 83,5 
55 anys o més 247 17,8 82,2 
Nacionalitat       
Andorrana 260 22,6 77,4 
Espanyola 320 16,5 83,5 
Francesa 60 14,2 85,8 
Portuguesa 151 13,5 86,5 
Altres 78 9,1 90,9 
Nivell d'estudis        
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 16,9 83,1 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 16,3 83,7 
Estudis secundaris superiors 289 15,1 84,9 
Universitaris 159 21,9 78,1 
Ocupació       
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 26,1 73,9 
Professionals, tècnics i similars 100 15,3 84,7 
Personal administratiu i similars 129 19,0 81,0 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 14,1 85,9 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 14,0 86,0 
Treballadors no qualificats 41 4,3 95,7 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 21,5 78,5 
Mestresses de casa 36 12,4 87,6 
Aturats i altres no ocupats 16 10,2 89,8 
Estudiants 28 13,9 86,1 
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Taula 2.1.4 
 
Vivenda cara 
 

% Horitzontals   Vivenda cara 
No han dit aquest 
problema 

Total 870 16,6 83,4 

Sexe       
Home 461 15,8 84,2 
Dona 409 17,6 82,4 
Edat       
De 18 a 24 anys 73 7,5 92,5 
De 25 a 39 anys 280 22,4 77,6 
De 40 a 54 anys 269 17,1 82,9 
55 anys o més 247 12,3 87,7 
Nacionalitat       
Andorrana 260 14,0 86,0 
Espanyola 320 19,8 80,2 
Francesa 60 10,2 89,8 
Portuguesa 151 24,1 75,9 
Altres 78 2,7 97,3 
Nivell d'estudis        
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 19,0 81,0 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 22,4 77,6 
Estudis secundaris superiors 289 12,0 88,0 
Universitaris 159 11,4 88,6 
Ocupació       
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 10,1 89,9 
Professionals, tècnics i similars 100 13,9 86,1 
Personal administratiu i similars 129 17,1 82,9 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 23,1 76,9 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 23,7 76,3 
Treballadors no qualificats 41 27,1 72,9 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 10,4 89,6 
Mestresses de casa 36 21,1 78,9 
Aturats i altres no ocupats 16 0,0 100,0 
Estudiants 28 4,6 95,4 
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Taula 2.1.5 
 
Política andorrana 
 

% Horitzontals   Política andorrana 
No han dit aquest 
problema 

Total 870 16,0 84,0 

Sexe       
Home 461 20,7 79,3 
Dona 409 10,6 89,4 
Edat       
De 18 a 24 anys 73 21,7 78,3 
De 25 a 39 anys 280 15,1 84,9 
De 40 a 54 anys 269 15,6 84,4 
55 anys o més 247 15,7 84,3 
Nacionalitat       
Andorrana 260 27,4 72,6 
Espanyola 320 12,7 87,3 
Francesa 60 17,6 82,4 
Portuguesa 151 4,8 95,2 
Altres 78 12,0 88,0 
Nivell d'estudis        
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 7,7 92,3 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 10,4 89,6 
Estudis secundaris superiors 289 18,8 81,2 
Universitaris 159 27,0 73,0 
Ocupació       
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 20,3 79,7 
Professionals, tècnics i similars 100 31,0 69,0 
Personal administratiu i similars 129 21,6 78,4 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 8,8 91,2 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 7,3 92,7 
Treballadors no qualificats 41 3,4 96,6 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 13,1 86,9 
Mestresses de casa 36 5,2 94,8 
Aturats i altres no ocupats 16 8,4 91,6 
Estudiants 28 35,6 64,4 
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Taula 2.1.6 
 
Trànsit 
 

% Horitzontals   Trànsit 
No han dit 
aquest problema 

Total 870 12,4 87,6 

Sexe       
Home 461 14,8 85,2 
Dona 409 9,7 90,3 
Edat       
De 18 a 24 anys 73 3,6 96,4 
De 25 a 39 anys 280 12,0 88,0 
De 40 a 54 anys 269 15,5 84,5 
55 anys o més 247 12,0 88,0 
Nacionalitat       
Andorrana 260 12,1 87,9 
Espanyola 320 13,1 86,9 
Francesa 60 20,0 80,0 
Portuguesa 151 8,2 91,8 
Altres 78 11,9 88,1 
Nivell d'estudis        
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 6,4 93,6 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 11,9 88,1 
Estudis secundaris superiors 289 10,3 89,7 
Universitaris 159 19,7 80,3 
Ocupació       
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 13,4 86,6 
Professionals, tècnics i similars 100 21,3 78,7 
Personal administratiu i similars 129 12,6 87,4 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 9,5 90,5 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 11,7 88,3 
Treballadors no qualificats 41 12,0 88,0 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 9,9 90,1 
Mestresses de casa 36 10,3 89,7 
Aturats i altres no ocupats 16 16,4 83,6 
Estudiants 28 4,6 95,4 
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3.1. En quina mesura s’interessa vostè per...? 
 
Taula 3.1.1 
 
El que fa el Govern 
 
% Horitzontals   Molt o bastant Poc o gens No contesta 

Total 870 42,5 56,3 1,1 

Sexe     
Home 461 44,0 55,2 0,8 
Dona 409 40,8 57,6 1,5 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 38,3 61,7 0,0 
De 25 a 39 anys 280 39,8 59,7 0,5 
De 40 a 54 anys 269 48,8 50,2 1,0 
55 anys o més 247 40,0 57,6 2,4 
Nacionalitat         
Andorrana 260 56,6 42,4 1,0 
Espanyola 320 37,3 61,3 1,4 
Francesa 60 43,5 56,5 0,0 
Portuguesa 151 33,9 65,2 0,9 
Altres 78 33,7 64,4 1,9 
Nivell d'estudis          
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 20,3 75,2 4,5 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 40,2 58,1 1,7 
Estudis secundaris superiors 289 39,9 59,9 0,2 
Universitaris 159 63,2 36,8 0,0 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 54,0 46,0 0,0 
Professionals, tècnics i similars 100 67,3 32,7 0,0 
Personal administratiu i similars 129 46,8 52,4 0,9 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 30,2 69,1 0,7 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 38,4 60,4 1,2 
Treballadors no qualificats 41 29,8 66,6 3,6 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 34,2 61,9 3,9 
Mestresses de casa 36 34,4 65,6 0,0 
Aturats i altres no ocupats 16 35,4 64,6 0,0 
Estudiants 28 38,5 61,5 0,0 
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Taula 3.1.2 
 
El que fan els comuns 
 
% Horitzontals   Molt o bastant Poc o gens No contesta 

Total 870 50,0 48,8 1,2 

Sexe         
Home 461 49,3 50,0 0,7 
Dona 409 50,7 47,4 1,9 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 33,0 67,0 0,0 
De 25 a 39 anys 280 48,4 50,8 0,8 
De 40 a 54 anys 269 59,2 40,0 0,9 
55 anys o més 247 46,7 50,7 2,6 
Nacionalitat         
Andorrana 260 57,5 42,2 0,3 
Espanyola 320 46,1 51,9 2,0 
Francesa 60 60,3 39,7 0,0 
Portuguesa 151 43,2 56,8 0,0 
Altres 78 45,1 50,3 4,7 
Nivell d'estudis          
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 25,5 69,9 4,6 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 47,2 50,7 2,1 
Estudis secundaris superiors 289 50,8 49,2 0,0 
Universitaris 159 65,7 34,3 0,0 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 66,3 33,7 0,0 
Professionals, tècnics i similars 100 62,7 37,3 0,0 
Personal administratiu i similars 129 53,3 46,7 0,0 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 40,6 57,4 2,0 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 46,5 53,5 0,0 
Treballadors no qualificats 41 33,7 60,7 5,6 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 40,6 55,8 3,6 
Mestresses de casa 36 59,8 38,1 2,1 
Aturats i altres no ocupats 16 35,0 65,0 0,0 
Estudiants 28 43,1 56,9 0,0 
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Taula 3.1.3 
 
Les activitats dels partits polítics 
 
% Horitzontals   Molt o bastant Poc o gens No contesta 

Total 870 19,1 78,2 2,6 

Sexe         
Home 461 20,3 77,6 2,1 
Dona 409 17,8 79,0 3,2 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 25,1 74,9 0,0 
De 25 a 39 anys 280 13,8 84,4 1,8 
De 40 a 54 anys 269 23,3 73,1 3,5 
55 anys o més 247 18,9 77,8 3,3 
Nacionalitat         
Andorrana 260 31,4 67,8 0,8 
Espanyola 320 14,5 81,4 4,1 
Francesa 60 19,1 80,9 0,0 
Portuguesa 151 10,5 86,5 3,0 
Altres 78 14,4 81,8 3,8 
Nivell d'estudis          
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 9,0 85,4 5,6 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 13,8 82,5 3,7 
Estudis secundaris superiors 289 20,6 78,1 1,3 
Universitaris 159 32,9 65,9 1,3 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 21,4 78,6 0,0 
Professionals, tècnics i similars 100 30,5 67,8 1,8 
Personal administratiu i similars 129 26,8 71,1 2,1 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 15,7 82,4 2,0 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 15,4 82,0 2,6 
Treballadors no qualificats 41 2,7 88,4 8,9 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 13,2 82,0 4,8 
Mestresses de casa 36 6,8 85,9 7,3 
Aturats i altres no ocupats 16 12,2 87,8 0,0 
Estudiants 28 35,7 64,3 0,0 
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Taula 3.1.4 
 
Les activitats dels sindicats 
 
% Horitzontals   Molt o bastant Poc o gens No contesta 

Total 870 11,4 83,2 5,4 

Sexe         
Home 461 12,4 83,2 4,5 
Dona 409 10,3 83,4 6,3 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 10,2 89,8 0,0 
De 25 a 39 anys 280 13,8 81,0 5,2 
De 40 a 54 anys 269 12,3 83,7 3,9 
55 anys o més 247 8,1 83,3 8,6 
Nacionalitat         
Andorrana 260 18,6 78,8 2,6 
Espanyola 320 7,2 86,5 6,4 
Francesa 60 2,3 91,3 6,4 
Portuguesa 151 11,3 84,2 4,5 
Altres 78 11,9 76,9 11,2 
Nivell d'estudis          
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 4,1 87,9 7,9 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 10,2 82,8 6,9 
Estudis secundaris superiors 289 11,3 85,4 3,4 
Universitaris 159 17,6 78,0 4,3 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 11,1 87,8 1,0 
Professionals, tècnics i similars 100 19,4 75,4 5,3 
Personal administratiu i similars 129 18,2 80,1 1,7 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 4,4 91,6 4,0 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 13,4 84,0 2,6 
Treballadors no qualificats 41 5,6 79,9 14,4 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 8,0 80,3 11,7 
Mestresses de casa 36 0,0 86,4 13,6 
Aturats i altres no ocupats 16 4,5 75,6 19,9 
Estudiants 28 26,4 73,6 0,0 
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Taula 3.1.5 
 
Les qüestions polítiques internacionals 
 
% Horitzontals   Molt o bastant Poc o gens No contesta 

Total 870 45,8 51,8 2,3 

Sexe         
Home 461 50,6 47,1 2,3 
Dona 409 40,5 57,2 2,3 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 37,1 62,9 0,0 
De 25 a 39 anys 280 42,4 56,1 1,5 
De 40 a 54 anys 269 53,6 44,5 1,9 
55 anys o més 247 43,9 51,7 4,4 
Nacionalitat         
Andorrana 260 52,4 46,7 0,9 
Espanyola 320 42,4 54,0 3,7 
Francesa 60 60,3 39,7 0,0 
Portuguesa 151 35,6 61,4 3,0 
Altres 78 47,5 50,6 1,9 
Nivell d'estudis          
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 26,8 66,5 6,7 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 37,5 59,9 2,6 
Estudis secundaris superiors 289 48,2 50,9 0,9 
Universitaris 159 68,9 28,8 2,2 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 61,9 38,1 0,0 
Professionals, tècnics i similars 100 63,2 36,0 0,8 
Personal administratiu i similars 129 51,0 47,8 1,3 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 38,0 60,5 1,4 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 39,8 56,6 3,6 
Treballadors no qualificats 41 32,0 58,8 9,2 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 31,2 62,8 6,0 
Mestresses de casa 36 44,1 55,9 0,0 
Aturats i altres no ocupats 16 44,3 55,7 0,0 
Estudiants 28 47,7 52,3 0,0 
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3.2. I en general, com qualificaria l’actuació de les següents institucions i 
organismes d’Andorra? (Escala entre 0 molt dolenta i 10 molt bona) 
 
Taula 3.2.1 
 
Govern 
 
Freqüències   No contesta Casos Mitjana Desviació 

Total 870 96 774 5,388 1,868 

Sexe           
Home 461 40 421 5,380 1,860 
Dona 409 56 353 5,399 1,880 
Edat           
De 18 a 24 anys 73 10 64 5,360 1,697 
De 25 a 39 anys 280 14 266 5,370 1,715 
De 40 a 54 anys 269 25 244 5,225 1,843 
55 anys o més 247 46 200 5,621 2,118 
Nacionalitat           
Andorrana 260 16 244 4,860 2,022 
Espanyola 320 41 279 5,635 1,751 
Francesa 60 7 53 5,221 1,867 
Portuguesa 151 15 137 5,664 1,598 
Altres 78 17 61 5,901 1,863 
Nivell d'estudis            
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 17 57 5,911 1,791 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 41 305 5,557 1,814 
Estudis secundaris superiors 289 31 258 5,308 1,853 
Universitaris 159 6 153 4,992 1,956 
Ocupació           
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 6 111 4,911 1,930 
Professionals, tècnics i similars 100 1 99 4,775 1,906 
Personal administratiu i similars 129 9 120 5,343 1,597 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 19 141 5,809 1,562 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 12 101 5,629 1,643 
Treballadors no qualificats 41 9 32 5,378 2,627 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 25 100 5,803 2,030 
Mestresses de casa 36 10 26 6,244 1,756 
Aturats i altres no ocupats 16 2 14 5,460 1,270 
Estudiants 28 3 26 4,625 2,092 
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Taula 3.2.2 
 
Consell General 
 
Freqüències   No contesta Casos Mitjana Desviació 

Total 870 202 668 5,132 1,758 

Sexe           
Home 461 91 370 5,101 1,816 
Dona 409 110 298 5,170 1,686 
Edat           
De 18 a 24 anys 73 15 58 5,131 1,518 
De 25 a 39 anys 280 45 235 5,098 1,812 
De 40 a 54 anys 269 57 212 5,021 1,830 
55 anys o més 247 84 163 5,324 1,662 
Nacionalitat           
Andorrana 260 30 230 4,702 2,081 
Espanyola 320 83 237 5,178 1,532 
Francesa 60 20 40 5,547 1,225 
Portuguesa 151 30 122 5,531 1,552 
Altres 78 39 39 5,708 1,489 
Nivell d'estudis            
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 35 39 5,954 1,518 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 73 274 5,283 1,580 
Estudis secundaris superiors 289 72 217 4,795 1,839 
Universitaris 159 21 138 5,127 1,921 
Ocupació           
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 16 102 4,676 1,976 
Professionals, tècnics i similars 100 11 89 4,873 1,762 
Personal administratiu i similars 129 27 102 4,929 1,712 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 43 117 5,448 1,421 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 21 92 5,559 1,651 
Treballadors no qualificats 41 17 24 5,079 2,018 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 43 82 5,408 1,863 
Mestresses de casa 36 13 22 5,611 1,573 
Aturats i altres no ocupats 16 7 9 4,441 1,591 
Estudiants 28 3 26 4,675 1,768 
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Taula 3.2.3 
 
