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INTRODUCCIÓ 
 
 
A finals de l’any 2012 es va posar en marxa la recerca i recopilació de dades per elaborar uns 
indicadors de benestar infantil, a iniciativa del Comitè Nacional d’UNICEF i finançat per la 
Fundació de la Banca Privada, prenent com a referència el Sistema d’Indicadors de Benestar 
Infantil d’Espanya.1 Aquesta proposta inicial s’ha anat modificant en informes posteriors, de 
manera que s’han incorporat nous indicadors mentre que altres s’han eliminat o han canviat.2 
Des de l’any 2016 les principals dades disponibles sobre la situació de la infància a Espanya es 
poden consultar a través del portal web Infància en Dades (http://www.infanciaendatos.es). 
 
Per tal de construir aquests indicadors, des del CRES s’han recopilat les dades disponibles 
sobre la població infantil d’Andorra provinents de diverses fonts (dades d’organismes oficials, 
estadístiques de població, estadístiques d’educació, enquestes, etc.) o s’han elaborat a partir 
d’estudis propis. En els casos que no s’han pogut obtenir els indicadors proposats, s’han 
substituït per dades similars que proporcionen informació sobre el mateix àmbit d’estudi. 
 
Actualment es disposa d’informació de 58 indicadors de benestar infantil, tot i que en alguns 
casos hi ha una manca d’actualització de les dades perquè no es troba disponible informació 
més recent.  
 
En aquest informe es descriuen i comenten aquests indicadors. Per tal de fer una anàlisi més 
acurada, s’ha complementat l’observatori amb altres dades que donen una perspectiva més 
àmplia de la situació actual de la infància a Andorra.  
 
Tot i això, la realitat dels infants i joves del país no es pot mostrar de manera exhaustiva a 
partir de la lectura d’aquest treball. A part de la impossibilitat de poder entendre en poques 
línies la complexitat de la situació de tots els infants que habiten al país i de les limitacions 
existents en l’anàlisi de qualsevol fenomen social, hi ha la dificultat afegida de la manca 
d’algunes dades o de no tenir-les actualitzades.   
 
En tot cas, l’objectiu d’aquest document és intentar entendre alguns elements que 
condicionen l’estat de la infància al nostre país en relació amb els principals àmbits recollits en 
la Convenció sobre els Drets de l’Infant,3 i també obrir interrogants sobre aspectes que seria 
molt interessant obtenir més informació. 
 
Aquest any s’han pogut actualitzar 34 indicadors (a banda de les dades del context demogràfic, 
dades escolars i de l’àmbit laboral).  

 
1 UNICEF España; Observatorio de la Infancia y la Adolescencia (2010). Propuesta de un sistema de Indicadores sobre 
bienestar en España. UNICEF España. 
https://old.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Indicadores_Bienestar_INF.pdf  
2 UNICEF Espanya. La infancia en España 2014. El valor social de los niños: hacia un Pacto de Estado por la infancia.  
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/infancia-espana/unicef_informe_la_infancia_en_espana_2014.pdf 
3 Convenció sobre els Drets de l’Infant. Aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides en la seva 
Resolució 44/25, de 20 de Novembre de 1989 
https://old.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/recursos/CDN_CAT_2013_CDN.PDF 

http://www.infanciaendatos.es/
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DADES DEMOGRÀFIQUES DE LA POBLACIÓ D’ANDORRA I POBLACIÓ MENOR D’EDAT 
 
Evolució de la població registrada4 d’Andorra 
 

 

Font: Departament d’Estadística. Elaboració pròpia 

 
El descens de la població registrada d’Andorra de l’any 2009 i entre el 2011 i el 2013 es pot 
explicar per diversos factors: per les persones que van marxar del país com a conseqüència de 
la crisi, per la regularització del cens que van dur a terme en aquells anys els comuns en cada 
parròquia, o per una la disminució de la natalitat.  
 
Entre l’any 2008 i el 2013, com a conseqüència de la crisi, també es va produir una pèrdua de 
llocs de treball i s’observa una disminució del nombre d’assalariats, que va passar de més de 
42.000 l’any 2007 a un mínim de 35.039 l’any 2013.  
 
En els darrers anys s’observa un canvi de tendència i des del 2014 han augmentat tant la 
població registrada com el nombre d’assalariats. 

 

 
4 En aquest informe els càlculs es basen en les dades de la població registrada del Principat d’Andorra. Les dades de 
la població registrada són les que s’obtenen directament dels registres dels censos parroquial. La població estimada 
correspon a un càlcul que realitza el Departament estadística des de l’any 2009  a partir de població registrada als 
censos parroquials i l’encreuament amb dades de diferents registres administratius: registre de sol·licitud de 
permisos d’immigració, registre de passaports de nacionalitat andorrana, registre d’assegurats de la Caixa 
Andorrana de Seguretat Social (CASS) per a les persones que tenen una nacionalitat estrangera, registre 
d’escolaritzats en l’ensenyament obligatori, registre de defuncions, registre de persones en recerca d’una feina 
inscrites al Servei d’Ocupació. Aquest encreuament de fonts administratives s’utilitza per verificar la informació de 
les persones i detectar-les com a probables baixes. 
Departament d’Estadística. Metodologia de les estimacions de població. 
https://www.estadistica.ad/serveiestudis/publicacions/Classificacions/Metodologia%20Poblaci%C3%B3.pdf 

 Total 
població 

Creixement 
població 

% 
creixement 

2005 78.549 1.674 2,2 

2006 81.222 2.673 3,4 

2007 83.137 1.915 2,4 

2008 84.484 1.347 1,6 

2009 84.082 -402 -0,5 

2010 85.015 933 1,1 

2011 78.115 -6.900 -8,1 

2012 76.246 -1.869 -2,4 

2013 76.098 -148 -0,2 

2014 76.949 851 1,1 

2015 78.014 1.065 1,4 

2016 78.264 250 0,3 

2017 80.209 1.945 2,5 

2018 80.275 66 0,1 

2019 81.748 1.473 1,8 

https://www.estadistica.ad/serveiestudis/publicacions/Classificacions/Metodologia%20Poblaci%C3%B3.pdf
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Nombre d’assalariats 
 

2005 41.727 

2006 42.508 

2007 42.210 

2008 40.968 

2009 39.702 

2010 38.552 

2011 37.301 

2012 35.777 

2013 35.039 

2014 35.331 

2015 35.928 

2016 36.604 

2017 37.705 

2018 38.848 

2019 39.657 
Font: CASS i Departament d’Estadística 

 

 
Evolució de la població d’Andorra i del nombre d’assalariats 
 

 
 
