
     

 

 
 
 
 
L’enquesta que es detalla a continuació, es va publicar en la pàgina web de l’IDHA des del mes de gener a l’agost del 
2012 per tal de veure la opinió que tenia la ciutadania de la qualitat democràtica de les institucions a Andorra. 
 
Aquesta enquesta està confeccionada per la Universitat d’Essex (Gran Bretanya) i s’utilitza per auditar el nivell de la 
democràcia d’un país, un cop recollides les dades de l’enquesta, es lliuren al departament de Drets Humans de la 
Universitat, els quals són analitzats i retornats amb un informe dels resultats. 
 
La nostra voluntat fou que tingués el màxim ressò i la màxima participació, no obstant hi van haver problemes per part 
del servidor en la recaptació i tramitació de les dades, al mateix temps també hi va haver enquestes que no foren 
completades o quedaren inacabades pels ciutadans. 
 
L’enquesta era anònima i estava dividida en dos parts, en la primera es demanaven unes dades personals: sexe, 
parròquia de residència, edat i nacionalitat; en la segona part hi havia l’enquesta formada per vàries preguntes sobre 
14 temes diferents. En base a la primera part es van recollir dades de 76 enquestes, malgrat en la segona només es 
van poder recollir dades de 40 enquestes. 
 
Pel baix índex de participació, aquestes dades no són significatives a nivell estadístic, però sí a nivell informatiu del que 
en pensa la ciutadania i dóna peu a una reflexió dels aspectes que cal millorar. 
 
 
Andorra la Vella, 19 de febrer de 2013. 
 
       

 



     

 

GUIA PRÀCTICA PER AUDITAR LA DEMOCRÀCIA 
 
AUTOQÜESTIONARI 

 

Podeu utilitzar aquest autoqüestionari per familiaritzar-vos amb el procés d’auditar la democràcia. És un exercici 

relativament senzill que fareu en menys d’una hora. Opineu de manera espontània i simplement escolliu una valoració 

provisional per a cada pregunta. El que com a molt se us demana, de fet, és la vostra impressió (o “primera estimació”), 

i la podreu desenvolupar en el marc de debats posteriors. Les preguntes que hi ha al final de cada punt us ajudaran a 

opinar, identificant quina és la millor característica de la situació del vostre país des del punt de vista democràtic, quin 

és el problema més greu i què es pot fer al respecte. 

 

Si ompliu aquest formulari, ajudeu a assolir els objectius següents: 

 

. Us ajudarà a entendre les diferents dimensions de la democràcia i què està en joc en una valoració democràtica.  

. Podeu utilitzar el nostre esquema com una eina per fer una valoració crítica de la vostra democràcia, dels seus punts 

forts i de les seves limitacions. 

. Si ens envieu els vostres resultats ens ajudeu a preparar un perfil de valoració ciutadana de diferents democràcies 

d’arreu del món. 

. Us agrairíem que ens féssiu arribar qualsevol comentari respecte del nostre esquema de valoració, per millorar-lo dia a 

dia. 

Us convidem a marcar una de les opcions de resposta per a cada pregunta en el requadre corresponent. Aquestes són les 

qualificacions: 

 

MA molt alt/a 

A alt/a 

M  mig/mitja o ambigu/a 

B baix/a 

MB molt baix/a 

 

Per exemple, a la pregunta 1.1, si considereu que existeixen exclusions greus respecte dels drets relatius a la nacionalitat 

al vostre país, aleshores marqueu “B” o “baix” per valorar el nivell d’accessibilitat als drets relatius a la nacionalitat. 

Els números que hi ha als requadres remeten a les preguntes de les llistes. Per a cada punt us demanen que especifiqueu 

quina considereu que és (a) la millor característica, (b) el problema més greu al vostre país des del punt de vista 

democràtic, i (c) que suggeriu què penseu que es pot fer per millorar aquest problema. 