Comú de la parròquia on viu 
 
Freqüències   No contesta Casos Mitjana Desviació 

Total 870 78 792 6,295 2,135 

Sexe           
Home 461 29 432 6,403 2,155 
Dona 409 49 360 6,165 2,106 
Edat           
De 18 a 24 anys 73 6 67 6,430 1,879 
De 25 a 39 anys 280 9 271 6,163 2,138 
De 40 a 54 anys 269 19 251 6,209 2,197 
55 anys o més 247 44 203 6,534 2,124 
Nacionalitat           
Andorrana 260 17 243 5,958 2,402 
Espanyola 320 33 287 6,342 2,044 
Francesa 60 5 55 6,557 1,869 
Portuguesa 151 10 141 6,397 2,032 
Altres 78 13 65 6,908 1,712 
Nivell d'estudis            
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 14 60 6,326 2,167 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 37 309 6,303 2,167 
Estudis secundaris superiors 289 21 269 6,299 2,182 
Universitaris 159 6 153 6,261 1,994 
Ocupació           
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 6 111 5,932 2,237 
Professionals, tècnics i similars 100 3 97 6,051 2,126 
Personal administratiu i similars 129 4 124 6,391 1,797 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 12 149 6,106 2,152 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 8 105 6,664 2,162 
Treballadors no qualificats 41 10 31 6,009 2,468 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 22 103 6,882 2,087 
Mestresses de casa 36 9 26 6,135 2,530 
Aturats i altres no ocupats 16 1 16 6,332 1,674 
Estudiants 28 3 26 6,107 2,297 
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Taula 3.2.4 
 
Partits polítics 
 
Freqüències   No contesta Casos Mitjana Desviació 

Total 870 241 628 3,903 2,178 

Sexe           
Home 461 97 364 3,964 2,047 
Dona 409 144 264 3,819 2,348 
Edat           
De 18 a 24 anys 73 24 50 4,994 1,712 
De 25 a 39 anys 280 54 227 3,827 2,188 
De 40 a 54 anys 269 58 211 3,847 2,126 
55 anys o més 247 106 140 3,725 2,297 
Nacionalitat           
Andorrana 260 39 221 3,841 2,098 
Espanyola 320 100 220 3,642 2,222 
Francesa 60 23 37 3,612 1,982 
Portuguesa 151 52 99 4,383 2,134 
Altres 78 28 51 4,594 2,327 
Nivell d'estudis            
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 36 38 4,398 2,483 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 106 241 3,912 2,249 
Estudis secundaris superiors 289 81 209 3,810 2,164 
Universitaris 159 18 141 3,892 1,982 
Ocupació           
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 20 98 3,536 2,030 
Professionals, tècnics i similars 100 13 86 3,496 1,912 
Personal administratiu i similars 129 21 108 4,030 2,110 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 49 111 3,717 2,387 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 31 82 4,527 1,751 
Treballadors no qualificats 41 21 20 4,167 2,441 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 53 72 4,065 2,523 
Mestresses de casa 36 16 20 3,519 2,550 
Aturats i altres no ocupats 16 8 8 3,524 1,918 
Estudiants 28 6 22 5,101 2,021 
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Taula 3.2.5 
 
Associacions sindicals 
 
Freqüències   No contesta Casos Mitjana Desviació 

Total 870 353 517 3,930 2,465 

Sexe           
Home 461 151 310 4,058 2,403 
Dona 409 202 207 3,738 2,548 
Edat           
De 18 a 24 anys 73 28 45 5,297 2,168 
De 25 a 39 anys 280 76 205 3,972 2,303 
De 40 a 54 anys 269 107 162 3,854 2,439 
55 anys o més 247 142 105 3,378 2,722 
Nacionalitat           
Andorrana 260 81 179 3,950 2,465 
Espanyola 320 136 184 3,327 2,473 
Francesa 60 32 28 3,888 2,291 
Portuguesa 151 61 90 4,852 2,139 
Altres 78 41 37 4,613 2,531 
Nivell d'estudis            
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 46 28 4,280 2,840 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 141 205 3,939 2,440 
Estudis secundaris superiors 289 119 170 3,693 2,488 
Universitaris 159 45 114 4,183 2,372 
Ocupació           
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 38 79 3,230 2,302 
Professionals, tècnics i similars 100 25 75 4,206 2,294 
Personal administratiu i similars 129 37 92 4,185 2,272 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 66 95 3,677 2,553 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 43 70 4,958 2,077 
Treballadors no qualificats 41 26 15 4,230 2,768 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 78 46 3,315 2,748 
Mestresses de casa 36 24 12 1,630 2,089 
Aturats i altres no ocupats 16 7 9 3,886 1,769 
Estudiants 28 7 21 4,840 3,037 
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Taula 3.2.6 
 
Associacions empresarials 
 
Freqüències   No contesta Casos Mitjana Desviació 

Total 870 317 553 4,654 2,309 

Sexe           
Home 461 133 328 4,906 2,242 
Dona 409 184 225 4,286 2,359 
Edat           
De 18 a 24 anys 73 31 42 5,966 1,591 
De 25 a 39 anys 280 71 209 4,456 2,307 
De 40 a 54 anys 269 89 181 4,663 2,165 
55 anys o més 247 126 121 4,523 2,590 
Nacionalitat           
Andorrana 260 80 180 4,887 2,109 
Espanyola 320 119 201 3,997 2,433 
Francesa 60 23 37 4,366 2,189 
Portuguesa 151 54 97 5,433 2,110 
Altres 78 40 38 5,324 2,244 
Nivell d'estudis            
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 44 30 4,806 2,884 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 120 226 4,366 2,547 
Estudis secundaris superiors 289 106 184 4,660 2,079 
Universitaris 159 46 113 5,180 1,888 
Ocupació           
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 25 92 4,614 2,146 
Professionals, tècnics i similars 100 29 71 5,039 1,799 
Personal administratiu i similars 129 42 86 4,493 2,275 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 65 96 4,098 2,604 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 34 79 5,247 2,286 
Treballadors no qualificats 41 21 20 4,943 2,235 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 65 60 4,263 2,603 
Mestresses de casa 36 19 16 4,166 2,284 
Aturats i altres no ocupats 16 7 9 4,155 1,737 
Estudiants 28 10 19 5,820 2,003 
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Taula 3.3 
 
Quines pensa que són dues principals funcions del Consell General, o sigui el 
Parlament d’Andorra? 
 
(Multiresposta) 
 

% Horitzontals   
Poder 
legislatiu 

Vigilar 
interessos 
ciutadans, 
debatre 

Controlar 
el Govern 

Política 
del país 

Analitzar, 
o millorar 
la situació 
del país 

Aprovar el 
pressupost 

No 
contesta 

Total 870 33,4 7,1 5,2 3,9 3,3 2,9 51,5 

Sexe                 
Home 461 38,1 7,9 7,5 3,9 3,9 2,6 46,2 
Dona 409 28,0 6,1 2,6 3,9 2,5 3,1 57,5 
Edat                 
De 18 a 24 anys 73 38,0 0,0 1,8 0,0 3,6 0,0 60,3 
De 25 a 39 anys 280 33,7 6,8 4,7 3,4 2,0 3,5 54,3 
De 40 a 54 anys 269 38,5 7,0 5,3 4,6 2,1 4,6 45,8 
55 anys o més 247 26,0 9,5 6,7 4,8 5,8 1,1 52,0 
Nacionalitat                 
Andorrana 260 56,1 5,4 9,7 5,2 4,8 5,3 28,6 
Espanyola 320 28,7 10,9 5,3 3,4 3,3 2,8 53,4 
Francesa 60 25,5 7,9 3,2 4,7 0,0 2,3 61,1 
Portuguesa 151 16,1 3,6 0,8 1,5 2,1 0,6 73,0 
Altres 78 16,4 2,7 0,0 5,5 2,6 0,0 70,9 
Nivell d'estudis                  
Estudis primaris no acabats o 
sense estudis 

74 7,6 1,3 1,5 4,0 3,5 0,0 84,1 

Estudis primaris o secundaris 
bàsics 

346 21,6 7,3 2,2 4,9 3,9 1,6 61,6 

Estudis secundaris superiors 289 38,8 6,8 5,3 3,4 3,0 3,9 45,3 
Universitaris 159 61,1 9,7 13,2 2,5 2,3 5,3 25,7 
Ocupació                 
Directius, propietaris i 
comandaments intermedis 

117 54,9 7,7 9,0 5,2 1,7 7,0 31,7 

Professionals, tècnics i similars 100 60,1 9,4 9,7 3,7 2,9 6,1 22,4 
Personal administratiu i similars 129 45,4 6,6 5,0 4,9 0,0 2,6 44,4 
Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis personals 160 16,5 4,9 2,0 4,7 4,7 1,4 66,4 

Treballadors de la indústria, 
construcció i agricultura 113 22,9 6,7 1,7 1,3 4,5 1,4 64,1 

Treballadors no qualificats 41 11,8 2,7 2,9 2,7 0,0 0,0 80,0 
Jubilats, pensionistes o baixa 
definitiva 

125 18,6 10,2 8,1 3,7 4,5 1,5 57,5 

Mestresses de casa 36 24,2 2,1 2,1 6,3 10,6 4,5 60,0 
Aturats i altres no ocupats 16 17,4 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 82,6 
Estudiants 28 52,3 2,8 4,6 0,0 4,6 0,0 43,1 
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Taula 3.4 
 
Vostè s’informa o segueix els debats del Consell General? 
 
% Horitzontals   Sí No No contesta 

Total 870 33,5 66,3 0,2 

Sexe         
Home 461 41,5 58,3 0,2 
Dona 409 24,4 75,4 0,3 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 22,1 77,9 0,0 
De 25 a 39 anys 280 25,4 74,6 0,0 
De 40 a 54 anys 269 37,0 62,7 0,3 
55 anys o més 247 42,2 57,4 0,5 
Nacionalitat         
Andorrana 260 51,9 48,1 0,0 
Espanyola 320 33,4 66,0 0,6 
Francesa 60 15,3 84,7 0,0 
Portuguesa 151 17,4 82,6 0,0 
Altres 78 17,9 82,1 0,0 
Nivell d'estudis          
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 24,7 73,8 1,5 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 26,7 73,3 0,0 
Estudis secundaris superiors 289 34,6 65,4 0,0 
Universitaris 159 50,3 49,2 0,5 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 46,6 53,4 0,0 
Professionals, tècnics i similars 100 48,7 51,3 0,0 
Personal administratiu i similars 129 36,0 63,4 0,6 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 18,5 81,5 0,0 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 28,8 71,2 0,0 
Treballadors no qualificats 41 11,5 88,5 0,0 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 40,3 58,8 0,9 
Mestresses de casa 36 21,9 78,1 0,0 
Aturats i altres no ocupats 16 21,3 78,7 0,0 
Estudiants 28 35,7 64,3 0,0 
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Taula 3.5 
 
Com s’informa o segueix els debats? 
 

% Horitzontals   
Informatius 
a la tele 

Per la 
premsa 

Sessions 
en directe 
per la tele 

Informatius 
de la ràdio 

Sessions en 
directe per 
la ràdio 

Boca a 
orella 

Altres 

Total 291 59,1 47,5 26,8 12,7 5,8 4,0 3,7 

Sexe                 
Home 191 59,4 52,7 25,6 13,2 6,4 4,0 4,9 
Dona 100 58,6 37,3 29,2 11,8 4,6 4,1 1,3 
Edat                 
De 18 a 24 anys 16 75,8 46,0 16,1 8,1 0,0 0,0 0,0 
De 25 a 39 anys 71 51,5 49,6 25,0 13,9 9,5 5,2 6,1 
De 40 a 54 anys 100 62,7 49,1 22,9 15,3 7,2 4,7 2,6 
55 anys o més 104 58,4 44,6 33,4 10,2 2,9 3,2 3,7 
Nacionalitat                 
Andorrana 135 57,2 51,7 32,3 13,6 8,6 5,0 4,1 
Espanyola 107 62,8 41,3 26,0 15,5 4,9 3,4 2,2 
Francesa 9 15,4 43,0 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Portuguesa 26 63,7 32,4 10,6 8,3 0,0 5,1 3,5 
Altres 14 70,3 84,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 
Nivell d'estudis                  
Estudis primaris no acabats 
o sense estudis 18 66,4 40,1 27,5 22,4 4,1 6,1 0,0 

Estudis primaris o secundaris 
bàsics 93 69,6 35,4 17,8 7,3 6,3 3,2 4,6 

Estudis secundaris superiors 100 56,0 54,2 29,9 15,0 4,8 6,0 3,3 
Universitaris 80 49,3 54,7 33,3 13,9 6,7 2,1 4,1 
Ocupació                 
Directius, propietaris i 
comandaments intermedis 55 55,0 62,3 23,0 15,7 4,5 4,4 3,5 

Professionals, tècnics i 
similars 

49 42,3 45,1 34,4 14,3 7,7 3,2 9,6 

Personal administratiu i 
similars 46 59,2 53,4 29,1 10,4 11,4 8,0 1,2 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis personals 

30 56,2 44,8 36,9 16,0 4,5 2,8 0,0 

Treballadors de la indústria, 
construcció i agricultura 

33 60,8 35,4 23,4 9,0 6,2 6,7 2,9 

Treballadors no qualificats 5 82,5 60,3 0,0 0,0 0,0 0,0 42,8 
Jubilats, pensionistes o baixa 
definitiva 50 70,3 32,6 25,9 8,5 1,5 2,2 1,5 

Mestresses de casa 8 58,4 41,6 20,2 28,7 0,0 0,0 0,0 
Aturats i altres no ocupats 3 100,0 100,0 21,3 37,0 37,0 0,0 0,0 
Estudiants 10 74,1 48,1 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Taula 3.6 
 
Ha visitat algun cop la seu del Consell General, la Casa de la Vall? 
 