Font: CASS i Departament d’Estadística. Elaboració pròpia. 
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POBLACIÓ DE 0 A 17 ANYS 
 

Evolució de la població d’Andorra 0-17 anys 
 

Edat 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0 625 603 639 606 555 510 526 518 426 422 337 342 

1 701 770 713 715 699 655 606 588 602 531 507 469 

2 770 740 827 769 753 737 698 633 615 637 610 571 

3 822 812 785 867 798 775 772 737 654 642 675 671 

4 851 825 823 773 877 806 779 780 746 664 666 675 

5 837 839 832 813 770 878 816 797 786 747 681 677 

6 865 832 840 808 790 780 882 822 812 804 757 695 

7 870 837 832 823 802 796 785 904 828 821 809 761 

8 888 845 838 809 796 798 797 796 908 833 831 810 

9 933 876 850 828 793 789 810 805 798 916 828 837 

10 865 915 876 832 802 780 795 823 808 803 906 845 

11 860 854 911 863 818 802 793 804 810 808 794 919 

12 779 850 857 909 853 802 810 802 809 821 807 798 

13 786 769 841 840 908 838 802 813 798 818 819 819 

14 759 783 765 840 827 898 840 812 818 812 813 834 

15 792 749 777 753 833 822 902 849 817 827 797 817 

16 843 780 755 769 735 826 815 898 849 822 831 816 

17 777 836 777 733 750 733 829 821 897 852 820 835 
Total 
0-17 

14.623 14.515 14.538 14.350 14.159 14.025 14.057 14.002 13.781 13.580 13.288 13.191 

Font: Departament d’Estadística d’Andorra 

 
La població d’Andorra menor d’edat ha disminuït en els darrers anys, passant de 14.623 
efectius el 2008 a 13.191 el 2019. 
 
El descens més gran s’està produint entre els infants de menys edat. 
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Evolució de la població d’Andorra entre 0 i 17 anys per grups d’edat 
 

 0-5 anys 6-11 anys 12-17 anys TOTAL 

2005 4.686 4.812 4.521 14.019 

2006 4.675 5.020 4.632 14.327 

2007 4.638 5.180 4.686 14.504 

2008 4.606 5.281 4.736 14.623 

2009 4.589 5.159 4.767 14.515 

2010 4.619 5.147 4.772 14.538 

2011 4.543 4.963 4.844 14.350 

2012 4.452 4.801 4.906 14.159 

2013 4.361 4.745 4.919 14.025 

2014 4.197 4.862 4.998 14.057 

2015 4.053 4.954 4.995 14.002 

2016 3.829 4.964 4.988 13.781 

2017 3.643 4.985 4.952 13.580 

2018 3.476 4.925 4.887 13.288 

2019 3.405 4.867 4.949 13.221 
Font: Departament d’Estadística. Elaboració pròpia 

 
 

 
Font: Departament d’Estadística. Elaboració pròpia 

 
 
Entre la població menor de 18 anys el grup de 0 a 5 anys ha disminuït de manera continuada 
en els darrers anys i ha passat de representar un 33% del total de població menor d’edat el 
2005 a un 26% el 2019. La proporció d’infants de 6 a 11 anys va disminuir entre el 2008 fins el 
2013 (d’un 36% a un 34%) però a partir del 2014 torna a augmenta fins a prop d’un 37% el 
2019. El grup de 12 a 17 anys ha augmentat d’un 32% el 2005 a un 37% el 2019. 
 
És important observar l’evolució del pes dels diferents grups d’edat ja que té una incidència en 
les necessitats futures per part d’aquests col·lectius (en educació, sanitat, etc.) i per tant en la 
previsió de recursos per satisfer aquestes demandes.  
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Percentatge de població d’Andorra de 0 a 17 anys registrada el 2019 respecte el 2008 
 

Edat Població 
2008 

Població 
2019 

Creixement  
2008-2019 (%) 

0 625 342 -45,3 

1 701 469 -33,1 

2 770 571 -25,8 

3 822 671 -18,4 

4 851 675 -20,7 

5 837 677 -19,1 

6 865 695 -19,7 

7 870 761 -12,5 

8 888 810 -8,8 

9 933 837 -10,3 

10 865 845 -2,3 

11 860 919 6,9 

12 779 798 2,4 

13 786 819 4,2 

14 759 834 9,9 

15 792 817 3,2 

16 843 816 -3,2 

17 777 835 7,5 

Total 14.623 13.191 -9,8 
Font: Departament d’Estadística d’Andorra. Elaboració pròpia 

 
 

Els grups de menys edat són els que han experimentat un descens més significatiu en aquests 
anys, mentre que a partir dels 11 anys el nombre ha augmentat. En conjunt, la població de 
menys de 18 anys ha disminuït un 9,8% entre el 2008 i el 2019. 
 
Aquest  dada es pot relacionar amb la baixa taxa de fecunditat d’Andorra, que s’explica per 
diversos factors com l’endarreriment en l’edat de la incorporació al mercat laboral dels joves 
que fa que posposin també l’emancipació i l’edat de formar una família, les transformacions 
socials derivades dels canvis en la família i els rols de gènere, les dificultats en la conciliació 
entre l’àmbit laboral i familiar, la manca de polítiques públiques de suport a la família o les 
perspectives negatives de la conjuntura econòmica.   
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Indicador conjuntural de fecunditat d’Andorra (fills per dona) 
 

2005 1,22 

2006 1,23 

2007 1,16 

2008 1,26 

2009 1,22 

2010 1,23 

2011 1,26 

2012 1,23 

2013 1,09 

2014 1,17 

2015 1,17 

2016 1,13 

2017 1,06 

2018 1,00 

2019 0,98 
Font: Departament d’Estadística. Elaboració pròpia. 

 
L’índex sintètic o conjuntural de fecunditat (també anomenat taxa de fecunditat) correspon al 
nombre de fills que tindria una dona durant la seva vida reproductiva, si el seu comportament 
fos idèntic al que reflecteix l’estructura de taxes específiques de fecunditat per edat d’un any 
determinat. Aquest indicador és comparable entre països, ja que té en compte els canvis en la 
mida i l’estructura de la població. S’expressa com a nombre mitjà de fills per dona, i es 
considera que quan és  inferior a 2,1 les generacions no es reemplacen per creixement 
vegetatiu (sense comptar les migracions). 
 
A Andorra els darrers anys aquest indicador ha anat disminuint fins a 1 els darrers anys o 
lleugerament per sota (1,02 si es calcula sobre la població estimada),5 per tant molt inferior a 
la fecunditat de reemplaçament, i també inferior a la mitjana dels països de la UE que era de 
1,6 l’any 2018, 1,3 a Espanya, 1,9 a França (que és el país amb aquest índex més alt) i 1,4 a 
Portugal.  
 