 

PARTICIPACIÓ: 76  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

I. Nacionalitat, dret i drets 
 

 

1. Concepte de nació i nacionalitat 
Existeix un acord general sobre una nacionalitat comuna sense discriminació? 

 

1.1 Quina accessibilitat té tothom que viu en el territori a la nació política i a la nacionalitat ? 

 

1.2 Fins a quin punt es reconeixen les diferències culturals i de quin grau de protecció gaudeixen les minories? 

 

1.3 Fins a quin punt els drets constitucionals i polítics ajuden a suavitzar o a reconciliar les divisions socials més 

importants? 

 

1.4 Quina imparcialitat i accessibilitat tenen els procediments per esmenar la Constitució? 

 

 1.1 1.2 1.3 1.4 

MA   3   1   1   0 

A   1   4   5   3 

M   3 12   9 10 

B 13 14 17 11 

MB 20   9   8 16 

 

Millor característica 

 

Problema més greu 

 

Millora suggerida 

 

 

2. Estat de dret i accés a la justícia 
L’Estat i la societat estan sistemàticament sotmesos a la legislació? 

 

2.1 Fins a quin punt l’estat de dret està en vigor arreu del territori? 

 

2.2 Fins a quin punt tot el funcionariat està sotmès a l’estat de dret i a normes de transparència en l’exercici de les seves 

funcions? 

 

2.3 Quin grau d’independència tenen els tribunals i el poder judicial respecte del poder executiu, i fins a quin punt estan 

lliures de qualsevol tipus d’interferència? 

 

2.4 Fins a quin punt els ciutadans tenen garantit un accés equitatiu a la justícia, a un procés just i a una reparació en cas 

de mala actuació administrativa? 

 

2.5 Fins a quin punt la justícia criminal i els sistemes penals compleixen els preceptes de tracte imparcial i equitatiu 

quan actuen? 

 

2.6 Quin grau de confiança té el poble en el caràcter just i eficaç de les resolucions judicials? 

 

 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

MA   5   1   1   1   1   2 

A 12   6   5   2   6   2 

M   9   9   5   8 12 10 

B   7 13 20 16 13 14 

MB   7 12   9 13   8 12 

 

Millor característica 

 

Problema més greu 

 

Millora suggerida 

3. Drets civils i polítics 



     

 
Els drets civils i polítics es garanteixen de la mateixa manera a tothom? 

 

3.1 Quina seguretat i quin grau de tranquil·litat tenen tots els ciutadans de no patir abusos físics? 

 

3.2 Fins a quin punt la protecció de les llibertats de moviment, expressió, associació i reunió és efectiva i igual per a tots? 

 

3.3 Fins a quin punt tothom té garantida la llibertat de practicar la religió, la llengua o la cultura pròpia? 

 

3.4 Quina seguretat tenen les persones i els grups que treballen per millorar els drets humans de no ser assetjats ni 

intimidats? 

 

 3.1 3.2 3.3 3.4 

MA 13   0   7   5 

A 19 12 15 11 

M   6   7 11 11 

B   1 14   6   7 

MB   1   7   1   6 

 

Millor característica 

 

Problema més greu 

 

Millora suggerida 

 

 

 

4. Drets econòmics i socials 
Els drets econòmics i socials es garanteixen de la mateixa manera a tothom? 

 

4.1 Fins a quin punt tothom pot accedir a la seguretat laboral i social, sense discriminació? 

 

4.2 Amb quina eficàcia es garanteixen les necessitats bàsiques de la vida, incloent-hi una alimentació suficient, 

allotjament i aigua neta? 

 

4.3 Fins a quin punt es protegeix la salut de la població, en tots els àmbits i totes les etapes de la vida? 

 

4.4 Quina accessibilitat i quin abast té el dret a l’educació, incloent-hi l’ensenyament dels drets i les responsabilitats 

dels ciutadans? 

 

4.5 Fins a quin punt els sindicats i altres associacions laborals són lliures d’organitzar i representar els interessos dels 

seus afiliats? 

 

4.6 Quin grau de rigor i transparència ofereixen les normes de governança, i amb quina eficàcia es regulen les entitats 

públiques? 