% Horitzontals   Sí No No contesta 

Total 870 49,6 50,0 0,4 

Sexe     
Home 461 51,1 48,6 0,3 
Dona 409 48,0 51,5 0,5 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 64,8 35,2 0,0 
De 25 a 39 anys 280 49,4 50,6 0,0 
De 40 a 54 anys 269 46,9 52,8 0,3 
55 anys o més 247 48,3 50,7 1,0 
Nacionalitat         
Andorrana 260 78,4 21,6 0,0 
Espanyola 320 39,9 59,8 0,3 
Francesa 60 56,9 43,1 0,0 
Portuguesa 151 27,7 70,9 1,5 
Altres 78 31,1 68,9 0,0 
Nivell d'estudis          
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 29,9 68,6 1,5 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 40,7 58,6 0,6 
Estudis secundaris superiors 289 53,4 46,6 0,0 
Universitaris 159 71,5 28,5 0,0 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 59,8 40,2 0,0 
Professionals, tècnics i similars 100 71,0 29,0 0,0 
Personal administratiu i similars 129 60,8 39,2 0,0 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 30,4 69,0 0,6 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 44,1 55,9 0,0 
Treballadors no qualificats 41 11,5 88,5 0,0 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 52,1 47,0 0,9 
Mestresses de casa 36 31,2 68,8 0,0 
Aturats i altres no ocupats 16 50,5 41,8 7,7 
Estudiants 28 78,2 21,8 0,0 
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3.7. En quina mesura pensa que la composició del Consell representa la diversitat 
d’opinions polítiques de: 
 
Taula 3.7.1 
 
Joves 
 
% Horitzontals   Molt o bastant Poc o gens No contesta 

Total 870 19,4 62,8 17,8 

Sexe         
Home 461 22,6 60,5 16,8 
Dona 409 15,9 65,3 18,9 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 29,4 51,1 19,4 
De 25 a 39 anys 280 19,6 66,9 13,6 
De 40 a 54 anys 269 19,2 65,4 15,4 
55 anys o més 247 16,6 58,6 24,7 
Nacionalitat         
Andorrana 260 20,3 67,9 11,8 
Espanyola 320 14,0 67,8 18,1 
Francesa 60 14,4 57,5 28,0 
Portuguesa 151 27,1 56,1 16,8 
Altres 78 28,2 41,2 30,6 
Nivell d'estudis          
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 18,8 48,2 32,9 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 22,8 61,2 15,9 
Estudis secundaris superiors 289 16,9 65,2 17,9 
Universitaris 159 17,1 68,2 14,7 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 16,6 71,2 12,3 
Professionals, tècnics i similars 100 20,1 64,9 15,0 
Personal administratiu i similars 129 18,3 70,9 10,7 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 19,6 59,5 21,0 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 28,9 53,8 17,3 
Treballadors no qualificats 41 13,1 47,3 39,6 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 13,4 65,7 20,8 
Mestresses de casa 36 22,1 57,7 20,2 
Aturats i altres no ocupats 16 22,9 60,2 16,8 
Estudiants 28 29,2 49,0 21,7 
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Taula 3.7.2 
 
Dones 
 
% Horitzontals   Molt o bastant Poc o gens No contesta 

Total 870 24,5 57,3 18,2 

Sexe         
Home 461 29,8 52,4 17,8 
Dona 409 18,5 62,8 18,7 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 36,5 40,5 23,0 
De 25 a 39 anys 280 24,8 60,9 14,3 
De 40 a 54 anys 269 23,5 60,0 16,5 
55 anys o més 247 21,8 55,1 23,1 
Nacionalitat         
Andorrana 260 33,2 55,2 11,6 
Espanyola 320 18,6 63,6 17,8 
Francesa 60 14,6 59,7 25,7 
Portuguesa 151 27,5 51,2 21,3 
Altres 78 21,8 47,6 30,6 
Nivell d'estudis          
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 20,0 50,6 29,4 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 23,5 60,3 16,2 
Estudis secundaris superiors 289 23,7 56,2 20,0 
Universitaris 159 30,5 55,4 14,1 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 22,6 66,8 10,6 
Professionals, tècnics i similars 100 36,5 48,4 15,0 
Personal administratiu i similars 129 22,7 64,7 12,6 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 20,5 58,2 21,3 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 28,4 49,7 21,9 
Treballadors no qualificats 41 14,8 45,6 39,6 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 18,2 63,1 18,8 
Mestresses de casa 36 27,7 55,3 17,0 
Aturats i altres no ocupats 16 25,5 50,0 24,5 
Estudiants 28 43,1 35,2 21,7 
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Taula 3.7.3 
 
Gent gran 
 
% Horitzontals   Molt o bastant Poc o gens No contesta 

Total 870 32,1 49,8 18,1 

Sexe         
Home 461 34,5 48,6 16,9 
Dona 409 29,4 51,2 19,4 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 36,0 44,6 19,4 
De 25 a 39 anys 280 33,5 51,6 14,9 
De 40 a 54 anys 269 32,6 49,4 18,1 
55 anys o més 247 29,0 49,8 21,3 
Nacionalitat         
Andorrana 260 33,4 54,8 11,8 
Espanyola 320 28,4 54,8 16,8 
Francesa 60 33,8 37,4 28,9 
Portuguesa 151 34,7 43,1 22,2 
Altres 78 36,6 35,6 27,8 
Nivell d'estudis          
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 23,1 47,7 29,2 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 31,7 51,9 16,4 
Estudis secundaris superiors 289 28,9 51,3 19,8 
Universitaris 159 42,9 43,7 13,4 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 38,1 49,4 12,5 
Professionals, tècnics i similars 100 40,2 44,6 15,2 
Personal administratiu i similars 129 33,3 55,3 11,3 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 25,6 51,5 23,0 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 31,9 46,8 21,3 
Treballadors no qualificats 41 24,8 32,5 42,6 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 29,9 54,7 15,5 
Mestresses de casa 36 19,3 63,7 17,0 
Aturats i altres no ocupats 16 38,3 44,9 16,8 
Estudiants 28 43,1 35,2 21,7 
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Taula 3.7.4 
 
Població en general 
 
% Horitzontals   Molt o bastant Poc o gens No contesta 

Total 870 28,6 55,1 16,3 

Sexe         
Home 461 33,4 51,6 15,0 
Dona 409 23,1 59,1 17,8 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 47,1 33,5 19,4 
De 25 a 39 anys 280 30,6 57,0 12,5 
De 40 a 54 anys 269 26,7 58,4 14,8 
55 anys o més 247 22,8 55,8 21,4 
Nacionalitat         
Andorrana 260 35,0 53,6 11,4 
Espanyola 320 21,2 63,4 15,4 
Francesa 60 13,6 60,7 25,7 
Portuguesa 151 36,9 46,0 17,1 
Altres 78 31,9 40,2 27,8 
Nivell d'estudis          
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 18,0 51,8 30,2 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 30,2 55,1 14,8 
Estudis secundaris superiors 289 26,0 57,1 16,9 
Universitaris 159 34,2 53,4 12,3 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 27,5 61,5 11,0 
Professionals, tècnics i similars 100 33,4 53,1 13,5 
Personal administratiu i similars 129 29,1 61,1 9,8 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 23,3 57,4 19,3 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 39,9 45,0 15,0 
Treballadors no qualificats 41 13,4 47,0 39,6 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 22,4 61,0 16,7 
Mestresses de casa 36 27,8 50,0 22,2 
Aturats i altres no ocupats 16 28,3 48,1 23,6 
Estudiants 28 50,5 27,7 21,7 
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3.8. Està vostè d’acord o en desacord amb aquestes afirmacions: 
 
Taula 3.8.1 
 
Al Consell General es debaten qüestions que preocupen als ciutadans 
 

% Horitzontals   D'acord 
Ni d'acord ni  
en desacord 

En 
desacord 

No 
contesta 

Total 870 57,1 7,3 23,0 12,6 

Sexe           
Home 461 61,0 6,3 22,6 10,1 
Dona 409 52,6 8,4 23,5 15,4 
Edat           
De 18 a 24 anys 73 39,7 6,6 29,9 23,7 
De 25 a 39 anys 280 59,3 6,9 26,5 7,4 
De 40 a 54 anys 269 56,1 7,2 26,2 10,5 
55 anys o més 247 60,7 8,0 13,7 17,6 
Nacionalitat           
Andorrana 260 55,7 9,3 30,0 5,0 
Espanyola 320 58,0 8,9 18,3 14,8 
Francesa 60 54,9 4,7 23,8 16,6 
Portuguesa 151 64,7 3,0 20,0 12,3 
Altres 78 44,4 4,5 24,6 26,5 
Nivell d'estudis            
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 46,3 8,1 11,7 33,9 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 58,3 7,4 21,4 12,9 
Estudis secundaris superiors 289 54,8 7,6 25,9 11,7 
Universitaris 159 63,4 6,2 26,7 3,8 
Ocupació           
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 55,3 5,6 35,9 3,2 
Professionals, tècnics i similars 100 66,8 7,9 22,2 3,1 
Personal administratiu i similars 129 56,3 8,0 30,9 4,9 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 
personals 160 57,1 9,0 18,8 15,0 

Treballadors de la indústria, construcció i 
agricultura 

113 64,6 6,2 19,0 10,2 

Treballadors no qualificats 41 31,4 5,3 25,7 37,6 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 58,6 9,8 9,6 22,0 
Mestresses de casa 36 56,2 2,1 14,6 27,2 
Aturats i altres no ocupats 16 43,3 5,0 29,8 21,9 
Estudiants 28 42,6 0,0 40,3 17,1 
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Taula 3.8.2 
 
Els consellers tenen la qualificació necessària per acomplir les seves funcions 
 

% Horitzontals   D'acord 
Ni d'acord ni  
en desacord 

En 
desacord 

No 
contesta 

Total 870 44,5 13,3 24,9 17,3 

Sexe           
Home 461 49,3 13,2 23,2 14,3 
Dona 409 39,1 13,5 26,7 20,7 
Edat           
De 18 a 24 anys 73 55,2 7,9 22,4 14,5 
De 25 a 39 anys 280 43,2 11,7 31,1 14,0 
De 40 a 54 anys 269 41,3 13,3 27,7 17,8 
55 anys o més 247 46,3 16,9 15,3 21,5 
Nacionalitat           
Andorrana 260 42,3 14,3 35,5 7,9 
Espanyola 320 44,7 14,1 24,6 16,6 
Francesa 60 42,1 6,4 16,8 34,8 
Portuguesa 151 49,0 12,5 16,8 21,7 
Altres 78 43,7 13,8 12,7 29,8 
Nivell d'estudis            
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 36,0 15,0 12,4 36,7 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 48,8 14,9 17,3 19,0 
Estudis secundaris superiors 289 39,0 13,2 30,8 16,9 
Universitaris 159 48,9 9,5 36,3 5,3 
Ocupació           
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 29,9 14,5 39,9 15,8 
Professionals, tècnics i similars 100 43,6 10,6 35,3 10,4 
Personal administratiu i similars 129 41,0 13,6 37,4 8,0 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 
personals 160 47,4 17,3 18,0 17,2 

Treballadors de la indústria, construcció i 
agricultura 

113 55,1 12,0 17,7 15,2 

Treballadors no qualificats 41 31,4 9,3 11,0 48,3 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 48,1 16,1 13,9 21,9 
Mestresses de casa 36 35,2 8,4 20,9 35,5 
Aturats i altres no ocupats 16 44,8 16,4 16,4 22,4 
Estudiants 28 75,5 0,0 13,9 10,7 
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Taula 3.8.3 
 
Els consellers tenen suficients recursos per realitzar el seu treball 
 

% Horitzontals   D'acord 
Ni d'acord ni 
en desacord 

En 
desacord 

No 
contesta 

Total 870 52,9 9,3 17,3 20,5 

Sexe           
Home 461 58,4 7,7 17,2 16,6 
Dona 409 46,7 11,1 17,4 24,8 
Edat           
De 18 a 24 anys 73 59,0 6,6 16,4 18,0 
De 25 a 39 anys 280 55,3 11,1 19,7 13,9 
De 40 a 54 anys 269 54,6 5,9 19,2 20,4 
55 anys o més 247 46,5 11,8 12,9 28,8 
Nacionalitat           
Andorrana 260 56,3 8,0 24,4 11,3 
Espanyola 320 49,1 11,0 16,5 23,5 
Francesa 60 51,8 0,0 19,3 28,9 
Portuguesa 151 59,5 9,0 9,8 21,7 
Altres 78 44,7 14,7 10,1 30,4 
Nivell d'estudis            
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 30,5 16,0 17,3 36,2 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 51,7 10,7 13,2 24,4 
Estudis secundaris superiors 289 56,7 8,2 17,4 17,8 
Universitaris 159 58,7 5,1 26,4 9,8 
Ocupació           
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 51,2 8,2 22,9 17,7 
Professionals, tècnics i similars 100 60,7 4,4 27,1 7,8 
Personal administratiu i similars 129 53,9 13,7 20,0 12,3 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 
personals 160 51,8 9,7 14,6 23,9 

Treballadors de la indústria, construcció i 
agricultura 

113 59,6 8,7 13,3 18,4 

Treballadors no qualificats 41 38,5 5,4 12,0 44,0 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 45,5 14,0 12,6 27,9 
Mestresses de casa 36 37,5 7,3 16,2 38,9 
Aturats i altres no ocupats 16 46,9 0,0 26,2 26,9 
Estudiants 28 78,3 4,6 4,6 12,5 
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Taula 3.8.4 
 
Les meves opinions estan representades dins del Consell General 
 

% Horitzontals   D'acord 
Ni d'acord ni  
en desacord 

En 
desacord 

No 
contesta 

Total 870 29,3 8,7 43,2 18,8 

Sexe           
Home 461 34,1 7,1 43,7 15,1 
Dona 409 23,9 10,5 42,7 22,8 
Edat           
De 18 a 24 anys 73 29,4 5,3 38,3 26,9 
De 25 a 39 anys 280 27,3 10,3 47,9 14,5 
De 40 a 54 anys 269 29,6 7,7 45,1 17,5 
55 anys o més 247 31,3 8,9 37,3 22,4 
Nacionalitat           
Andorrana 260 32,6 12,3 45,8 9,3 
Espanyola 320 24,3 9,3 45,5 20,9 
Francesa 60 22,9 8,9 39,9 28,2 
Portuguesa 151 41,8 3,3 35,2 19,7 
Altres 78 19,0 4,7 43,7 32,7 
Nivell d'estudis            
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 18,7 8,4 31,5 41,5 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 33,8 7,0 40,0 19,3 
Estudis secundaris superiors 289 28,7 9,0 48,1 14,2 
Universitaris 159 25,5 12,0 47,1 15,4 
Ocupació           
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 23,9 7,3 58,3 10,5 
Professionals, tècnics i similars 100 28,6 9,9 48,9 12,7 
Personal administratiu i similars 129 31,1 12,0 44,5 12,4 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 
personals 160 21,9 9,8 47,7 20,6 

Treballadors de la indústria, construcció i 
agricultura 

113 39,3 4,5 40,2 16,0 

Treballadors no qualificats 41 20,6 4,7 35,5 39,1 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 37,5 10,4 26,4 25,6 
Mestresses de casa 36 24,4 3,6 43,5 28,4 
Aturats i altres no ocupats 16 23,6 4,5 17,8 54,1 
Estudiants 28 36,6 13,9 35,6 13,9 
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Taula 3.8.5 
 