 

 
5 Departament d’Estadística. Demografia i població. Indicadors demogràfics. 
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Europa. Indicador conjuntural de fecunditat  
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

UE-28 1,61 1,61 1,62 1,59 1,59 1,55 1,58 1,58 1,60 1,59 1,56 

Bèlgica 1,85 1,84 1,86 1,81 1,80 1,76 1,74 1,70 1,68 1,65 1,62 

Bulgària 1,56 1,66 1,57 1,51 1,50 1,48 1,53 1,53 1,54 1,56 1,56 

República Txeca 1,51 1,51 1,51 1,43 1,45 1,46 1,53 1,57 1,63 1,69 1,71 

Dinamarca 1,89 1,84 1,87 1,75 1,73 1,67 1,69 1,71 1,79 1,75 1,73 

Alemanya 1,38 1,36 1,39 1,39 1,41 1,42 1,47 1,50 1,60 1,57 1,57 

Estònia 1,72 1,70 1,72 1,61 1,56 1,52 1,54 1,58 1,60 1,59 1,67 

Irlanda 2,06 2,06 2,05 2,03 1,98 1,93 1,89 1,85 1,81 1,77 1,75 

Grècia 1,50 1,50 1,48 1,40 1,34 1,29 1,30 1,33 1,38 1,35 1,35 

Espanya 1,45 1,38 1,37 1,34 1,32 1,27 1,32 1,33 1,34 1,31 1,26 

França 2,01 2,00 2,03 2,01 2,01 1,99 2,00 1,96 1,93 1,90 1,88 

Croàcia 1,55 1,58 1,55 1,48 1,51 1,46 1,46 1,40 1,42 1,42 1,47 

Itàlia 1,45 1,45 1,46 1,44 1,43 1,39 1,37 1,35 1,34 1,32 1,29 

Xipre 1,48 1,47 1,44 1,35 1,39 1,30 1,31 1,32 1,37 1,32 1,32 

Letònia 1,58 1,46 1,36 1,33 1,44 1,52 1,65 1,70 1,74 1,69 1,60 

Lituània 1,45 1,50 1,50 1,55 1,60 1,59 1,63 1,70 1,69 1,63 1,63 

Luxemburg 1,61 1,59 1,63 1,52 1,57 1,55 1,50 1,47 1,41 1,39 1,38 

Hongria 1,35 1,32 1,25 1,23 1,34 1,35 1,44 1,45 1,53 1,54 1,55 

Malta 1,43 1,42 1,36 1,45 1,42 1,36 1,38 1,37 1,37 1,26 1,23 

Països Baixos 1,77 1,79 1,79 1,76 1,72 1,68 1,71 1,66 1,66 1,62 1,59 

Àustria 1,42 1,39 1,44 1,43 1,44 1,44 1,46 1,49 1,53 1,52 1,47 

Polònia 1,39 1,40 1,41 1,33 1,33 1,29 1,32 1,32 1,39 1,48 1,46 

Portugal 1,39 1,34 1,39 1,35 1,28 1,21 1,23 1,31 1,36 1,38 1,42 

Romania 1,60 1,66 1,59 1,47 1,52 1,46 1,56 1,62 1,64 1,71 1,76 

Eslovènia 1,53 1,53 1,57 1,56 1,58 1,55 1,58 1,57 1,58 1,62 1,60 

Eslovàquia 1,34 1,44 1,43 1,45 1,34 1,34 1,37 1,40 1,48 1,52 1,54 

Finlàndia 1,85 1,86 1,87 1,83 1,80 1,75 1,71 1,65 1,57 1,49 1,41 

Suècia 1,91 1,94 1,98 1,90 1,91 1,89 1,88 1,85 1,85 1,78 1,76 

Regne Unit 1,91 1,89 1,92 1,91 1,92 1,83 1,81 1,80 1,79 1,74 1,68 

Font: Eurostat. Fertility indicators. Total fertility rate.  
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Evolució de la població d’Andorra de 0 a 17 anys i percentatge sobre el total de 
població 
 
 0-17 

anys 
Total 
població  

% població 
0-17 anys 

2005 14.019 78.549 17,8 

2006 14.327 81.222 17,6 

2007 14.504 83.137 17,4 

2008 14.623 84.484 17,3 

2009 14.515 84.082 17,3 

2010 14.538 85.015 17,1 

2011 14.350 78.115 18,4 

2012 14.159 76.246 18,6 

2013 14.025 76.098 18,4 

2014 14.057 76.949 18,3 

2015 14.002 78.014 17,9 

2016 13.781 78.264 17,6 

2017 13.580 80.209 16,9 

2018 13.288 80.275 16,6 

2019 13.191 81.748 16,1 
Font: Departament d’Estadística d’Andorra. Elaboració pròpia. 

 

   
 
Font: Departament d’Estadística d’Andorra. Elaboració pròpia. 

 
L’any 2019 la població de 0 a 17 anys representa un 16% del conjunt de població d’Andorra. 
Aquest percentatge s’havia mantingut entre un 17% i 18% des de l’any 2005 fins el 2017, amb 
una tendència a disminuir en els darrers anys.  
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Taxa de creixement del total de la població d’Andorra i de la població de 0 a 17 anys 

 
 
Font: Departament d’Estadística d’Andorra. Elaboració pròpia. 

 

La taxa de creixement de la població total i de la població de 0 a 17 anys va ser negativa l’any 
2009 i entre l’any 2011 i el 2013, destacant la davallada de la població registrada l’any 2011 
sobretot per la regularització del cens. Des del 2015 la taxa de creixement de la població 
menors d’edat és negativa, mentre que s’ha recuperat el creixement del total de la població, 
tot i que amb oscil·lacions. 
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Europa. Percentatge de la població entre 0 i 17 anys sobre el total de la població 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

UE-28  19,2 19,1 19,0 18,9 18,8 18,8 18,8 18,7 18,7 18,7 18,6 

Alemanya 16,7 16,5 16,3 16,2 16,0 16,2 16,1 16,2 16,3 16,4 16,4 

Àustria 18,7 18,5 18,2 17,9 17,7 17,5 17,4 17,4 17,4 17,4 17,3 

Bèlgica 20,5 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,3 20,3 20,3 20,3 20,2 

Bulgària 16,4 16,2 16,1 16,1 16,2 16,3 16,4 16,6 16,8 16,9 17,0 

Croàcia 18,8 18,7 18,7 18,5 18,4 18,3 18,1 17,8 17,6 17,5 17,3 

Dinamarca 22,1 22,0 21,8 21,5 21,2 20,9 20,7 20,5 20,3 20,2 20,0 

Eslovàquia 19,7 19,4 19,1 18,9 18,7 18,6 18,5 18,4 18,4 18,5 18,6 

Eslovènia 17,1 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,4 17,5 17,6 17,7 17,7 