 

 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 

MA   1   7   1   6   1   0 

A   7   8 14 18   2   0 

M 11 17 11   8   8 11 

B 16   5 11   4 11 17 

MB   5   3   3   4 18 12 

 

Millor característica 

 

Problema més greu 

 

Millora suggerida 

 



     

 

II. Govern representatiu i responsable 
 

5. Eleccions lliures i imparcials 
Les eleccions atorguen control al poble sobre els governs i les seves polítiques? 

 

5.1 Fins a quin punt l’elecció dels càrrecs governamentals i legislatius s’efectua mitjançant eleccions populars i 

competitives, i amb quina freqüència les eleccions suposen un canvi de partits que governen o de personal? 

 

5.2 Quina accessibilitat i assequibilitat tenen els ciutadans als procediments d’inscripció i votació, fins a quin punt estan 

lliures del control governamental i dels partits, i quina seguretat tenen de no patir intimidacions ni abusos? 

 

5.3 Quina imparcialitat ofereixen els procediments d’inscripció de candidats i partits, i fins a quin punt tenen un accés 

equitatiu als mitjans de comunicació i a altres canals de comunicació amb els votants? 

 

5.4 Quina varietat d’opcions realment permeten els sistemes electoral i de partits als votants, fins a quin punt els seus 

vots tenen el mateix pes, i amb quina fidelitat la composició de l’assemblea legislativa i la selecció de l’executiu 

reflecteixen les opcions votades? 

 

5.5 Fins a quin punt l’assemblea legislativa reflecteix la composició social de l’electorat? i/o població? 

 

5.6 Quina proporció de l’electorat vota, i quina acceptació tenen els resultats electorals per part de totes les forces 

polítiques dins i fora del país? 

 

 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

MA   3   5   5   1   0   2 

A 12 12 11   3   4   8 

M   7   9   9   3   0   7 

B   9   6   7 12 11 10 

MB   9   8   8 21 25 13 

 

Millor característica 

 

Problema més greu 

 

Millora suggerida 

 

 

6. El paper democràtic dels partits polítics 
El sistema de partits ajuda a fer funcionar la democràcia? 

 

6.1 Amb quina llibertat els partits es formen, apleguen afiliats, es comprometen amb la gent i concorren a les eleccions? 

 

6.2 Quina eficàcia ofereix el sistema de partits a l’hora de fer arribar i mantenir els governs al poder? 

 

6.3 Quina llibertat d’organització tenen els partits de l’oposició o que no governen durant l’assemblea legislativa, i amb 

quina eficàcia contribueixen a la responsabilitat governamental? 

 

6.4 Quina imparcialitat i eficàcia ofereixen les normes que regeixen la disciplina de partit a l’assemblea legislativa? 

 

6.5 Fins a quin punt els partits són organitzacions d’afiliats efectives, i fins a quin punt els membres influeixen en la 

política de partit i la selecció dels candidats? 

 

6.6 Fins a quin punt el sistema de finançament dels partits evita que els partits cedeixin a interessos concrets? 

 

6.7 Fins a quin punt els partits superen les barreres ètniques, religioses i lingüístiques? 

 

 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

MA   7   0   1   0   0   0   1 

A 12 15   5   7   7   2   5 

M   7   7 11 17 10   3   8 

B   7 11 13   8 13 12 13 

MB   7   7 10   8 10 23 13 



     

 
Millor característica 

 

Problema més greu 

 

Millora suggerida 

 

 

 

7. Eficàcia i responsabilitat governamental  
El govern ha de retre comptes al poble i els seus representants? 

 

7.1 Fins a quin punt el govern elegit pot influenciar o controlar les qüestions significatives per a la vida del poble, i fins 

a quin punt està informat, organitzat i té mitjans per fer-ho? 

 

7.2 Quin grau de confiança ciutadana existeix en l’eficàcia del govern i el seu lideratge polític? 

 

7.3 Fins a quin punt el control que exerceixen els líders elegits i els seus ministres sobre els empleats administratius i 

altres agències executives és efectiu i està obert a un examen minuciós? 

 

7.4 Quin abast i eficàcia tenen els poders de l’assemblea legislativa per incoar, examinar minuciosament i esmenar lleis? 

 

7.5 Quin abast i eficàcia tenen els poders de l’assemblea legislativa per examinar minuciosament l’executiu i demanar-li 

comptes? 