El Consell General és transparent per resoldre i evitar conflictes d'interès 
 

% Horitzontals   D'acord 
Ni d'acord ni  
en desacord 

En 
desacord 

No 
contesta 

Total 870 33,6 11,5 32,0 22,9 

Sexe           
Home 461 39,2 10,7 32,8 17,3 
Dona 409 27,3 12,3 31,2 29,3 
Edat           
De 18 a 24 anys 73 36,5 11,4 40,6 11,4 
De 25 a 39 anys 280 27,7 12,5 41,0 18,7 
De 40 a 54 anys 269 35,1 9,5 34,9 20,5 
55 anys o més 247 37,8 12,3 16,1 33,8 
Nacionalitat           
Andorrana 260 33,4 9,9 44,4 12,2 
Espanyola 320 33,1 14,0 27,2 25,8 
Francesa 60 28,5 8,1 25,1 38,4 
Portuguesa 151 38,9 6,8 29,1 25,2 
Altres 78 29,4 17,9 22,1 30,6 
Nivell d'estudis            
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 29,4 15,4 10,8 44,4 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 35,0 12,8 28,4 23,7 
Estudis secundaris superiors 289 34,3 10,4 33,2 22,2 
Universitaris 159 31,0 8,7 47,8 12,6 
Ocupació           
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 31,4 8,7 44,3 15,6 
Professionals, tècnics i similars 100 22,3 12,5 46,6 18,6 
Personal administratiu i similars 129 24,3 14,0 45,8 15,8 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 
personals 160 38,8 13,3 24,7 23,3 

Treballadors de la indústria, construcció i 
agricultura 

113 46,1 5,4 31,8 16,7 

Treballadors no qualificats 41 20,3 14,9 24,2 40,6 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 36,6 14,1 13,4 35,9 
Mestresses de casa 36 35,4 11,6 7,8 45,2 
Aturats i altres no ocupats 16 33,2 0,0 38,1 28,7 
Estudiants 28 47,7 9,2 30,5 12,5 
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Taula 4.1 
 
En els darrers 12 mesos ha llegit algun llibre (excepte els llibres de text o d’estudi)  
 
% Horitzontals   Sí No No contesta 

Total 870 58,0 41,0 1,0 

Sexe         
Home 461 53,7 46,1 0,2 
Dona 409 62,8 35,3 1,9 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 60,9 39,1 0,0 
De 25 a 39 anys 280 61,1 38,9 0,0 
De 40 a 54 anys 269 57,2 41,2 1,6 
55 anys o més 247 54,4 43,8 1,8 
Nacionalitat         
Andorrana 260 75,0 25,0 0,0 
Espanyola 320 60,6 39,0 0,3 
Francesa 60 63,3 34,4 2,3 
Portuguesa 151 27,1 70,2 2,7 
Altres 78 46,8 50,6 2,6 
Nivell d'estudis          
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 29,9 70,1 0,0 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 46,0 51,6 2,5 
Estudis secundaris superiors 289 65,2 34,8 0,0 
Universitaris 159 84,3 15,7 0,0 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 69,0 31,0 0,0 
Professionals, tècnics i similars 100 82,4 17,6 0,0 
Personal administratiu i similars 129 71,5 28,5 0,0 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 47,6 51,5 0,9 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 33,2 66,0 0,8 
Treballadors no qualificats 41 27,7 67,8 4,5 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 60,3 38,0 1,6 
Mestresses de casa 36 51,4 41,9 6,7 
Aturats i altres no ocupats 16 48,9 51,1 0,0 
Estudiants 28 70,8 29,2 0,0 
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Als que han llegit algun llibre els darrers 12 mesos (N=504) 
 
Taula 4.1.1 
 
Quants llibres ha llegit el darrer any? 
 

% Horitzontals   
Un o dos 
llibres 

Entre tres  
i cinc llibres 

Més de sis 
llibres 

No contesta 

Total 504 39,0 31,2 27,8 1,9 

Sexe           
Home 248 40,1 31,3 24,7 3,9 
Dona 257 38,0 31,1 30,8 0,0 
Edat           
De 18 a 24 anys 45 44,2 16,7 39,2 0,0 
De 25 a 39 anys 171 47,4 29,8 19,6 3,2 
De 40 a 54 anys 154 35,4 28,7 35,9 0,0 
55 anys o més 134 30,8 40,9 25,2 3,2 
Nacionalitat           
Andorrana 195 32,8 32,0 33,7 1,5 
Espanyola 194 41,5 35,7 22,1 0,6 
Francesa 38 28,2 27,8 44,0 0,0 
Portuguesa 41 61,4 11,0 24,3 3,3 
Altres 37 45,1 29,8 13,7 11,4 
Nivell d'estudis            
Estudis primaris no acabats o sense estudis 22 61,8 27,6 7,1 3,6 
Estudis primaris o secundaris bàsics 159 54,0 28,4 14,6 3,0 
Estudis secundaris superiors 189 36,7 34,0 28,7 0,6 
Universitaris 134 20,7 31,3 45,8 2,2 
Ocupació           
Directius, propietaris i comandaments 
intermedis 

81 34,6 30,6 33,1 1,7 

Professionals, tècnics i similars 82 21,0 34,8 40,2 4,1 
Personal administratiu i similars 92 45,9 25,0 29,1 0,0 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 
personals 

76 49,9 25,5 24,6 0,0 

Treballadors de la indústria, construcció i 
agricultura 38 62,5 20,9 14,5 2,1 

Treballadors no qualificats 11 60,5 14,5 7,3 17,7 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 75 27,0 48,6 21,5 3,0 
Mestresses de casa 18 56,5 36,4 7,1 0,0 
Aturats i altres no ocupats 8 29,9 56,2 14,0 0,0 
Estudiants 20 39,2 13,1 47,7 0,0 
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Als que han llegit algun llibre els darrers 12 mesos (N=504) 
 
Mitjana de llibres que ha llegit el darrer any 
 
Freqüències   Mitjana Desviació 

Total 504 6,477 10,744 

Sexe       
Home 248 5,270 8,196 
Dona 257 7,594 12,569 
Edat       
De 18 a 24 anys 45 6,771 11,823 
De 25 a 39 anys 171 4,310 4,893 
De 40 a 54 anys 154 8,367 14,234 
55 anys o més 134 6,895 10,617 
Nacionalitat       
Andorrana 195 6,869 9,658 
Espanyola 194 5,731 10,262 
Francesa 38 13,330 20,474 
Portuguesa 41 3,704 3,716 
Altres 37 3,960 4,229 
Nivell d'estudis        
Estudis primaris no acabats o sense estudis 22 2,806 2,020 
Estudis primaris o secundaris bàsics 159 5,050 11,173 
Estudis secundaris superiors 189 5,666 7,522 
Universitaris 134 9,912 13,832 
Ocupació       
Directius, propietaris i comandaments intermedis 81 7,896 14,242 
Professionals, tècnics i similars 82 8,762 11,131 
Personal administratiu i similars 92 5,011 5,457 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 76 6,019 11,844 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 38 2,929 2,845 
Treballadors no qualificats 11 2,442 1,743 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 75 7,258 11,759 
Mestresses de casa 18 3,283 3,758 
Aturats i altres no ocupats 8 3,686 1,660 
Estudiants 20 9,543 16,962 
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Als que han llegit algun llibre els darrers 12 mesos (N=504) 
 
Taula 4.1.2 
 
Quins tipus de llibrers eren els que va llegir en els darrers 12 mesos (exceptuant els 
que llegeix per la seva feina o estudis)?   
Multiresposta.  

 

% Horitzontals   
Novel·la o 
narrativa 

Assaig, 
divulgació  

Poesia o 
teatre 

Biografia 
Llibres 
pràctics 

Còmics Altres 

Total 504 81,8 26,9 4,5 3,4 2,2 1,8 0,5 

Sexe                 
Home 248 78,2 31,2 2,5 3,8 1,1 2,0 0,7 
Dona 257 85,3 22,9 6,5 3,0 3,3 1,5 0,3 
Edat                 
De 18 a 24 anys 45 94,2 14,6 0,0 0,0 2,9 2,9 0,0 
De 25 a 39 anys 171 74,2 31,1 3,5 4,0 2,3 1,2 0,0 
De 40 a 54 anys 154 81,2 25,5 3,1 5,9 3,8 2,4 1,6 
55 anys o més 134 88,1 27,3 8,9 0,8 0,0 1,4 0,0 
Nacionalitat                 
Andorrana 195 84,4 28,3 3,1 2,6 2,3 1,7 0,8 
Espanyola 194 81,4 24,3 6,2 2,5 2,9 1,6 0,4 
Francesa 38 87,6 40,0 10,0 9,1 0,0 3,7 0,0 
Portuguesa 41 74,4 15,4 2,3 5,6 2,3 2,3 0,0 
Altres 37 72,5 33,4 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 
Nivell d'estudis                  
Estudis primaris no acabats o 
sense estudis 

22 89,6 26,2 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 

Estudis primaris o secundaris 
bàsics 

159 76,5 22,7 4,2 4,4 3,8 0,0 0,3 

Estudis secundaris superiors 189 83,8 25,5 6,1 3,1 1,8 2,3 0,3 
Universitaris 134 83,9 34,1 3,4 3,2 1,2 2,8 1,0 
Ocupació                 
Directius, propietaris i 
comandaments intermedis 

81 76,8 25,9 2,7 10,3 1,0 2,5 1,7 

Professionals, tècnics i similars 82 89,4 33,6 4,2 1,7 0,0 0,9 0,0 
Personal administratiu i similars 92 75,5 31,5 4,6 1,5 4,5 3,3 1,2 
Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis personals 

76 86,5 16,1 5,1 3,0 1,6 1,8 0,0 

Treballadors de la indústria, 
construcció i agricultura 38 69,2 28,9 2,5 5,4 3,6 2,1 0,0 

Treballadors no qualificats 11 77,3 14,5 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 
Jubilats, pensionistes o baixa 
definitiva 

75 84,7 31,2 9,4 2,2 0,7 0,0 0,0 

Mestresses de casa 18 91,4 12,7 4,5 0,0 4,5 4,5 0,0 
Aturats i altres no ocupats 8 73,3 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Estudiants 20 89,5 17,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 
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Als que han llegit algun llibre els darrers 12 mesos (N=504) 
 
Taula 4.1.3 
 
Amb quin idioma acostuma a llegir?  
Multiresposta 

 

% Horitzontals   Català Espanyol Francès Portuguès Anglès 
Altre 
idioma 

Total 504 56,0 75,3 22,7 2,8 6,1 0,3 

Sexe               
Home 248 53,5 72,3 24,1 2,1 10,1 0,3 
Dona 257 58,4 78,1 21,3 3,5 2,3 0,2 
Edat               
De 18 a 24 anys 45 54,6 80,4 19,6 7,9 2,9 0,0 
De 25 a 39 anys 171 50,2 78,9 18,6 4,4 7,1 0,0 
De 40 a 54 anys 154 56,7 73,6 21,3 1,2 5,1 0,9 
55 anys o més 134 62,9 70,9 30,3 0,8 7,0 0,0 
Nacionalitat               
Andorrana 195 74,9 73,3 27,5 1,1 6,3 0,3 
Espanyola 194 55,9 85,6 6,0 0,6 5,2 0,4 
Francesa 38 16,2 27,8 96,3 0,0 5,3 0,0 
Portuguesa 41 42,9 80,1 10,0 26,4 3,3 0,0 
Altres 37 11,4 74,6 23,1 0,0 13,7 0,0 
Nivell d'estudis                
Estudis primaris no acabats o sense estudis 22 51,3 75,7 21,8 6,1 0,0 0,0 
Estudis primaris o secundaris bàsics 159 50,5 84,1 6,5 3,1 1,8 0,0 
Estudis secundaris superiors 189 52,9 73,8 23,2 3,7 4,0 0,3 
Universitaris 134 67,7 66,7 41,1 0,6 15,1 0,6 
Ocupació               
Directius, propietaris i comandaments intermedis 81 47,3 62,6 27,7 3,3 14,5 0,7 
Professionals, tècnics i similars 82 70,0 67,4 42,6 2,3 10,2 0,0 
Personal administratiu i similars 92 58,3 87,0 13,7 1,5 5,8 0,0 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 76 43,5 84,4 15,5 5,4 2,1 1,1 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 38 37,2 79,8 7,4 3,6 0,0 0,0 
Treballadors no qualificats 11 36,8 69,3 26,1 11,8 0,0 0,0 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 75 70,2 70,6 22,4 0,0 4,9 0,0 
Mestresses de casa 18 54,7 69,6 15,2 0,0 0,0 0,0 
Aturats i altres no ocupats 8 30,9 100,0 37,0 0,0 0,0 0,0 
Estudiants 20 69,3 80,4 17,0 6,5 0,0 0,0 
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Als que han llegit algun llibre els darrers 12 mesos (N=504) 
 
Taula 4.1.4 
 
Llegeix llibres amb algun altre format que no sigui paper?   
 

% Horitzontals   
En format  
paper 

Internet 
En format 
 digital 

Total 504 89,9 10,6 3,9 

Sexe         
Home 248 85,5 14,3 5,2 
Dona 257 94,2 7,0 2,6 
Edat         
De 18 a 24 anys 45 85,4 20,4 5,8 
De 25 a 39 anys 171 85,2 12,8 5,9 
De 40 a 54 anys 154 91,2 11,0 3,8 
55 anys o més 134 96,0 4,0 0,8 
Nacionalitat         
Andorrana 195 87,5 12,8 4,6 
Espanyola 194 93,4 9,1 1,6 
Francesa 38 89,3 5,3 5,3 
Portuguesa 41 94,4 5,6 4,6 
Altres 37 80,5 17,7 9,9 
Nivell d'estudis          
Estudis primaris no acabats o sense estudis 22 96,4 3,6 0,0 
Estudis primaris o secundaris bàsics 159 90,2 12,4 1,8 
Estudis secundaris superiors 189 91,0 10,9 2,6 
Universitaris 134 87,0 9,1 8,9 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 81 88,8 7,3 6,7 
Professionals, tècnics i similars 82 91,0 5,5 7,1 
Personal administratiu i similars 92 84,1 18,4 4,9 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 76 91,5 12,0 1,0 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 38 86,8 15,4 2,5 
Treballadors no qualificats 11 82,3 17,7 0,0 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 75 98,0 3,5 0,0 
Mestresses de casa 18 95,5 0,0 4,5 
Aturats i altres no ocupats 8 100,0 0,0 0,0 
Estudiants 20 80,4 32,7 6,5 
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Taula 4.2 
 
En els darrers 12 mesos ha comprat algun llibre (excepte els llibres de text o 
manuals d’estudi)? 
 