Espanya 17,7 17,8 17,8 17,9 17,9 18,0 18,0 18,0 18,0 17,9 17,8 

Estònia 18,5 18,4 18,4 18,4 18,5 18,5 18,6 18,8 19,0 19,1 19,2 

Finlàndia 20,5 20,3 20,2 20,0 19,9 19,8 19,7 19,6 19,5 19,3 19,2 

França 22,3 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,1 21,9 21,7 

Grècia 17,8 17,7 17,6 17,6 17,6 17,6 17,5 17,4 17,4 17,4 17,4 

Hongria 18,5 18,2 18,0 18,0 17,7 17,6 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

Irlanda 24,5 24,7 25,0 25,3 25,6 25,9 26,0 25,7 25,0 24,8 24,5 

Itàlia 17,0 17,0 16,9 16,8 16,8 16,7 16,6 16,5 16,4 16,2 16,0 

Letònia 18,0 17,7 17,4 17,2 17,1 17,3 17,6 17,9 18,3 18,5 18,7 

Lituània 19,6 19,2 18,8 18,5 18,3 18,1 18,0 17,9 17,9 17,9 17,9 

Luxemburg 21,5 21,4 21,2 20,8 20,6 20,4 20,1 19,9 19,6 19,4 19,2 

Malta 19,7 19,1 18,7 18,4 18,1 17,8 17,6 17,4 17,0 16,6 16,2 

Països Baixos 21,4 21,2 21,0 20,8 20,6 20,5 20,3 20,1 19,9 19,7 19,4 

Polònia 19,3 19,1 18,9 18,6 18,4 18,2 18,1 18,0 18,0 18,1 18,2 

Portugal 18,7 18,5 18,2 18,0 17,9 17,8 17,6 17,4 17,3 17,1 16,8 

Regne Unit 21,5 21,4 21,3 21,2 21,2 21,2 21,2 21,1 21,1 21,1 21,1 

República Txeca 17,7 17,6 17,6 17,5 17,5 17,6 17,8 18,0 18,2 18,4 18,5 

Romania 19,1 19,1 19,1 19,1 18,9 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 

Suècia 20,8 20,6 20,4 20,2 20,2 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0 21,1 

Xipre 22,3 21,8 21,2 20,6 20,2 19,9 20,0 19,9 19,7 19,5 19,3 
Font: Eurostat. Population on 1 January by age and sex.  

 
La població entre 0 i 17 anys representa prop d’un 19% de la població total en el conjunt dels 
28 països de la Unió Europea. En països com Alemanya, Àustria, Bulgària, Croàcia, Eslovènia, 
Espanya, Grècia, Hongria, Itàlia, Lituània, Malta o Portugal, la proporció de menors d’edat està 
per sota del 18%, mentre que els països que tenen més proporció de població menor d’edat 
(per sobre del 20%) són Bèlgica, Dinamarca, França, Regne Unit, Suècia, i sobretot Irlanda (al 
voltant d’un 25%).  
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Evolució de la població d’Andorra entre 0 i 17 anys per sexe 
  

Homes Dones % homes % dones 

2005 7.294 6.725 52,0 48,0 

2006 7.528 6.799 52,5 47,5 

2007 7.635 6.869 52,6 47,4 

2008 7.693 6.930 52,6 47,4 

2009 7.614 6.901 52,5 47,5 

2010 7.587 6.951 52,2 47,8 

2011 7.463 6.887 52,0 48,0 

2012 7.343 6.816 51,9 48,1 

2013 7.242 6.816 51,6 48,4 

2014 7.230 6.827 51,4 48,6 

2015 7.158 6.844 51,1 48,9 

2016 7.067 6.714 51,3 48,7 

2017 6.971 6.609 51,3 48,7 

2018 6.802 6.486 51,2 48,8 

2019 6.747 6.444 51,1 48,9 
Font: Departament d’Estadística. Elaboració pròpia 

 

 
 
Font: Departament d’Estadística. Govern d’Andorra. Elaboració pròpia. 

 
La proporció per sexe de la població menor de 18 anys es manté al voltant d’un 51%-52% 
d’homes per un 48%-49% de dones. 
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Evolució de la població d’Andorra entre 0 i 17 anys per nacionalitat 
 
 Andorrana Espanyola Francesa Portuguesa Altres Total 

2005 10.499 1.281 357 1.287 595 14.019 

2006 10.791 1.194 338 1.424 580 14.327 

2007 10.944 1.131 341 1.469 619 14.504 

2008 11.208 1.072 329 1.385 629 14.623 

2009 11.276 1.053 307 1.253 626 14.515 

2010 11.360 1.039 287 1.168 684 14.538 

2011 11.354 995 273 1.053 675 14.350 

2012 11.439 974 240 962 544 14.159 

2013 11.354 1.027 240 881 523 14.025 

2014 11.276 1.111 260 838 572 14.057 

2015 11.061 1.221 273 821 626 14.002 

2016 10.812 1.295 279 737 658 13.781 

2017 10.558 1.363 289 698 672 13.580 

2018 10.206 1.422 306 608 746 13.288 

2019 9.989 1.514 313 585 790 13.191 
Font: Departament d’Estadística. Govern d’Andorra. Elaboració pròpia. 

 

 
 
Font: Departament d’Estadística. Govern d’Andorra. Elaboració pròpia. 

 
L’any 2019, un 76% dels menors de 18 anys tenen la nacionalitat andorrana, un 11,5% 
l’espanyola, un 2% la francesa, un 4% portuguesa i un 6% altres nacionalitats. Cal tenir en 
compte que els infants nascuts al país es consideren andorrans, independentment de si 
després accedeixen a la nacionalitat andorrana o no.  
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Índex de dependència juvenil 
 
Percentatge de població menor de 15 anys respecte la població de 15 a 64 anys.  
 

2005 20,6 

2006 20,2 

2007 19,9 

2008 19,7 

2009 19,9 

2010 19,9 

2011 21,5 

2012 21,6 

2013 21,4 

2014 20,9 

2015 20,5 

2016 20,0 

2017 19,2 

2018 18,9 

2019 18,3 
Font: Departament d’Estadística d’Andorra. Elaboració pròpia. 