 

7.6 Quina rigor tenen els procediments per aprovar i supervisar el sistema tributari i la despesa pública? 

 

7.7 Fins a quin punt la legislació és exhaustiva i eficaç a l’hora de donar als ciutadans el dret d’accedir a informació 

governamental? 

 

 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 

MA   7   0   0   1   4   0   0 

A 12   7   4 11 13   3   3 

M 10   9   7 11   9 11   6 

B   7 12 15 10 10 17 18 

MB   4 12 14   7   4   9 13 

 

Millor característica 

 

Problema més greu 

 

Millora suggerida 

 

 

 

8. Control civil dels militars i la policia 
Les forces militars i policials estan sota control civil?  

 

8.1 Quin grau de responsabilitat pública tenen la policia i els serveis de seguretat respecte a les seves activitats? 

 

8.3 Fins a quin punt la composició de la policia i els serveis de seguretat reflecteix la composició social de la societat en 

general?  

 

8.4 Fins a quin punt el país està lliure d’una intervenció d’organitzacions criminals? 

 

 8.1 8.2 8.3 

MA   3   2   6 

A 12   7 10 

M 14   8 13 

B   6 15   6 

MB   5   8   5 

 

Millor característica 



     

 
 

Problema més greu 

 

Millora suggerida 

 

 

9. Minimitzar la corrupció 
Existeix corrupció entre els agents públics? 

 

9.1 Fins a quin punt és eficaç la separació entre la funció pública i els negocis personals i interessos familiars dels 

càrrecs públics? 

 

9.2 Fins a quin punt són eficaces les disposicions per evitar suborns entre càrrecs públics i ciutadans. 

 

9.3 Fins a quin punt les normes i els procediments per finançar eleccions, candidats i representants elegits eviten que 

cedeixin a interessos sectorials? 

 

9.4 Fins a quin punt s’impedeix la influència d’empreses poderoses i interessos empresarials en la política pública, i fins 

a quin punt estan lliures de corrupció, incloent-hi a l’estranger? 

 

9.5 Fins a quin punt els ciutadans creuen que funcionaris i serveis públics estan lliures de corrupció? 

 

 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 

MA   1   0   1   0   1 

A   0   2   1   0   2 

M   2   5   0   4   7 

B   7   8 13   9   8 

MB 30 25 25 27 22 

 

Millor característica 

 

Problema més greu 

 

Millora suggerida 

 

 

III. Societat civil i participació popular 
 

10. Mitjans de comunicació i societat democràtica 
La forma d’actuar dels mitjans de comunicació dóna suport als valors democràtics? 

 

10.1 Quin grau d’independència tenen els mitjans de comunicació respecte del govern, fins a quin punt la seva propietat 

és pluralista, i fins a quin punt no cedeixen a governs estrangers i multinacionals? 

 

10.2 Fins a quin punt els mitjans de comunicació ofereixen una representació de la diversitat d’opinions i fins a quin 

punt són accessibles a diferents segments socials? 

 

10.3 Quina eficàcia tenen els mitjans de comunicació i altres entitats independents a l’hora d’investigar el govern i les 

empreses poderoses? 

 

10.4 Fins a quin punt els periodistes no estan sotmesos a lleis restrictives i estan lliures de ser assetjats i intimidats? 

 

10.5 Fins a quin punt els ciutadans estan lliures de la intromissió i l’assetjament dels mitjans de comunicació? 

 

 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 

MA   0   1   1   0   1 

A   3   3   1   5 11 

M   9   8   5   9 12 

B 12 17   8 11   5 

MB 16 11 25 15 11 

 

 



     

 
Millor característica 

 

Problema més greu 

 

Millora suggerida 

 

 

 

11. Participació política 
La participació ciutadana en la vida pública és plena? 

 

11.1 Quina varietat d’associacions independents, grups ciutadans, moviments socials, etc., hi ha i fins a quin punt són 

independents del govern? 

 

11.2 Quina participació ciutadana existeix en associacions independents i organismes autogestionats, i en qualsevol 

altra activitat voluntària d’interès públic? 