% Horitzontals   Sí No 

Total 870 57,3 42,7 

Sexe       
Home 461 53,2 46,8 
Dona 409 61,9 38,1 
Edat       
De 18 a 24 anys 73 59,2 40,8 
De 25 a 39 anys 280 59,7 40,3 
De 40 a 54 anys 269 59,0 41,0 
55 anys o més 247 52,2 47,8 
Nacionalitat       
Andorrana 260 71,3 28,7 
Espanyola 320 64,6 35,4 
Francesa 60 50,3 49,7 
Portuguesa 151 31,3 68,7 
Altres 78 36,7 63,3 
Nivell d'estudis        
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 24,9 75,1 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 44,9 55,1 
Estudis secundaris superiors 289 66,2 33,8 
Universitaris 159 83,4 16,6 
Ocupació       
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 65,9 34,1 
Professionals, tècnics i similars 100 80,4 19,6 
Personal administratiu i similars 129 71,3 28,7 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 49,2 50,8 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 37,6 62,4 
Treballadors no qualificats 41 27,1 72,9 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 56,0 44,0 
Mestresses de casa 36 52,5 47,5 
Aturats i altres no ocupats 16 48,5 51,5 
Estudiants 28 61,5 38,5 
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(Als que han comprat algun llibre. N=498)  
 
Taula 4.2.1 
 
Quants? 
 

% Horitzontals   
Un o dos 
llibres 

Entre tres i 
cinc llibres 

Entre sis i 
deu llibres 

Més de deu 
llibres 

No 
contesta 

Total 498 45,9 27,0 14,0 10,8 2,3 

Sexe             
Home 245 46,6 27,6 14,1 8,6 3,0 
Dona 253 45,1 26,3 13,9 13,0 1,7 
Edat             
De 18 a 24 anys 43 50,0 31,9 15,0 3,0 0,0 
De 25 a 39 anys 167 54,6 23,8 13,5 5,4 2,7 
De 40 a 54 anys 159 36,9 26,6 19,0 15,6 1,9 
55 anys o més 129 44,1 30,0 8,1 14,6 3,2 
Nacionalitat             
Andorrana 185 37,5 26,1 20,5 11,8 4,1 
Espanyola 207 51,6 27,7 10,6 9,2 0,9 
Francesa 30 22,4 28,7 17,7 31,3 0,0 
Portuguesa 47 62,9 27,5 9,6 0,0 0,0 
Altres 29 55,0 25,3 0,0 12,2 7,5 
Nivell d'estudis              
Estudis primaris no acabats o sense estudis 18 69,8 13,0 8,5 0,0 8,8 
Estudis primaris o secundaris bàsics 156 62,6 23,8 7,7 4,9 1,0 
Estudis secundaris superiors 191 47,5 25,3 14,4 11,5 1,2 
Universitaris 133 20,5 35,1 21,5 18,3 4,7 
Ocupació             
Directius, propietaris i comandaments 
intermedis 

77 36,2 24,4 20,9 17,5 1,0 

Professionals, tècnics i similars 80 28,8 27,9 17,5 18,7 7,1 
Personal administratiu i similars 92 47,7 25,1 17,2 10,0 0,0 
Treballadors del comerç, hostaleria i 
serveis personals 

79 54,4 26,3 10,8 8,4 0,0 

Treballadors de la indústria, construcció i 
agricultura 43 60,6 27,6 8,0 0,0 3,8 

Treballadors no qualificats 11 85,1 7,4 7,4 0,0 0,0 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 70 43,2 33,7 9,0 10,9 3,2 
Mestresses de casa 19 51,9 41,2 4,0 0,0 2,9 
Aturats i altres no ocupats 8 65,3 25,4 0,0 0,0 9,3 
Estudiants 17 52,6 20,3 19,6 7,5 0,0 
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(Als que han comprat algun llibre. N=498)  
 
Mitjana de llibres que ha comprat en el darrer any 
 
Freqüències   Mitjana Desviació 

Total 498 5,685 12,534 

Sexe       
Home 245 5,248 13,668 
Dona 253 6,104 11,354 
Edat       
De 18 a 24 anys 43 3,947 4,505 
De 25 a 39 anys 167 3,993 5,786 
De 40 a 54 anys 159 7,844 19,613 
55 anys o més 129 5,801 8,601 
Nacionalitat       
Andorrana 185 6,744 15,657 
Espanyola 207 4,574 7,483 
Francesa 30 12,851 24,917 
Portuguesa 47 2,639 1,911 
Altres 29 4,458 5,523 
Nivell d'estudis        
Estudis primaris no acabats o sense estudis 18 2,862 2,637 
Estudis primaris o secundaris bàsics 156 3,620 6,913 
Estudis secundaris superiors 191 5,129 6,843 
Universitaris 133 9,410 21,398 
Ocupació       
Directius, propietaris i comandaments intermedis 77 8,421 17,252 
Professionals, tècnics i similars 80 8,983 22,765 
Personal administratiu i similars 92 4,554 4,735 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 79 4,609 8,901 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 43 2,456 1,974 
Treballadors no qualificats 11 2,363 2,413 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 70 5,362 7,603 
Mestresses de casa 19 3,111 2,034 
Aturats i altres no ocupats 8 2,433 1,122 
Estudiants 17 4,918 6,539 
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(Als que han comprat algun llibre. N=498)  
 
Taula 4.2.2 
 
On l’ha comprat? 
 

% Horitzontals   
Llibreries 
Andorra 

Llibreries 
fora 
d'Andorra 

Grans 
superfícies 
Andorra 

Grans 
superfícies  
fora d'Andorra 

Per 
Internet 

Altres 
llocs 
Andorra 

Total 498 68,6 27,6 21,0 10,1 4,3 2,3 

Sexe               
Home 245 62,6 30,1 20,9 11,5 6,5 1,4 
Dona 253 74,5 25,3 21,1 8,8 2,2 3,2 
Edat               
De 18 a 24 anys 43 85,8 14,1 15,7 4,5 7,5 0,0 
De 25 a 39 anys 167 64,6 25,5 24,3 10,9 2,8 2,9 
De 40 a 54 anys 159 68,0 34,9 22,7 11,1 5,6 1,0 
55 anys o més 129 68,9 26,0 16,5 9,9 3,5 3,8 
Nacionalitat               
Andorrana 185 77,8 31,1 16,2 10,8 6,2 2,5 
Espanyola 207 67,0 20,5 26,2 7,6 4,0 2,2 
Francesa 30 22,0 55,3 11,4 27,0 0,0 0,0 
Portuguesa 47 67,3 24,8 23,9 2,0 0,0 0,0 
Altres 29 72,4 32,4 20,2 20,2 5,2 7,5 
Nivell d'estudis                
Estudis primaris no 
acabats o sense estudis 18 51,2 19,0 10,5 16,4 0,0 21,7 

Estudis primaris o 
secundaris bàsics 156 64,4 13,9 27,5 8,2 2,3 1,9 

Estudis secundaris 
superiors 

191 71,7 32,9 20,2 5,7 2,5 1,7 

Universitaris 133 71,5 37,4 16,1 17,9 9,8 0,9 
Ocupació               
Directius, propietaris i 
comandaments intermedis 

77 65,6 34,3 21,4 14,7 3,2 3,2 

Professionals, tècnics i 
similars 80 70,7 47,2 8,4 21,3 10,1 0,0 

Personal administratiu i 
similars 

92 76,8 22,2 28,2 6,5 4,9 0,8 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 
personals 

79 62,6 19,8 31,8 6,3 4,0 1,0 

Treballadors de la 
indústria, construcció i 
agricultura 

43 50,4 7,6 38,0 10,7 1,3 0,0 

Treballadors no qualificats 11 39,0 14,9 16,8 0,0 0,0 29,3 
Jubilats, pensionistes o 
baixa definitiva 

70 67,9 24,9 14,9 5,9 3,7 4,3 

Mestresses de casa 19 79,6 31,8 4,0 10,0 0,0 0,0 
Aturats i altres no ocupats 8 100,0 37,3 9,3 0,0 0,0 0,0 
Estudiants 17 100,0 32,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Taula 4.3 
 
Ha anat a alguna biblioteca pública en els darrers 12 mesos 
 
% Horitzontals   Sí No 

Total 870 23,0 76,9 

Sexe       
Home 461 19,8 80,0 
Dona 409 26,6 73,3 
Edat       
De 18 a 24 anys 73 36,7 63,3 
De 25 a 39 anys 280 24,4 75,6 
De 40 a 54 anys 269 22,3 77,5 
55 anys o més 247 18,0 81,7 
Nacionalitat       
Andorrana 260 28,6 70,9 
Espanyola 320 20,1 79,9 
Francesa 60 32,0 68,0 
Portuguesa 151 13,6 86,4 
Altres 78 27,6 72,4 
Nivell d'estudis        
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 12,3 87,7 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 15,9 83,9 
Estudis secundaris superiors 289 23,9 75,9 
Universitaris 159 41,9 58,1 
Ocupació       
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 24,0 76,0 
Professionals, tècnics i similars 100 39,4 60,1 
Personal administratiu i similars 129 21,7 78,3 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 21,1 78,9 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 9,3 90,7 
Treballadors no qualificats 41 11,5 88,5 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 22,9 76,5 
Mestresses de casa 36 26,1 73,9 
Aturats i altres no ocupats 16 23,7 76,3 
Estudiants 28 44,4 55,6 
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(Als que tenen fills menors de 4 anys. N=83) 
 
Taula 4.5 
 
Coneix la campanya “Nascuts per llegir”, que tracta d’incentivar la lectura dels 
infants més petits de 3 anys i que organitzen les biblioteques d’Andorra? 
 
% Horitzontals   Sí No 

Total 83 63,7 33,4 

Sexe       
Home 39 44,1 49,8 
Dona 44 80,9 19,1 
Edat       
De 18 a 24 anys 2 100,0 0,0 
De 25 a 39 anys 64 60,2 36,1 
De 40 a 54 anys 17 72,3 27,7 
Nacionalitat       
Andorrana 26 64,3 35,7 
Espanyola 27 69,0 22,2 
Francesa 5 100,0 0,0 
Portuguesa 18 56,3 43,7 
Altres 6 33,3 66,7 
Nivell d'estudis        
Estudis primaris no acabats o sense estudis 3 0,0 100,0 
Estudis primaris o secundaris bàsics 29 61,7 34,1 
Estudis secundaris superiors 33 61,2 35,2 
Universitaris 18 83,6 16,4 
Ocupació       
Directius, propietaris i comandaments intermedis 11 55,1 44,9 
Professionals, tècnics i similars 14 66,0 34,0 
Personal administratiu i similars 14 68,7 31,3 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 23 73,4 26,6 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 15 42,9 40,9 
Treballadors no qualificats 3 100,0 0,0 
Mestresses de casa 2 0,0 100,0 
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Taula 5.1 
 
Com qualificaria la qualitat del medi ambient a Andorra? 
 
 

% Horitzontals   
Molt bona/ 
bona 

Regular 
Dolenta/ 
molt dolenta 

Ns/nc 

Total 870 62,3 32,7 4,3 0,8 

Sexe           
Home 461 67,7 27,9 3,6 0,7 
Dona 409 56,3 38,0 4,9 0,8 
Edat           
De 18 a 24 anys 73 80,2 16,2 3,6 0,0 
De 25 a 39 anys 280 62,5 33,7 3,3 0,5 
De 40 a 54 anys 269 62,5 32,9 4,6 0,0 
55 anys o més 247 56,6 36,1 5,2 2,1 
Nacionalitat           
Andorrana 260 60,8 34,1 5,1 0,0 
Espanyola 320 60,9 34,5 3,6 1,0 
Francesa 60 47,5 38,3 11,1 3,2 
Portuguesa 151 67,7 30,6 0,9 0,9 
Altres 78 75,2 19,3 5,5 0,0 
Estudis      
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 59,3 30,8 6,9 3,0 
Ensenyament primari o secundari bàsic 346 61,4 36,7 1,6 0,3 
Ensenyament secundari superior 288 67,1 27,4 4,5 1,1 
Universitaris 159 57,4 34,1 8,5 0,0 
Ocupació           
Directius, propietaris i comandaments  intermedis 117 62,5 32,4 5,1 0,0 
Professionals, tècnics i similars 100 56,3 36,4 7,3 0,0 
Personal administratiu i similars 129 65,8 31,5 2,7 0,0 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis pers. 160 63,9 31,5 2,8 1,9 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 73,7 22,7 2,4 1,2 
Treballadors no qualificats 41 54,0 34,7 8,6 2,7 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 51,3 43,6 5,1 0,0 
Mestresses de casa 36 59,8 31,8 5,2 3,1 
Aturats i altres no ocupats 16 54,6 45,4 0,0 0,0 
Estudiants 28 78,7 16,7 4,6 0,0 
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5.2. I com qualificaria la qualitat del medi ambient a Andorra en els següents 
àmbits? 
 
Taula 5.2.1 
 
Soroll 
 

% Horitzontals   
Molt 
bona/bona 

Regular 
Dolenta/ 
molt dolenta 

Ns/nc 

Total 870 40,7 42,7 15,7 0,9 

Sexe           
Home 461 42,0 44,9 12,6 0,5 
Dona 409 39,3 40,2 19,2 1,3 
Edat           
De 18 a 24 anys 73 40,6 47,9 11,4 0,0 
De 25 a 39 anys 280 42,0 42,2 14,1 1,6 
De 40 a 54 anys 269 37,2 46,4 16,4 0,0 
55 anys o més 247 43,1 37,6 18,1 1,2 
Nacionalitat           
Andorrana 260 42,5 43,7 13,5 0,3 
Espanyola 320 40,6 41,7 16,6 1,1 
Francesa 60 37,4 35,9 23,3 3,4 
Portuguesa 151 36,0 49,4 13,7 0,9 
Altres 78 47,8 34,8 17,4 0,0 
Estudis      
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 30,4 33,6 13,1 6,6 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 36,4 48,7 14,5 0,3 
Estudis secundaris superiors  288 49,0 37,5 13,0 0,5 
Universitaris 159 40,5 40,7 17,1 1,7 
Ocupació           
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 41,8 38,3 18,7 1,1 
Professionals, tècnics i similars 100 42,6 37,1 17,5 2,8 
Personal administratiu i similars 129 41,2 47,3 11,5 0,0 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 34,0 51,7 13,6 0,7 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 43,5 41,5 15,0 0,0 
Treballadors no qualificats 41 36,1 32,4 31,5 0,0 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 35,0 46,5 17,6 0,9 
Mestresses de casa 36 46,6 38,2 15,1 0,0 
Aturats i altres no ocupats 16 53,0 35,1 5,0 6,8 
Estudiants 28 67,6 23,1 9,2 0,0 
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Taula 5.2.2 
 
Qualitat de l’aigua dels rius 
 

% Horitzontals   
Molt bona/ 
bona 

Regular 
Dolenta/ 
molt dolenta 

Ns/nc 

Total 870 50,5 33,0 11,6 4,9 

Sexe           
Home 461 55,8 31,1 9,0 4,1 
Dona 409 44,5 35,2 14,5 5,8 
Edat           
De 18 a 24 anys 73 61,8 26,7 1,8 9,7 
De 25 a 39 anys 280 50,1 33,8 12,9 3,2 
De 40 a 54 anys 269 46,1 35,9 13,3 4,7 
55 anys o més 247 52,4 30,9 11,2 5,5 
Nacionalitat           
Andorrana 260 51,9 29,7 14,0 4,4 
Espanyola 320 44,1 41,6 10,0 4,4 
Francesa 60 50,5 17,3 28,9 3,4 
Portuguesa 151 54,0 34,9 7,8 3,2 
Altres 78 65,9 16,5 4,7 12,9 
Estudis      
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 47,7 26,2 6,6 24,0 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 52,1 35,4 8,5 4,0 
Estudis secundaris superiors  288 50,6 31,9 13,7 3,8 
Universitaris 159 48,8 30,9 14,0 6,3 
Ocupació           
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 51,4 26,2 18,5 3,9 
Professionals, tècnics i similars 100 48,8 28,0 16,6 6,6 
Personal administratiu i similars 129 44,6 41,8 13,2 0,4 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 49,1 36,9 8,3 5,7 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 62,4 26,3 9,8 1,6 
Treballadors no qualificats 41 51,2 26,5 13,6 8,7 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 45,4 39,0 9,0 6,6 
Mestresses de casa 36 37,6 40,5 5,2 16,7 
Aturats i altres no ocupats 16 53,1 26,0 9,1 11,9 
Estudiants 28 80,1 19,9 0,0 0,0 
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Taula 5.2.3 
 