 
L’índex de dependència juvenil mostra la proporció de població menor de 15 anys 
(considerada econòmicament dependent) sobre la població entre 15 i 64 anys (en edat de 
treballar). Mesura la càrrega que representa la població juvenil per a la població potencialment 
activa. Així, l’any 2019 per cada 100 persones que tenen entre 15 a 64 anys hi ha 
aproximadament 18 persones menors de 15 anys. Al conjunt dels 28 països de la Unió Europea 
l’índex de dependència juvenil és de 24% l’any 2019, 22% a Espanya, 29% a França i 21% a 
Portugal 6 
 
Les dades dels darrers anys mostren que l’índex de dependència juvenil a Andorra està 
disminuint des del 2014 ja que la població de menys edat també ha disminuït alhora que la 
població en edat laboral s’ha recuperat i tendeix a augmentar. 

 
Font: Departament d’Estadística d’Andorra. Elaboració pròpia. 

 
6 Eurostat. Population: Structure indicators. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
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Taxa bruta de natalitat  
 
Nombre de naixements registrats en un any per cada 1.000 habitants.  

 

 

Naixements Població d’Andorra Taxa bruta de 
natalitat d’Andorra 

2005 828 78.549 10,5 

2006 843 81.222 10,4 

2007 826 83.137 9,9 

2008 875 84.484 10,4 

2009 838 84.082 10,0 

2010 828 85.015 9,7 

2011 793 78.115 10,2 

2012 737 76.246 9,7 

2013 637 76.098 8,4 

2014 639 76.949 8,3 

2015 659 78.014 8,4 

2016 634 78.264 8,1 

2017 588 80.209 7,3 

2018 543 80.275 6,8 

2019 535 81.784 6,5 
Font: Departament d’Estadística. Elaboració Pròpia. 

 
Destaca la disminució del nombre de naixements a Andorra en els darrers anys, passant de 
més de 800 naixements anuals entre el 2005 i el 2010 a 535 l’any 2019.  
 
La taxa de natalitat indica el nombre de nascuts vius en un any per cada mil habitants. A 
Andorra entre el 2005 i el 2012 hi havia aproximadament 10 naixements per cada 1.000 
habitants, mentre que l’any 2019 es van registrar menys de 7 naixements per cada 1.000 
habitants (taxa de natalitat de 6,5)7. 
 
Aquesta dada incideix en el creixement demogràfic però no és un indicador molt fiable per 
comparar la natalitat entre diferents països perquè està condicionat per l’estructura per edat 
de la població i amb el grau de desenvolupament (en general els països desenvolupats tenen 
taxes de natalitat inferiors). L’any 2017, la taxa de natalitat del conjunt dels països de la Unió 
Europea era de 9,9, la més alta corresponia a Irlanda amb 12,9, mentre que les més baixes 
eren les d’Espanya i Portugal (8,4), Grècia (8,2) i Itàlia (7,6).8 
 
 
 
 
  
 

 
7 Si es calcula sobre la població estimada (77.547) la taxa de natalitat de l’any 2018 és de 6,9.  
Departament d’Estadística. Demografia i població. Indicadors demogràfics.  
8 Eurostat. Live births and crude birth rate. 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00204&language=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00204&language=en
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Taxa de mortalitat 
 
La taxa bruta de mortalitat mesura la freqüència de mortalitat en una població i es calcula 
dividint el nombre de morts en un període determinat, per la població exposada al risc de 
morir en el mateix període de temps. Les taxes específiques de mortalitat són anàlogues a la 
taxa bruta de mortalitat però en un subgrup de població, ja sigui per grups d'edat, per sexe o 
per causa de mort. La taxa específica de mortalitat per grup d’edat és un instrument d’anàlisi 
més precís que la taxa bruta de mortalitat. Ofereix una visió més fina d’un fenomen 
estretament lligat a l’edat, sense patir les distorsions lligades a l’estructura d’edats. 
 
Les taxes brutes de mortalitat en les edats joves són inferiors a una defunció per cada 1.000 
habitants. 
 

Taxes específiques de mortalitat per grups d’edat i sexe per 1.000 habitants 
 

 2014-2018 

 Homes Dones  Total 

<1 any 0,9 3,5 2,2 

1-4 anys 0,0 0,0 0,0 

5-14 anys 0,0 0,1 0,0 

15-24 anys 0,2 0,1 0,2 

25-34 anys 0,4 0,2 0,3 

35-44 anys 0,7 0,5 0,6 

45-54 anys 1,6 0,9 1,3 

55-64 anys 5,2 2,3 3,8 

65-74 anys 11,6 5,4 8,6 

75-84 anys 29,5 16,7 22,6 

>84 anys 56,8 64,7 61,5 

TOTAL 4,2 3,6 3,9 
Ministeri de Salut. Natalitat i mortalitat al Principat d’Andorra 2014-2018 

 
En el cas d’Andorra, en tractar-se d’una població petita, on el nombre de defuncions també és 
petit, el càlcul anual d’alguns indicadors no resulten significatius. Per això es fan càlculs 
agregant les dades per quinquennis. També cal tenir en compte que en la població d’Andorra 
es produeix un moviment migratori important i que molts dels immigrants que arriben en 
edats productives retornen als seus països d’origen en fer-se grans. D’altra banda, hi ha 
defuncions de residents al Principat que es produeixen en altres països i que no se registren a 
Andorra. Això fa que el nombre de defuncions registrat sigui inferior al previst estadísticament, 
i juntament a un cens de població sobredimensionat, afecten el càlcul d’alguns indicadors, que 
poden resultar infraestimats o sobreestimats.9 

 

 
9 Ministeri de Salut. Natalitat i mortalitat al Principat d’Andorra 2012-2016. 
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L’anàlisi de la mortalitat infantil i perinatal proporciona indicadors molt significatius per a la 
salut pública. Les dades de mortalitat infantil són útils per valorar si hi ha deficiències a 
l’entorn físic i socioeconòmic, de la nutrició, de l’educació o de les cures de salut d’una 
població. I pel que fa a la mortalitat perinatal, permet detectar el bon funcionament de 
programes per millorar les cures prenatals, de la mare i del nounat.10 
 

La taxa de mortalitat infantil és el nombre de defuncions d’infants menors d’un any per 1.000 
nascuts vius. La taxa de mortalitat perinatal correspon als nascuts vius morts abans de les 168 
hores de vida i les morts fetals de més de 1.000g de pes i/o 28 setmanes de gestació, per 1.000 
naixements (nascuts vius i morts fetals). 
 