 

11.3 Fins a quin punt les dones participen en la vida política i ocupen càrrecs públics a tots els nivells? 

 

11.4 Quina igualtat tenen tots els grups socials per accedir a càrrecs públics, i fins a quin punt hi estan justament 

representats? 

 

 11.1 11.2 11.3 11.4 

MA   1   0   3   0 

A 10   6 18   1 

M 11 15 11   6 

B 11 14   5 15 

MB   7   5   3 18 

 

Millor característica 

 

Problema més greu 

 

Millora suggerida 

 

 

 

12. Receptivitat governamental 
El govern és receptiu a les preocupacions dels ciutadans? 

 

12.1 Fins a quin punt els procediments de consulta pública sobre la política i la legislació governamentals són oberts i 

sistemàtics, i fins a quin punt els ciutadans gaudeixen d’un accés equitatiu als interessos rellevants? 

 

12.2 Quina accessibilitat tenen els electors als representants electes? 

 

12.3 Quina accessibilitat i confiança tenen aquells que necessiten els serveis públics, i fins a quin punts es tenen en 

compte sistemàticament els usuaris en relació amb la prestació del servei? 

 

12.4 Quina confiança tenen els ciutadans en la capacitat del govern per resoldre els principals problemes de la societat, i 

en la seva capacitat per influenciar-la? 

 

 

 12.1 12.2 12.3 12.4 

MA   0   9   1   0 

A   1 16   7   3 

M 10   7 15   4 

B 14   4 11 18 

MB 15   4   6 15 

 

 

 

 



     

 
 

 

Millor característica 

 

Problema més greu 

 

Millora suggerida 

 

13. Descentralització 
Les decisions es prenen en l’àmbit governamental més apropiat per a les persones afectades? 

 

13.1 Quin grau d’independència tenen les instàncies subordinades a l’autoritat central, i fins a quin punt tenen poders i 

recursos per exercir les seves responsabilitats? 

 

13.2 Fins a quin punt aquests nivells de govern estan sotmesos a una autorització electoral lliure i imparcial, i fins a 

quin punt funcionen seguint criteris d’obertura, responsabilitat i receptivitat? 

 

13.3 Quin abast té la cooperació governamental en l’àmbit més local amb els socis, les associacions i les comunitats 

més rellevants per crear i implementar polítiques, i per prestar serveis? 

 

 13.1 13.2 13.3 

MA   2   0   1 

A 11   6   2 

M 13 10 13 

B   6 15 16 

MB   8   9   8 

 

 

Millor característica 

 

Problema més greu 

 

Millora suggerida 

 

 

IV. Democràcia més enllà de l’Estat 
 

14. Dimensions internacionals de la democràcia 
Les relacions exteriors del país segueixen les regles democràtiques, i queden lliures d’una subordinació externa? 
 

14.1 Fins a quin punt la governança del país no està sotmesa a la subordinació d’agències externes, econòmiques, 

culturals o polítiques? 

 

14.2 Fins a quin punt les relacions governamentals amb els organismes internacionals es basen en principis de 

col·laboració i transparència? 

 

14.3 Fins a quin punt el govern dóna suport als tractats sobre drets humans de Nacions Unides i respecta el dret 

internacional? 

 

14.4 Fins a quin punt el govern compleix les seves obligacions internacionals quan tracta amb refugiats i sol·licitants 

d’asil, i fins a quin punt la seva política d’immigració està lliure de discriminació arbitrària? 

 

14.5 Fins a quin punt el govern sistemàticament dóna suport als drets humans i a la democràcia a l’estranger? 

 

 

 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 

MA   1   0   2   1   1 

A   4 11 13   3 10 

M 12   8   8 12  10 

B 14 14   9 10   8 

MB   9   7   8 14 11 

 



     

 
Millor característica 

 

Problema més greu 

 

Millora suggerida 

 

 

AUDITORIA DE LA DEMOCRÀCIA 

 

Estaríem encantats de rebre còpies de qüestionaris completats a Democratic Audit de la Universitat 

d’Essex, i comentaris sobre els criteris o la metodologia en general. 

 

Human Rights centre 

University of Essex 

Wivenhoe Park, Colchester 

Essex CO4 3SQ 

 