Qualitat de l’aire 
 

% Horitzontals   
Molt bona/ 
bona 

Regular 
Dolenta/ 
molt dolenta 

Ns/nc 

Total 870 64,8 28,0 5,8 1,4 

Sexe           
Home 461 72,1 23,6 3,9 0,4 
Dona 409 56,4 33,0 7,9 2,6 
Edat           
De 18 a 24 anys 73 73,6 19,8 6,6 0,0 
De 25 a 39 anys 280 65,3 29,9 4,8 0,0 
De 40 a 54 anys 269 64,6 26,8 7,7 0,9 
55 anys o més 247 61,7 29,7 4,5 4,1 
Nacionalitat           
Andorrana 260 64,5 29,6 4,8 1,1 
Espanyola 320 63,0 29,1 5,2 2,7 
Francesa 60 41,6 40,1 18,3 0,0 
Portuguesa 151 73,5 22,9 3,0 0,6 
Altres 78 74,4 18,3 7,3 0,0 
Estudis      
Estudis primaris no acabats o sense estudis  74 59,5 28,6 5,9 6,0 
Ensenyament primari o secundari bàsic 346 63,8 29,6 5,0 1,7 
Ensenyament secundari superior  288 70,6 24,2 4,7 0,5 
Universitaris 159 59,1 31,1 9,5 0,3 
Ocupació           
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 64,4 25,9 9,6 0,0 
Professionals, tècnics i similars 100 63,1 29,2 6,9 0,7 
Personal administratiu i similars 129 64,5 32,2 2,6 0,6 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 59,9 33,1 6,2 0,7 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 76,1 17,6 5,4 0,8 
Treballadors no qualificats 41 65,2 24,2 10,6 0,0 
Jubilats, pensionistes o 
baixa definitiva 

125 55,6 36,4 3,0 5,1 

Mestresses de casa 36 63,7 18,8 10,7 6,8 
Aturats i altres no ocupats 16 69,7 25,8 4,5 0,0 
Estudiants 28 90,8 9,2 0,0 0,0 
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Taula 5.2.4 
 
Gestió de residus 
 

% Horitzontals   
Molt bona/ 
bona  

Regular 
Dolenta/ 
molt dolenta 

Ns/nc 

Total 870 57,0 27,3 7,4 8,3 

Sexe           
Home 461 62,5 24,6 6,1 6,9 
Dona 409 50,7 30,4 8,9 10,0 
Edat           
De 18 a 24 anys 73 69,7 12,3 1,8 16,2 
De 25 a 39 anys 280 57,4 28,2 9,9 4,5 
De 40 a 54 anys 269 56,3 28,6 8,5 6,6 
55 anys o més 247 53,4 29,3 5,2 12,2 
Nacionalitat           
Andorrana 260 57,1 28,0 8,7 6,2 
Espanyola 320 54,4 30,5 8,1 7,0 
Francesa 60 49,5 31,9 12,1 6,6 
Portuguesa 151 67,0 22,6 3,0 7,4 
Altres 78 53,7 16,4 5,5 24,4 
Estudis      
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 42,3 28,0 7,0 22,7 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 62,1 28,4 3,5 6,0 
Estudis secundaris superiors  288 59,3 23,4 10,2 7,0 
Universitaris 159 49,1 30,5 11,2 9,2 
Ocupació           
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 53,1 31,8 11,0 4,1 
Professionals, tècnics i similars 100 46,7 34,2 14,6 4,5 
Personal administratiu i similars 129 60,4 26,1 7,2 6,3 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 56,3 28,8 6,2 8,7 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 74,6 15,2 5,4 4,9 
Treballadors no qualificats 41 52,5 20,6 10,5 16,4 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 53,5 30,9 3,3 12,4 
Mestresses de casa 36 44,0 37,0 2,2 16,7 
Aturats i altres no ocupats 16 43,0 28,5 6,8 21,6 
Estudiants 28 75,5 7,4 4,6 12,5 
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Taula 5.2.5 
 
Paisatge 
 

% Horitzontals   
Molt bona/ 
bona 

Regular 
Dolenta/ 
molt dolenta 

Ns/nc 

Total 870 81,3 13,7 4,1 0,9 

Sexe           
Home 461 84,5 11,6 3,9 0,1 
Dona 409 77,7 16,1 4,4 1,8 
Edat           
De 18 a 24 anys 73 90,4 7,8 1,8 0,0 
De 25 a 39 anys 280 81,7 15,0 2,6 0,7 
De 40 a 54 anys 269 79,8 13,9 5,9 0,4 
55 anys o més 247 79,8 13,8 4,5 1,9 
Nacionalitat           
Andorrana 260 76,6 15,5 6,9 1,0 
Espanyola 320 80,6 16,3 2,8 0,3 
Francesa 60 72,0 17,6 7,0 3,4 
Portuguesa 151 90,1 9,3 0,6 0,0 
Altres 78 90,9 1,9 4,7 2,6 
Estudis      
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 84,2 7,4 6,9 1,5 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 85,6 11,6 2,1 0,8 
Estudis secundaris superiors  288 80,2 15,3 4,0 0,4 
Universitaris 159 73,1 17,9 7,4 1,6 
Ocupació      
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 80,3 12,9 6,8 0,0 
Professionals, tècnics i similars 100 73,4 18,2 5,9 2,6 
Personal administratiu i similars 129 78,7 17,8 3,5 0,0 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 83,2 13,6 2,8 0,3 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 88,4 9,0 2,6 0,0 
Treballadors no qualificats 41 90,5 4,3 5,2 0,0 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 76,4 15,7 5,4 2,5 
Mestresses de casa 36 80,2 14,6 3,1 2,1 
Aturats i altres no ocupats 16 77,9 17,5 0,0 4,5 
Estudiants 28 97,2 2,8 0,0 0,0 
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Taula 5.2.6 
 
Urbanisme 
 

% Horitzontals   
Molt bona/ 
bona 

Regular 
Dolenta/ 
molt dolenta 

Ns/nc 

Total 870 37,2 38,1 23,1 1,5 

Sexe           
Home 461 39,9 37,4 21,9 0,8 
Dona 409 34,1 38,9 24,6 2,4 
Edat           
De 18 a 24 anys 73 63,8 24,8 8,4 3,0 
De 25 a 39 anys 280 32,0 38,1 29,9 0,0 
De 40 a 54 anys 269 33,2 41,5 23,8 1,4 
55 anys o més 247 39,5 38,3 19,1 3,0 
Nacionalitat           
Andorrana 260 33,0 37,5 28,2 1,4 
Espanyola 320 30,4 43,4 24,5 1,7 
Francesa 60 21,6 42,5 35,9 0,0 
Portuguesa 151 51,2 30,5 16,1 2,1 
Altres 78 64,2 29,3 4,7 1,9 
Estudis      
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 49,0 32,7 11,7 6,5 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 42,6 37,7 18,5 1,3 
Estudis secundaris superiors  288 34,6 38,0 26,2 1,0 
Universitaris 159 24,9 40,9 33,4 0,8 
Ocupació           
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 25,7 34,4 40,0 0,0 
Professionals, tècnics i similars 100 26,2 40,8 32,5 0,5 
Personal administratiu i similars 129 32,2 45,1 22,8 0,0 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 33,8 39,3 26,3 0,6 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 50,9 33,7 14,7 0,7 
Treballadors no qualificats 41 58,9 24,3 13,2 3,6 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 43,7 39,5 13,7 3,0 
Mestresses de casa 36 36,1 43,6 15,1 5,2 
Aturats i altres no ocupats 16 28,0 47,8 12,9 11,4 
Estudiants 28 61,6 21,3 9,2 7,9 
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Taula 5.3 
 
Li sembla que a Andorra es prenen les mesures necessàries per a la conservació del 
medi ambient? 
 
% Horitzontals   Sí No Ns/nc 

Total 870 56,4 35,5 8,1 

Sexe         
Home 461 58,4 34,0 7,5 
Dona 409 54,1 37,1 8,8 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 69,9 24,8 5,3 
De 25 a 39 anys 280 53,3 42,1 4,6 
De 40 a 54 anys 269 56,8 34,9 8,3 
55 anys o més 247 55,4 31,8 12,8 
Nacionalitat         
Andorrana 260 49,8 42,9 7,3 
Espanyola 320 50,9 39,8 9,3 
Francesa 60 55,4 31,2 13,4 
Portuguesa 151 69,7 25,8 4,5 
Altres 78 76,2 14,6 9,1 
Estudis     
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 52,4 21,7 25,9 
Ensenyament primari o secundari bàsic 346 60,9 31,0 8,1 
Ensenyament secundari superior  288 57,2 37,8 5,0 
Universitaris 159 47,1 47,3 5,6 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 51,0 41,4 7,6 
Professionals, tècnics i similars 100 47,8 47,0 5,2 
Personal administratiu i similars 129 51,1 47,6 1,3 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 67,2 27,0 5,9 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 64,1 30,4 5,5 
Treballadors no qualificats 41 53,0 25,3 21,8 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 51,1 31,9 17,0 
Mestresses de casa 36 60,7 33,0 6,3 
Aturats i altres no ocupats 16 61,5 21,2 17,3 
Estudiants 28 61,6 24,5 13,9 
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6.1.  Em podria dir si vostè està totalment d’acord, molt d’acord, no gaire d’acord 
o gens d’acord amb cadascuna de les afirmacions següents? 
 
Taula 6.1.1 
 
La corrupció és un problema gran a Andorra 
 

% Horitzontals   
Totalment/ 
bastant d’acord 

No gaire d’acord/ 
gens d’acord 

Ns/nc 

Total 870 46,9 42,6 10,5 

Sexe         
Home 461 43,9 48,5 7,7 
Dona 409 50,3 36,1 13,7 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 55,4 37,5 7,1 
De 25 a 39 anys 280 49,9 42,3 7,8 
De 40 a 54 anys 269 46,9 43,3 9,8 
55 anys o més 247 40,8 43,9 15,3 
Nacionalitat         
Andorrana 260 51,5 40,5 8,0 
Espanyola 320 47,5 41,3 11,2 
Francesa 60 28,7 53,7 17,6 
Portuguesa 151 56,7 36,6 6,6 
Altres 78 23,9 57,9 18,3 
Estudis     
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 45,6 32,5 21,9 
Ensenyament primari o secundari bàsic 346 49,6 38,3 12,2 
Ensenyament secundari superior  288 45,4 45, 9,5 
Universitaris 159 44,3 52,3 3,4 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 51,3 41,0 7,7 
Professionals, tècnics i similars 100 41,4 53,4 5,2 
Personal administratiu i similars 129 49,3 45,1 5,6 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 45,9 42,6 11,5 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 52,5 39,0 8,5 
Treballadors no qualificats 41 36,9 48,9 14,2 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 40,3 43,4 16,3 
Mestresses de casa 36 57,1 24,0 18,9 
Aturats i altres no ocupats 16 54,9 14,7 30,4 
Estudiants 28 44,9 41,3 13,9 
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Taula 6.1.2 
 
Hi ha corrupció a les administracions comunals 
 

% Horitzontals   
Totalment/ 
bastant d’acord 

No gaire/ 
gens d’acord 

Ns/nc 

Total 870 49,7 26,8 23,5 

Sexe         
Home 461 49,8 30,7 19,5 
Dona 409 49,7 22,4 27,9 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 38,8 31,7 29,4 
De 25 a 39 anys 280 58,8 24,5 16,8 
De 40 a 54 anys 269 52,6 27,2 20,2 
55 anys o més 247 39,6 27,5 32,9 
Nacionalitat         
Andorrana 260 54,9 30,5 14,6 
Espanyola 320 54,1 20,9 25,0 
Francesa 60 46,1 24,0 29,9 
Portuguesa 151 48,7 28,2 23,1 
Altres 78 19,1 38,2 42,7 
Estudis     
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 38,2 22,6 39,1 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 46,4 23,4 30,2 
Estudis secundaris superiors  288 54,8 28,8 16,4 
Universitaris 159 52,8 32,7 14,6 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 60,7 24,5 14,8 
Professionals, tècnics i similars 100 54,7 30,2 15,1 
Personal administratiu i similars 129 57,8 28,3 13,9 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 49,5 24,4 26,1 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 51,9 25,6 22,5 
Treballadors no qualificats 41 39,3 18,4 42,3 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 35,8 29,7 34,5 
Mestresses de casa 36 29,8 23,6 46,6 
Aturats i altres no ocupats 16 38,9 19,3 41,8 
Estudiants 28 43,0 47,7 9,2 
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Taula 6.1.3 
 
Hi ha corrupció a l’Administració general 
 

% Horitzontals   
Totalment/ 
bastant d’acord 

No gaire/ 
gens d’acord 

Ns/nc 

Total 870 49,9 26,6 23,5 

Sexe         
Home 461 49,0 30,8 20,1 
Dona 409 50,9 21,9 27,3 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 46,7 26,9 26,4 
De 25 a 39 anys 280 60,6 21,0 18,4 
De 40 a 54 anys 269 51,9 28,4 19,8 
55 anys o més 247 36,6 31,0 32,4 
Nacionalitat         
Andorrana 260 55,1 30,9 13,9 
Espanyola 320 52,9 21,2 25,9 
Francesa 60 40,6 29,5 29,9 
Portuguesa 151 49,2 26,1 24,8 
Altres 78 28,3 33,5 38,2 
Estudis     
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 34,3 27,2 38,5 
Ensenyament primari o secundari bàsic 346 46,7 23,4 29,9 
Ensenyament secundari superior 288 55,3 27,2 17,5 
Universitaris 159 54,0 32,6 13,4 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 52,9 26,8 20,3 
Professionals, tècnics i similars 100 54,5 30,6 14,9 
Personal administratiu i similars 129 62,5 23,6 14,0 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 49,9 26,0 24,2 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 54,5 24,6 20,9 
Treballadors no qualificats 41 32,3 22,9 44,7 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 35,5 29,7 34,8 
Mestresses de casa 36 36,0 24,9 39,0 
Aturats i altres no ocupats 16 31,2 27,0 41,8 
Estudiants 28 55,6 35,2 9,2 
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Taula 6.1.4 
 
Hi ha prou accions judicials amb èxit per dissuadir a la gent de donar o rebre 
suborns 
 

% Horitzontals   
Totalment/ 
bastant d’acord 

No gaire/ 
gens d’acord 

Ns/nc 

Total 870 32,8 33,7 33,4 

Sexe         
Home 461 36,6 35,0 28,5 
Dona 409 28,6 32,3 39,1 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 50,1 29,6 20,3 
De 25 a 39 anys 280 29,6 40,6 29,8 
De 40 a 54 anys 269 35,5 32,8 31,7 
55 anys o més 247 28,4 28,1 43,5 
Nacionalitat         
Andorrana 260 29,7 47,3 23,1 
Espanyola 320 27,8 31,5 40,7 
Francesa 60 26,8 28,0 45,2 
Portuguesa 151 48,9 22,3 28,8 
Altres 78 38,0 24,5 37,5 
Estudis     
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 30,6 21,0 48,5 
Ensenyament primari o secundari bàsic 346 34,5 26,3 39,2 
Ensenyament secundari superior  289 36,1 38,7 25,3 
Universitaris 159 24,7 46,9 28,4 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 29,5 45,6 24,9 
Professionals, tècnics i similars 100 28,6 42,7 28,7 
Personal administratiu i similars 129 24,0 44,7 31,3 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 42,5 22,3 35,1 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 40,3 26,7 33,0 
Treballadors no qualificats 41 28,7 24,9 46,4 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 25,5 28,7 45,9 
Mestresses de casa 36 34,2 24,9 40,9 
Aturats i altres no ocupats 16 54,0 24,6 21,4 
Estudiants 28 44,9 41,2 13,9 
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6.2. Dins d’Andorra, creu que el donar o rebre suborns o fer abusos de poder, està 
molt estès dins dels següents àmbits?  
 