Nombre i taxa de mortalitat infantil i perinatal. 2014-2018 
 
 Nens Nenes Total 

 Nombre Taxa x 1000  Nombre Taxa x 1000  Nombre Taxa x 1000  

Infantil 1 0,6 4 2,7 5 1,6 

Perinatal 5 3,2 2 1,3 7 2,3 
Ministeri de Salut. Natalitat i mortalitat al Principat d’Andorra 2014-2018 

 
L’anàlisi de la mortalitat infantil i perinatal és poc significativa ja que hi ha pocs casos (5 
defuncions infantils i 7 perinatals en el quinquenni 2014-2018). Les principals causes de 
defunció infantil a Andorra en aquest període van ser afeccions del període perinatal, hipòxia, 
asfixia o altres afeccions respiratòries, i altres símptomes o estats morbosos mal definits, i 
causes desconegudes. 
 
A l’hora d’interpretar les dades de mortalitat infantil cal tenir en compte les peculiaritats de la 
població d’Andorra, com la infradeclaració dels nounats que moren fora del Principat i no es 
registren a Andorra. 
 

 
10 Ministeri de Salut. Natalitat i mortalitat al Principat d’Andorra 2014-2018. 
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INDICADORS BENESTAR INFANTIL  
 
Actualització maig 2020 
 

1. EDUCACIÓ 
 

Percentatge de població de 18-24 anys que ha completat com a màxim la primera etapa de 
secundaria i no segueix cap estudi o formació 
 
33,3% (any 2010) 
Font: CRES. Joventut d’Andorra 2010. 

 

Percentatge d’alumnes que als 12 anys d’edat han completat l’educació primària 
 
92,4% (curs 2017-2018) (90% curs 2016-2017) (86,6% curs 2015-2016) (86,4% curs 2014-2015)  
Font: Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior. Elaboració pròpia. 

 

Percentatge d’alumnes que es graduen en Educació Secundària Obligatòria 
 
88,3% (curs 2003-2004) 
Font: CRES. Itinerari formatiu i inserció laboral dels joves d’Andorra. Promoció 2003-2004 segona ensenyança / 
educació secundària obligatòria 

 

Taxa d’escolarització als 3 anys 
 
94% (curs 2017-2018) (92% curs 2016-2017) (90,9% curs 2015-2016) (92,5% curs 2014-2015)   
Font: Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior. Departament d’Estadística. Elaboració pròpia. 

 

Despesa pública en educació en percentatge del PIB 
 
3,7% (any 2018) aportació d’Andorra 2,6%  
Font: Departament d’Estadística. 

 

Despesa en ajudes a l’estudi per a l’ensenyament no superior 
 
Import liquidat: 1.397.077 €. Nombre d’ajuts: 1.623 (any 2017) 
(1.468.336 € / 1.694 ajuts any 2016) (1.515.536€ /1.736 ajuts any 2015)  
Font: Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior 

 

Percentatge d’alumnes amb necessitats educatives especials integrats en centres ordinaris 
sobre el total d’alumnes amb necessitats especials 
 
97% (any 2019) (95,3% any 2018) 94,6% (any 2017) 94,5% (any 2016) (94% any 2015)  
Font: Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. Elaboració pròpia 
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Falten dades per als següents indicadors: 
Rendiment mitjà de les capacitats de lectura als 15 anys 

 
L’objectiu de l’educació és el desenvolupament de la personalitat, les aptituds i les capacitats 
dels infants fins al màxim de les seves possibilitats. El dret a l’educació11 va més enllà de 
l’escolarització obligatòria (que en els països desenvolupats és pràcticament universal), i dins 
d’aquest àmbit s’avaluen diferents dimensions com l’abandonament escolar, l’assoliment 
educatiu, la cobertura d’educació infantil, la inversió pública o l’escola inclusiva. 
 
El concepte d’abandonament escolar prematur es refereix al percentatge de joves de 18 a 24 
anys que han assolit com a màxim l’Educació Secundària Obligatòria i no continuen estudiant 
per obtenir el nivell d’Educació Secundària Superior (postobligatòria). L’any 2010, un terç dels 
joves de 18 a 24 anys (33,3%) havien completat com a màxim els estudis obligatoris i no havien 
fet cap formació reglada més. Actualment no disposem de dades més recents per Andorra 
d’aquest indicador. A Espanya, el percentatge de població de 18 a 24 anys que havien 
completat com a màxim els estudis secundaris obligatoris i no seguien cap estudi o formació 
era del 28,2% l’any 2010 i a la Unió Europea del 14%, percentatges que han anat disminuint en 
els darrers anys. El nivell d’estudis assolit és important perquè les dades indiquen que les 
persones que tenen poca formació (sobretot les que no han arribat a obtenir el graduat 
escolar), tenen majors dificultats per trobar feina, o per trobar-la amb bones condicions 
laborals, mentre que la població amb més nivell d’estudis té una taxa d’activitat i d’ocupació 
superior, menors taxes d’atur, i assoleixen salarial més elevats.12 
 
Percentatge d’alumnes que als 12 anys han completat Primera Ensenyança / Educació 
primària / 6ème 
 

Andorra  Nois Noies Total 

curs 2011-2012 78,0% 85,4% 81,8% 

curs 2012-2013 78,9% 88,1% 82,8% 

curs 2013-2014 80,9% 85,7% 83,2% 

curs 2014-2015 84,3% 88,6% 86,4% 

curs 2015-2016 80,7% 92,8% 86,6% 

curs 2016-2017 86,9% 93,4% 90,0% 

curs 2017-2018 90,4% 94,8% 92,4% 
Font: Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior. Elaboració pròpia. 

 
Un 92,4% del total d’alumnes de 12 anys matriculats a Andorra el curs 2017-2018 havien 
completat l’educació primària (un 90,4% dels nois i un 94,8% de les noies), i per tant cursaven 
l’educació secundària a l’edat teòrica de començament d’aquests estudis. Aquest indicador 
mesura la proporció d’alumnes que accedeixen a l’educació secundària a l’edat que els pertoca 
(taxa d’idoneïtat), i està relacionat amb el nombre d’alumnes que han repetit curs, ja que quan 
un alumne repeteix deixa de tenir l’edat idònia per al curs que li correspon. La taxa d’idoneïtat 
és acumulativa atès que quan un alumne queda endarrerit en un curs es produeix un 
desfasament que continua en els cursos següents. Aquest percentatge ha anat augmentant en 
els darrers anys, per tant es registra una major taxa d’idoneïtat als 12 anys. A Espanya, el curs 

 
11 Articles 28 i 29 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant. 
12 OCDE. Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2016. 
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/eag/panorama2016okkk.pdf?documentId=0901e72b82236f2b 
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2016-2017, es va registrar una taxa d’idoneïtat als 12 anys del 86% (84% dels nois i 88% de les 
noies).13  
 
L’any 2011, el 88% dels estudiants que estaven matriculats a l’últim curs d’Educació Secundària 
Obligatòria/Segona Ensenyança durant el curs 2003-2004, havien completat els estudis 
obligatoris (un 86% dels nois i prop d’un 90% de les noies). És a dir, d’aquesta generació, hi ha 
un  12% que l’any 2011 no tenien el graduat en educació secundària obligatòria.14 També 
caldria obtenir dades més recents d’aquest indicador. 