Taula 6.2.1 
 
Les persones que treballen al servei de Policia 
 
% Horitzontals   Sí No Ns/nc 

Total 870 25,2 46,6 28,1 

Sexe         
Home 461 23,7 51,7 24,5 
Dona 409 26,9 40,9 32,2 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 39,2 34,8 26,0 
De 25 a 39 anys 280 31,2 47,7 21,1 
De 40 a 54 anys 269 25,1 49,2 25,6 
55 anys o més 247 14,4 46,1 39,5 
Nacionalitat         
Andorrana 260 23,6 47,4 29,0 
Espanyola 320 25,6 44,2 30,1 
Francesa 60 18,3 48,6 33,1 
Portuguesa 151 32,8 48,6 18,6 
Altres 78 20,0 49,0 30,9 
Nivell d’estudis         
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 15,9 36,4 47,7 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 30,6 42,7 26,6 
Estudis secundaris superiors 289 24,2 49,7 26,1 
Universitaris 159 19,9 54,4 25,7 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 18,7 52,4 28,9 
Professionals, tècnics i similars 100 22,3 42,6 35,1 
Personal administratiu i similars 129 30,0 51,0 19,0 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 27,4 51,9 20,7 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 37,3 49,8 12,9 
Treballadors no qualificats 41 30,7 36,4 32,9 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 12,4 41,3 46,3 
Mestresses de casa 36 20,0 34,1 45,9 
Aturats i altres no ocupats 16 17,8 42,4 39,7 
Estudiants 28 35,2 33,8 31,0 
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Taula 6.2.2 
 
Les persones que treballen a la Duana 
 
% Horitzontals   Sí No Ns/nc 

Total 870 26,0 44,1 29,9 

Sexe         
Home 461 25,2 49,0 25,8 
Dona 409 26,8 38,6 34,6 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 34,0 39,0 26,9 
De 25 a 39 anys 280 34,6 45,3 20,1 
De 40 a 54 anys 269 26,3 45,4 28,3 
55 anys o més 247 13,2 43,0 43,8 
Nacionalitat         
Andorrana 260 23,2 46,1 30,7 
Espanyola 320 22,9 44,1 33,0 
Francesa 60 25,1 42,9 32,0 
Portuguesa 151 39,3 42,1 18,5 
Altres 78 22,4 42,0 35,6 
Nivell d'estudis         
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 15,9 36,5 47,5 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 27,4 43,8 28,8 
Estudis secundaris superiors 289 29,0 43,6 27,4 
Universitaris 159 22,2 49,0 28,8 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 27,2 45,3 27,5 
Professionals, tècnics i similars 100 23,6 35,0 41,4 
Personal administratiu i similars 129 29,2 50,8 20,0 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 31,8 49,8 18,4 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 30,5 51,4 18,1 
Treballadors no qualificats 41 22,2 36,1 41,7 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 12,1 38,9 48,9 
Mestresses de casa 36 23,5 24,7 51,8 
Aturats i altres no ocupats 16 12,8 40,7 46,5 
Estudiants 28 39,8 38,5 21,7 
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Taula 6.2.3 
 
Les persones que treballen al Sistema Judicial 
 
% Horitzontals   Sí No Ns/nc 

Total 870 17,7 51,9 30,5 

Sexe         
Home 461 17,5 57,0 25,5 
Dona 409 17,9 46,0 36,0 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 34,8 45,4 19,8 
De 25 a 39 anys 280 18,4 56,4 25,2 
De 40 a 54 anys 269 19,3 53,7 27,0 
55 anys o més 247 10,0 46,6 43,4 
Nacionalitat         
Andorrana 260 19,6 49,9 30,5 
Espanyola 320 16,9 51,5 31,6 
Francesa 60 8,1 54,1 37,8 
Portuguesa 151 21,6 57,3 21,2 
Altres 78 14,4 47,3 38,3 
Nivell d’estudis         
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 24,5 34,0 41,5 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 18,2 53,0 28,9 
Estudis secundaris superiors 289 16,5 52,7 30,7 
Universitaris 159 15,6 56,0 28,4 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments  intermedis 117 14,8 55,8 29,4 
Professionals, tècnics i similars 100 13,3 44,0 42,7 
Personal administratiu i similars 129 20,6 54,4 25,0 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 21,1 61,4 17,5 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 28,4 53,1 18,5 
Treballadors no qualificats 41 16,1 48,9 35,0 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 9,2 43,3 47,5 
Mestresses de casa 36 11,5 35,4 53,1 
Aturats i altres no ocupats 16 20,5 43,1 36,4 
Estudiants 28 13,9 61,6 24,5 
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Taula 6.2.4 
 
Els polítics en l’àmbit parroquial 
 
% Horitzontals   Sí No No contesta 

Total 870 39,0 37,1 23,9 

Sexe         
Home 461 40,2 39,7 20,1 
Dona 409 37,7 34,1 28,2 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 36,5 44,0 19,4 
De 25 a 39 anys 280 45,2 40,6 14,2 
De 40 a 54 anys 269 48,1 32,8 19,1 
55 anys o més 247 22,8 35,7 41,5 
Nacionalitat         
Andorrana 260 43,5 35,5 21,1 
Espanyola 320 36,6 37,1 26,4 
Francesa 60 30,8 42,1 27,1 
Portuguesa 151 42,0 39,2 18,8 
Altres 78 35,1 33,9 31,1 
Nivell d’estudis         
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 34,5 24,0 41,5 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 36,7 36,8 26,5 
Estudis secundaris superiors 289 41,8 39,3 18,9 
Universitaris 159 41,2 39,3 19,5 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 55,9 25,5 18,6 
Professionals, tècnics i similars 100 46,4 33,0 20,6 
Personal administratiu i similars 129 42,6 44,0 13,4 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 36,0 46,3 17,7 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 44,7 36,4 18,9 
Treballadors no qualificats 41 37,3 31,4 31,3 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 13,1 37,3 49,6 
Mestresses de casa 36 43,2 25,5 31,3 
Aturats i altres no ocupats 16 38,6 17,1 44,4 
Estudiants 28 28,7 54,2 17,1 
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Taula 6.2.5 
 
Els polítics en l’àmbit nacional 
 
% Horitzontals   Sí No Ns/nc 

Total 870 39,5 36,0 24,5 

Sexe         
Home 461 39,6 39,8 20,5 
Dona 409 39,3 31,7 29,0 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 37,4 44,0 18,5 
De 25 a 39 anys 280 47,6 39,3 13,2 
De 40 a 54 anys 269 46,6 31,6 21,8 
55 anys o més 247 23,0 34,8 42,2 
Nacionalitat         
Andorrana 260 45,1 34,0 20,9 
Espanyola 320 35,7 36,1 28,2 
Francesa 60 35,5 37,4 27,1 
Portuguesa 151 45,4 35,9 18,7 
Altres 78 28,0 41,0 31,1 
Nivell d’estudis         
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 33,0 22,9 44,2 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 36,0 37,6 26,5 
Estudis secundaris superiors 289 45,1 36,0 18,9 
Universitaris 159 40,1 38,5 21,4 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 53,4 27,7 18,9 
Professionals, tècnics i similars 100 47,1 31,7 21,2 
Personal administratiu i similars 129 44,4 42,6 13,0 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 32,4 46,8 20,8 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 47,5 34,6 17,8 
Treballadors no qualificats 41 42,8 25,9 31,3 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 16,7 33,7 49,6 
Mestresses de casa 36 36,2 27,8 36,0 
Aturats i altres no ocupats 16 38,6 25,0 36,4 
Estudiants 28 33,3 44,9 21,7 
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Taula 6.2.6 
 
Els funcionaris que adjudiquen els permisos de la construcció 
 
% Horitzontals   Sí No Ns/nc 

Total 870 48,7 22,5 28,8 

Sexe         
Home 461 49,1 26,0 24,8 
Dona 409 48,2 18,5 33,4 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 55,6 28,2 16,2 
De 25 a 39 anys 280 56,7 22,5 20,8 
De 40 a 54 anys 269 53,4 20,9 25,7 
55 anys o més 247 32,4 22,5 45,1 
Nacionalitat         
Andorrana 260 46,9 29,1 23,9 
Espanyola 320 50,0 18,0 32,0 
Francesa 60 45,0 26,3 28,7 
Portuguesa 151 58,0 16,7 25,4 
Altres 78 33,6 27,2 39,1 
Nivell d’estudis         
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 24,1 19,3 56,6 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 50,7 22,0 27,3 
Estudis secundaris superiors 289 54,5 21,4 24,1 
Universitaris 159 45,0 27,1 27,9 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 55,9 21,1 23,0 
Professionals, tècnics i similars 100 48,6 27,4 24,1 
Personal administratiu i similars 129 52,0 27,6 20,4 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 50,5 24,7 24,8 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 58,6 18,9 22,5 
Treballadors no qualificats  41 56,7 6,4 37,0 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 28,7 20,0 51,4 
Mestresses de casa 36 44,4 14,8 40,8 
Aturats i altres no ocupats 16 36,6 19,7 43,7 
Estudiants 28 41,6 38,5 19,9 
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Taula 6.2.7 
 
Els funcionaris que adjudiquen la resta de contractes públics 
 
% Horitzontals   Sí No Ns/nc 

Total 870 43,2 26,6 30,2 

Sexe         
Home 461 44,3 30,2 25,5 
Dona 409 42,0 22,5 35,5 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 35,3 44,9 19,8 
De 25 a 39 anys 280 52,4 26,7 20,9 
De 40 a 54 anys 269 47,5 22,7 29,8 
55 anys o més 247 30,4 25,2 44,4 
Nacionalitat         
Andorrana 260 43,1 32,1 24,8 
Espanyola 320 44,4 22,9 32,6 
Francesa 60 47,2 20,8 32,0 
Portuguesa 151 49,2 25,4 25,4 
Altres 78 24,3 30,0 45,7 
Nivell d’estudis         
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 22,3 24,2 53,6 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 44,0 25,5 30,5 
Estudis secundaris superiors 289 47,9 28,3 23,9 
Universitaris 159 42,9 27,1 30,0 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 51,9 20,9 27,2 
Professionals, tècnics i similars 100 51,4 23,3 25,3 
Personal administratiu i similars 129 47,2 32,7 20,2 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 47,2 28,5 24,3 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 46,7 31,8 21,6 
Treballadors no qualificats 41 42,9 11,6 45,5 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 25,4 22,9 51,7 
Mestresses de casa 36 35,2 14,7 50,1 
Aturats i altres no ocupats 16 34,6 16,4 49,0 
Estudiants 28 13,9 64,4 21,7 
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Taula 6.2.8 
 
Els funcionaris que donen els permisos per exercir una activitat professional 
 
% Horitzontals   Sí No Ns/nc 

Total 870 27,1 42,3 30,5 

Sexe         
Home 461 25,7 48,8 25,4 
Dona 409 28,7 34,9 36,3 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 33,7 40,8 25,5 
De 25 a 39 anys 280 28,8 48,1 23,1 
De 40 a 54 anys 269 34,7 40,4 24,9 
55 anys o més 247 15,1 38,2 46,7 
Nacionalitat         
Andorrana 260 30,0 44,7 25,3 
Espanyola 320 23,5 43,0 33,5 
Francesa 60 26,2 39,7 34,1 
Portuguesa 151 34,2 39,7 26,1 
Altres 78 20,2 38,1 41,8 
Nivell d’estudis         
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 14,8 30,2 55,0 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 25,5 42,0 32,5 
Estudis secundaris superiors 289 29,8 44,9 25,3 
Universitaris 159 31,8 43,6 24,6 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 30,3 43,0 26,6 
Professionals, tècnics i similars 100 31,8 41,8 26,4 
Personal administratiu i similars 129 30,0 50,9 19,1 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 26,9 49,6 23,5 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 29,6 46,3 24,1 
Treballadors no qualificats 41 31,6 20,2 48,2 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 12,1 33,8 54,1 
Mestresses de casa 36 23,0 29,4 47,6 
Aturats i altres no ocupats 16 38,5 14,7 46,8 
Estudiants 28 27,7 50,5 21,7 

  



 

206 

Taula 6.2.9 
 
Les persones que treballen en el sector de la sanitat 
 
% Horitzontals   Sí No Ns/nc 

Total 870 9,9 67,6 22,5 

Sexe         
Home 461 10,1 72,3 17,6 
Dona 409 9,6 62,3 28,1 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 10,1 68,6 21,2 
De 25 a 39 anys 280 9,9 74,2 15,9 
De 40 a 54 anys 269 12,2 68,5 19,3 
55 anys o més 247 7,3 58,7 34,0 
Nacionalitat         
Andorrana 260 8,3 68,4 23,3 
Espanyola 320 7,7 67,3 25,0 
Francesa 60 11,5 67,7 20,8 
Portuguesa 151 19,2 64,3 16,5 
Altres 78 5,2 71,9 23,0 
Nivell d’estudis         
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 12,6 55,6 31,8 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 10,6 69,1 20,3 
Estudis secundaris superiors 289 9,6 68,7 21,7 
Universitaris 159 7,7 67,8 24,5 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 5,5 76,0 18,5 
Professionals, tècnics i similars 100 10,4 62,3 27,3 
Personal administratiu i similars 129 7,6 76,2 16,2 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 13,0 74,9 12,0 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 18,5 67,8 13,6 
Treballadors no qualificats 41 11,1 57,4 31,6 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 5,9 51,1 43,0 
Mestresses de casa 36 4,6 56,4 38,9 
Aturats i altres no ocupats 16 12,3 78,1 9,6 
Estudiants 28 4,6 69,0 26,4 
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Taula 6.2.10 
 
Les persones que treballen a l’ensenyament públic 
 
% Horitzontals   Sí No Ns/nc 

Total 870 8,1 70,2 21,7 

Sexe         
Home 461 8,3 76,3 15,4 
Dona 409 7,8 63,4 28,7 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 13,7 71,3 15,0 
De 25 a 39 anys 280 5,2 80,2 14,6 
De 40 a 54 anys 269 12,8 68,6 18,6 
55 anys o més 247 4,6 60,4 35,1 
Nacionalitat         
Andorrana 260 8,2 72,5 19,3 
Espanyola 320 5,4 69,3 25,3 
Francesa 60 7,0 63,3 29,7 
Portuguesa 151 14,5 68,8 16,7 
Altres 78 7,2 74,4 18,3 
Nivell d’estudis         
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 8,4 61,5 30,1 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 7,6 70,7 21,7 
Estudis secundaris superiors 289 8,2 71,8 19,9 
Universitaris 159 8,8 70,4 20,9 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 7,8 73,3 18,9 
Professionals, tècnics i similars 100 8,8 67,9 23,3 
Personal administratiu i similars 129 6,1 82,4 11,5 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 8,7 76,9 14,4 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 14,7 72,0 13,3 
Treballadors no qualificats 41 7,8 57,9 34,3 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 3,1 54,2 42,7 
Mestresses de casa 36 2,2 60,7 37,0 
Aturats i altres no ocupats 16 5,0 77,7 17,3 
Estudiants 28 13,9 64,4 21,7 
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Taula 6.2.11 
 
Els inspectors o controladors (sanitat, construcció, qualitat alimentària, controls 
sanitaris) 
 
% Horitzontals   Sí No No contesta 

Total 870 29,7 44,8 25,5 

Sexe         
Home 461 29,9 48,2 21,9 
Dona 409 29,5 40,9 29,6 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 35,8 47,4 16,8 
De 25 a 39 anys 280 35,9 45,7 18,4 
De 40 a 54 anys 269 33,7 45,0 21,3 
55 anys o més 247 16,4 42,7 40,9 
Nacionalitat         
Andorrana 260 27,9 47,4 24,8 
Espanyola 320 29,4 44,1 26,5 
Francesa 60 20,8 46,3 32,9 
Portuguesa 151 39,3 40,0 20,7 
Altres 78 25,5 46,6 27,9 
Nivell d’estudis         
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 16,2 38,5 45,3 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 32,4 42,9 24,8 
Estudis secundaris superiors 289 32,9 43,4 23,8 
Universitaris 159 24,5 54,2 21,3 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 29,4 47,9 22,7 
Professionals, tècnics i similars 100 29,5 43,3 27,2 
Personal administratiu i similars 129 31,2 51,8 17,0 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 34,5 48,4 17,1 
Treballadors de la indústria, 
construcció i agricultura 

113 41,9 40,4 17,7 

Treballadors no qualificats 41 31,3 36,5 32,2 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 13,0 39,5 47,5 
Mestresses de casa 36 28,1 39,5 32,4 
Aturats i altres no ocupats 16 23,5 35,0 41,4 
Estudiants 28 30,5 47,7 21,7 
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Taula 6.4 
 
Segons vostè, per què pensa que hi ha corrupció a Andorra? 
(Mutliresposta) 

 

% Horitzontals   Amiguisme 

Vincles 
entre 
negocis i 
política 

No hi ha 
corrupció 

Promocions 
no es fan en 
funció dels 
mèrits  

Diners públics 
manca de 
transparència 

Poder i 
diners 

Hi ha 
corrupció a 
tots els 
països 

No 
contesta 

Total 870 25,7 22,9 15,1 5,0 4,4 5,8 6,5 18,2 

Sexe                   
Home 461 26,8 21,0 17,0 4,4 5,0 6,0 6,2 14,5 
Dona 409 24,5 25,0 13,0 5,8 3,7 5,6 6,8 22,4 
Edat                   
De 18 a 24 anys 73 20,3 15,7 20,5 11,0 4,8 11,4 9,3 17,8 
De 25 a 39 anys 280 30,6 31,3 12,3 3,7 4,3 5,9 1,3 13,0 
De 40 a 54 anys 269 29,8 23,6 14,8 6,8 5,2 3,5 7,7 15,4 
55 anys o més 247 17,3 14,7 17,1 2,9 3,6 6,6 10,1 27,3 
Nacionalitat                   
Andorrana 260 31,0 19,7 15,9 5,9 5,4 4,7 6,4 14,3 
Espanyola 320 27,6 29,0 11,4 2,8 4,9 5,0 3,7 18,8 
Francesa 60 25,3 15,1 14,4 7,9 3,4 13,1 22,9 18,4 
Portuguesa 151 20,1 21,9 17,9 7,8 2,1 2,1 7,9 18,5 
Altres 78 11,9 16,4 23,0 3,8 4,7 14,4 2,6 27,2 
Nivell d’estudis                   
Estudis primaris no 
acabats o sense est. 74 14,7 14,9 18,7 1,0 4,0 3,6 7,5 36,4 

Estudis primaris o 
secundaris bàsics 

346 22,1 22,4 12,8 3,7 5,4 6,3 6,6 21,9 

Estudis secundaris 
superiors 

289 29,1 27,5 16,3 4,1 4,0 4,9 7,0 12,8 

Universitaris 159 32,5 19,5 16,5 11,6 3,5 7,5 5,0 11,2 
Ocupació                   
Directius, propietaris i 
comandaments  

117 29,7 32,1 19,9 6,9 7,1 5,9 6,6 5,5 

Professionals, tècnics i 
similars 100 34,1 19,4 16,4 9,7 4,9 6,4 4,8 12,5 

Personal administratiu 
i similars 129 38,0 27,3 15,1 3,0 2,1 5,0 3,3 10,8 

Treballadors del 
comerç, hostaleria  

160 26,6 25,8 13,0 0,5 5,7 10,5 5,3 18,6 

Treballadors de la 
indústria, construcció  

113 22,3 19,6 13,6 6,4 7,3 3,3 6,6 16,0 

Treballadors no 
qualificats 41 14,6 19,4 13,1 4,3 0,0 7,6 4,5 24,7 

Jubilats, pensionistes o 
baixa definitiva 125 13,4 15,6 15,3 4,2 3,0 3,6 10,7 33,5 

Mestresses de casa 36 19,1 30,3 13,8 6,4 2,3 2,3 12,0 23,2 
Aturats i altres no 
ocupats 16 15,4 4,5 11,4 0,0 0,0 3,3 12,3 45,7 

Estudiants 28 18,5 15,3 17,2 17,1 2,8 4,6 7,4 32,4 
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6.5. Em podria dir si vostè està totalment d’acord, molt d’acord, no gaire d’acord o 
gens d’acord amb cadascuna de les afirmacions següents? 
 
Taula 6.5.1 
 
Els esforços del Govern andorrà per combatre la corrupció són eficaços 
 

% Horitzontals   
Totalment o  
bastant d'acord 

No gaire o  
gens d'acord 

No contesta 

Total 870 41,5 35,9 22,6 

Sexe         
Home 461 42,6 37,1 20,3 
Dona 409 40,3 34,6 25,1 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 37,8 40,6 21,6 
De 25 a 39 anys 280 36,4 47,2 16,4 
De 40 a 54 anys 269 42,9 34,4 22,7 
55 anys o més 247 46,9 23,4 29,6 
Nacionalitat         
Andorrana 260 37,2 44,9 17,9 
Espanyola 320 39,1 38,6 22,3 
Francesa 60 49,0 19,8 31,2 
Portuguesa 151 50,5 33,8 15,7 
Altres 78 43,2 11,9 45,0 
Nivell d'estudis          
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 35,6 20,4 44,0 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 47,5 30,8 21,7 
Estudis secundaris superiors 289 39,5 39,9 20,7 
Universitaris 159 35,2 47,4 17,4 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 36,4 42,1 21,4 
Professionals, tècnics i similars 100 33,6 48,6 17,9 
Personal administratiu i similars 129 44,8 40,4 14,8 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 42,2 29,9 27,8 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 43,3 39,2 17,5 
Treballadors no qualificats 41 47,4 28,8 23,7 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 43,1 26,1 30,7 
Mestresses de casa 36 55,1 15,4 29,6 
Aturats i altres no ocupats 16 45,8 25,0 29,2 
Estudiants 28 35,7 44,9 19,5 
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Taula 6.5.2 
 
Les decisions de la justícia sobre qüestions de corrupció són massa suaus a 
Andorra  
 

% Horitzontals   
Totalment o  
bastant d'acord 

No gaire o  
gens d'acord 

No contesta 

Total 870 43,4 20,1 36,6 

Sexe         
Home 461 45,5 22,9 31,6 
Dona 409 41,0 16,9 42,1 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 42,2 27,8 29,9 
De 25 a 39 anys 280 45,8 19,7 34,5 
De 40 a 54 anys 269 49,1 18,9 32,0 
55 anys o més 247 34,8 19,4 45,8 
Nacionalitat         
Andorrana 260 44,9 23,6 31,5 
Espanyola 320 44,3 16,4 39,3 
Francesa 60 29,6 24,0 46,5 
Portuguesa 151 54,2 15,3 30,6 
Altres 78 24,7 29,9 45,4 
Nivell d'estudis          
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 30,4 13,4 56,2 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 46,0 19,4 34,6 
Estudis secundaris superiors 289 46,3 17,3 36,4 
Universitaris 159 38,6 29,7 31,7 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 51,5 17,2 31,3 
Professionals, tècnics i similars 100 42,7 26,8 30,5 
Personal administratiu i similars 129 49,4 17,7 32,9 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 35,2 25,2 39,6 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 56,1 17,7 26,2 
Treballadors no qualificats 41 55,3 10,1 34,6 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 29,1 16,6 54,4 
Mestresses de casa 36 33,6 25,7 40,7 
Aturats i altres no ocupats 16 41,0 7,7 51,3 
Estudiants 28 38,9 27,7 33,3 
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Taula 6.5.3 
 
La corrupció és inevitable, sempre ha existit 
 

% Horitzontals   
Totalment o  
bastant d'acord 

No gaire o  
gens d'acord 

No contesta 

Total 870 73,5 17,7 8,8 

Sexe         
Home 461 75,4 18,5 6,1 
Dona 409 71,3 16,7 11,9 
Edat         
De 18 a 24 anys 73 88,6 6,1 5,3 
De 25 a 39 anys 280 78,6 15,8 5,6 
De 40 a 54 anys 269 69,4 23,4 7,2 
55 anys o més 247 67,7 17,0 15,4 
Nacionalitat         
Andorrana 260 68,8 23,7 7,5 
Espanyola 320 76,2 13,9 9,9 
Francesa 60 55,7 31,4 12,9 
Portuguesa 151 79,0 13,5 7,5 
Altres 78 81,9 10,9 7,2 
Nivell d'estudis      
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 58,7 12,7 28,6 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 77,8 12,9 9,3 
Estudis secundaris superiors 289 77,0 17,3 5,8 
Universitaris 159 65,1 31,2 3,7 
Ocupació         
Directius, propietaris i comandaments intermedis 117 71,2 23,0 5,8 
Professionals, tècnics i similars 100 70,2 26,0 3,8 
Personal administratiu i similars 129 73,8 22,9 3,3 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis personals 160 75,2 18,3 6,5 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 113 79,1 12,4 8,4 
Treballadors no qualificats 41 76,7 5,7 17,7 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 66,1 12,6 21,3 
Mestresses de casa 36 73,1 19,1 7,8 
Aturats i altres no ocupats 16 77,9 10,2 11,9 
Estudiants 28 88,0 2,8 9,2 

 



 

213 

Taula 6.6 
 
Imagini que vostè ha estat víctima d’una situació de corrupció ben concreta, i vostè 
vol denunciar-ho. Amb quina o quines institucions tindria més confiança per 
trobar una solució a aquesta situació? 
(Multiresposta) 
 

% Horitzontals   Policia 
Sistema 
judicial, 
 advocats 

Govern ONG Altres Ningú 
No 
contesta 

Total 870 41,8 40,3 3,2 2,1 3,4 5,2 12,3 

Sexe                 
Home 461 41,1 43,7 3,0 2,6 2,7 5,7 9,1 
Dona 409 42,6 36,5 3,5 1,6 4,2 4,7 16,0 
Edat                 
De 18 a 24 anys 73 64,0 14,4 3,0 6,6 7,8 4,8 5,3 
De 25 a 39 anys 280 42,4 42,2 1,7 2,1 3,3 3,9 12,0 
De 40 a 54 anys 269 39,9 44,4 4,5 2,9 3,2 7,1 8,9 
55 anys o més 247 36,6 41,3 3,6 0,0 2,4 4,8 18,5 
Nacionalitat                 
Andorrana 260 38,6 40,7 2,7 0,9 2,5 6,3 13,9 
Espanyola 320 37,3 42,2 3,1 2,6 3,0 5,5 14,6 
Francesa 60 46,0 42,3 5,5 2,3 5,5 10,2 6,6 
Portuguesa 151 51,1 38,8 2,7 1,9 3,8 3,0 9,3 
Altres 78 49,9 32,8 4,5 4,5 5,5 0,0 8,1 
Nivell d'estudis                  
Estudis primaris no acabats o sense estudis 74 51,3 19,7 3,8 0,0 0,0 1,5 24,6 
Estudis primaris o secundaris bàsics 346 42,3 40,5 2,2 2,8 4,1 5,8 12,4 
Estudis secundaris superiors 289 44,0 40,8 3,3 2,5 3,2 5,5 9,6 
Universitaris 159 32,3 48,6 5,1 1,1 3,9 4,9 11,3 
Ocupació                 
Directius, propietaris i comandaments 
intermedis 117 35,5 51,3 3,3 3,0 0,0 7,3 13,1 

Professionals, tècnics i similars 100 38,8 43,7 5,8 0,0 3,5 5,0 10,3 
Personal administratiu i similars 129 47,1 37,0 0,0 1,6 3,7 5,9 11,0 
Treballadors del comerç, hostaleria i 
serveis personals 160 46,6 38,7 6,4 4,3 5,3 2,8 9,6 

Treballadors de la indústria, construcció i 
agricultura 

113 45,6 41,6 1,3 2,4 5,7 4,1 5,8 

Treballadors no qualificats 41 59,0 26,3 0,0 0,0 0,0 9,7 12,2 
Jubilats, pensionistes o baixa definitiva 125 27,3 41,5 3,4 0,0 3,3 6,9 22,2 
Mestresses de casa 36 42,7 39,9 4,2 0,0 0,0 3,1 17,8 
Aturats i altres no ocupats 16 37,9 25,4 5,0 5,7 5,0 4,8 21,8 
Estudiants 28 51,8 29,7 0,0 4,6 4,6 0,0 9,2 

 
 
 
 
 