 
Taxa d’escolarització en educació infantil per edat, curs 2017-2018 
 

 Població 
Andorra any 

2017 

Alumnes 
matriculats 

curs 2017-2018 

Taxa 
escolarització 

3 anys 642 604 94,1% 

4 anys 664 627 94,4% 

5 anys 747 688 92,1% 
Font: Departament d’Estadística. Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior. Alumnes per edat a 31/12/2017. 
Elaboració pròpia. 

 
L’educació infantil/maternal no és obligatòria però té una gran importància per a 
l’aprenentatge futur i per la reducció dels desavantatges educatius de l’alumnat d’entorns 
socials i culturals menys afavorits. Un 94% dels nens i nenes de 3 anys estaven escolaritzats 
durant el curs 2017-2018 (un 92% el curs 2016-2017 i un 91% el curs 2015-2016). Cal tenir en 
compte que aquesta taxa es calcula comparant les dades del cens i dels registres escolars, i 
que hi pot haver algun desajustament per a la manca d’actualització/regularització de les 
dades de població. A Espanya el curs 2016-2017 la taxa d’escolarització dels infants de 3 anys 
era del 96%,15 però es considera que s’assoleixen taxes properes al 100% a causa de les 
divergència entre les xifres reals de població i les estimacions amb què se treballa. 
 
 
 
 

Nombre de places i taxa d’ocupació de les escoles bressol any 2014 
 Places d’escoles 

bressol disponibles 
Places ocupades 

(0 a 3 anys) 
% Ocupació 

Canillo  70 59  84,3% 

Encamp- Pas de la Casa 315 183 58,1% 

Ordino 140 98 70,0% 

La Massana 176 75 42,6% 

Andorra la Vella 615 319 51,9% 

Sant Julià 89 59  66,3% 

Escaldes-Engordany 287 148 51,4% 

Total 1.692 941 55,6% 

 
13 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadísticas de la enseñanza no universitaria 
UNICEF. Infancia en datos. http://www.infanciaendatos.es 
14 CRES. Itinerari formatiu i inserció laboral dels joves d’Andorra. Enquesta realitzada l’any 2011 a tots els alumnes 
que estaven matriculats a Andorra el curs 2003-2004 en el darrer nivell de l’educació secundària obligatòria / 
segona ensenyança en algun dels tres sistemes educatius. 
15 INE. Tasas de escolarización por edad en niveles no obligatorios.  
UNICEF. Infancia en datos. http://www.infanciaendatos.es 
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Font: Mata, Magda (2017). Infància en perill a Andorra. Realitats, problemàtiques i noves perspectives. 
http://www.fundaciojuliareig.ad/wp-content/uploads/2017/01/Infa%CC%80ncia-en-perill-a-Andorra.pdf 

 
Pel que fa a la disponibilitat de places en les escoles bressol, l’any 2014 hi havia un total de 
1.692 places de les quals 941 estaven ocupades per infants de 0 a 3 anys (un 55,6% de les 
places). Això representa que del total d’infants d’Andorra entre 0 i 3 anys (2.602), 
aproximadament un 36% estaven en una escola bressol. No s’han pogut obtenir dades més 
recents sobre les places en les escoles bressol, per poder veure l’evolució tant de la 
disponibilitat de places com de l’ocupació. 
En l’estructura educativa d’Andorra hi coexisteixen diferents sistemes educatius, i el Govern es 
fa càrrec de totes les despeses relatives a les escoles del sistema andorrà i de les escoles 
congregacionals. Edificis i instal·lacions escolars dels centres de maternal i primera 
ensenyança, personal docent de Formació Andorrana, mestres de música, ajudants de mestre 
de maternal i personal de consergeria de totes les escoles, també van a càrrec del pressupost 
públic andorrà, mentre que el Liceu francès i l’Institut espanyol de batxillerat es fan càrrec del 
seu personal de música i de consergeria. Les despeses de personal docent van a càrrec dels 
estats dels respectius sistemes educatius. 
 

Despesa pública en educació Andorra 
  Despesa total 

(milions d’euros) 
% PIB % PIB  

(sense ens. superior) 
Aportació Andorra 
(milions d’euros) 

% PIB 

2012 92,5 3,8% 3,6% 62,8 2,6% 

2013 93,2 3,8% 3,6% 65,0 2,6% 

2014 96,1 3,8% 3,6% 67,9 2,7% 

2015 94,6 3,7% 3,6% 66,4 2,6% 

2016 99,7 3,8% 3,7% 69,5 2,7% 

2017 99,3 3,7% 3,5% 69,0 2,6% 

2018 101,9 3,7% 3,5% 70,5 2,6% 
Font: Dades del Departament d’Estadística per a la Nota de Premsa ref. NP-A028_20200123 
A Andorra la despesa pública en educació inclou la despesa educativa realitzada per 
l’Administració central i la Universitat d’Andorra, a més de les aportacions que fan Espanya i 
França per a la despesa educativa dels seus respectius sistemes educatius establerts al 
Principat d’Andorra. En total, aquesta despesa va ser de 101,9 milions d’euros l’any 2018, que 
representa un 3,7% del PIB (un 3,5% sense ensenyament superior). Sense tenir en compte les 
aportacions que fan Espanya i França, la despesa va ser de 70,5 milions d’euros l’any 2018, que 
representa un 2,6% del PIB (un 2,4% sense ensenyament superior). A Espanya els darrers anys 
la despesa pública en educació sense ensenyament superior representa al voltant d’un 3,2% i a 
França un 4,2% del PIB.16 

 
16 Departament d’Estadística. “A028. Estadística de la despesa pública en educació. Any 2018”. 
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Beques i ajudes als estudis 
 

 Imports 
liquidats 

(€) 

Sol·licituds 
atorgades 

Mitjana per 
sol·licitud 

(€) 

Ajudes 
atorgades 

Mitjana per 
ajuda 

(€) 

2007 743.932 898 828,43   

2008 827.253 976 847,60   

2009 940.096 1.106 850,00   

2010 1.112.672 1.315 846,14   

2011 1.196.678 1.433 835,09   

2012 1.339.681 1.565 856,03   

2013 1.347.304 1.552 868,11   

2014 1.420.413 1.649 861,38   

2015 1.515.536 1.736 873,00 4.027 376,34 

2016 1.468.336 1.694 866,79 3.973 369,58  

2017 1.397.077 1.623 860,80 3.751 372,45  
Font: Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior. Departament d’Estadística. “Prestacions Socials del Govern 

d’Andorra 2013”, Nota de Premsa NP-1599_20141211.  

Dades del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, tractades pel Departament d’Estadística per a la Nota de 

Premsa ref. NP-010305-20191223 “A027. Estadística de beques i ajudes a l’estudi. Cursos 2015/2016, 2016/2017 i 

2017/2018”. 

 

Per avaluar l’equitat en l’àmbit educatiu, en el sentit que els infants més vulnerables rebin 
ajudes i recursos per tal que tinguin una igualtat d’oportunitats, es contemplen les dades de 
les beques i ajudes a l’estudi. L’any 2017 l’import de les beques i ajuts als estudis va ser de 
1.397.077€ i es van atorgar 1.623 sol·licituds corresponents a 3.751 ajudes.  
 
Un 70% d’aquest import correspon a ajuts per menjador escolar, un 19% per material escolar i 
un 11% per transport escolar. 

 

Despesa en ajudes a l'estudi per a l'ensenyament no superior a Andorra, per tipus 

d'ajut (%) 
  

Menjador 
escolar 

Material Transport escolar i/o  
Esquí extraescolar 

Total 

2015/2016 70,0 19,3 10,7 100,0 

2016/2017 69,6 19,1 11,3 100,0 

2017/2018 70,0 19,1 10,9 100,0 
Font: Departament d’Estadística. “A027. Estadística de beques i ajudes a l’estudi. Cursos 2015/2016, 2016/2017 i 

2017/2018”, Nota de Premsa NP-010305-20191223 
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 Alumnes amb necessitats educatives especials (EENSM) 
 

 

*Alumnes 
Progrés 

*Alumnes 
Edes 

% alumnes amb 
necessitats especials en 
centres ordinaris  

2011 113 10 91,9 

2012 120 10 92,3 

2013 128 12 91,4 

2014 132 12 91,7 

2015 156 10 94,0 

2016 172 10 94,5 

2017 193 11 94,6 

2018 209 8 96,3 

2019 226 7 97,0 
Font: Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. Memòria any 2018. Elaboració pròpia 
*Persones ateses al tancament de l’exercici 

 
En l’anàlisi del dret a l’educació també cal tenir en compte la situació dels infants amb 
necessitats educatives especials per valorar el grau en què el sistema educatiu és inclusiu 
davant l’heterogeneïtat de l’alumnat. En aquest sentit, les dades de l’Escola Especialitzada 
Nostra Senyora de Meritxell indiquen que la gran majoria dels alumnes amb necessitats 
educatives especials (un 97% l’any 2019) estan escolaritzats en centres ordinaris, mitjançant el 
servei de suports especialitzats als centres educatius de l’EENSM (Progrés) que ofereix els 
recursos humans i tècnics necessaris per facilitar l’educació inclusiva i contribuir al ple 
desenvolupament dels alumnes amb discapacitat. El 3% restant són alumnes amb necessitats 
educatives especials que per les seves característiques no han pogut incorporar-se als centres 
escolars i són atesos pel Servei d’educació especial (EDES), ja que presenten un alt grau de 
dependència que requereix un suport intens i generalitzat. A Espanya, el curs 2017-2018 un 
83,4% dels alumnes amb necessitats educatives especials estaven integrats en centres 
d’ensenyament ordinari.17 
 

Nombre d’alumnes de 5 a 13 anys en situació de risc/perill i/o d’absentisme escolar. 
Curs 2013-2014 / 2014-2015 
Motiu intervenció Alumnes 5-13 anys 

absentisme escolar i situació de risc 6 

absentisme escolar  6 

situació de risc/perill 37 

Total  49 
Font: Mata, Magda (2017). Infància en perill a Andorra. Realitats, problemàtiques i noves perspectives. 
http://www.fundaciojuliareig.ad/wp-content/uploads/2017/01/Infa%CC%80ncia-en-perill-a-Andorra.pdf 

 
Una altra dada que cal tenir en compte en relació amb la protecció de la infància en l’àmbit 
educatiu són els casos d’absentisme i situacions de risc. Des del Ministeri d’Educació es 
treballa en la detecció i el seguiment dels alumnes en situació de risc dins l’entorn escolar per 
garantir l’adequada escolarització en situacions de dificultats d’aprenentatge, absentisme, 
maltractament i/o assetjament. Entre el curs 2013-2014 i el 2014-2015 hi havia 49 alumnes 
entre 5 i 13 anys en seguiment per absentisme escolar o situació de risc/perill o les dues 
situacions alhora. No ha estat possible obtenir informació més recent d’aquestes dades. 

 
17 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadísticas  Enseñanzas no universitaria. 
UNICEF. Infancia en datos. http://www.infanciaendatos.es 
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2. SALUT I SEGURETAT 
 

Percentatge de nens/es que han estat alimentats amb llet materna els primers mesos de 
vida 
 
66% (any 2004) 
Font: Ministeri de Salut, Benestar, Família i Habitatge. Enquesta Nacional de salut infantil. Andorra 2004.  

 

Percentatge de nens/es amb obesitat o sobrepès 
 
4,4% maternal mitjans, 10,6% primer primària, 14,6% sisè primària (curs 2017-2018)  
Font: SAAS. Servei de Salut escolar 

 

Percentatge de nens/es de 3 a 14 anys que es renten les dents almenys dues vegades al dia 
 
77,9% (any 2014) 
Font: CRES. Observatori segon semestre 2014 

 

Percentatge de nens/es de 1 a 14 anys que esmorzen més d’un vas de llet i/o fruita o suc 
 
87,8% (any 2014) 
Font: CRES. Observatori segon semestre 2014 

 

Nombre total de nens/es de 0 a 17 anys morts en accidents de trànsit en el darrer any 
 
0 (any 2019) (1 any 2018) (0 any 2017)  (0 any 2016)  (0 any 2015)  
Font: Cos de Policia d’Andorra 

 

Percentatge de nois/es de 14 a 17 anys que declaren que han tingut relacions sexuals sense 
protecció (preservatiu) en els darrers 12 mesos 
 
8,6% (any 2010) 
Font: CRES. Enquesta sobre la joventut i l’adolescència 2010 

 

Percentatge de població de 14 a 18 anys que declaren haver consumit begudes alcohòliques 
en els darrers 30 dies 
 
61,6% (any 2009)  
Font: Ministeri de Salut i Benestar. Govern d’Andorra. Enquesta nacional sobre les drogues a l’alumnat de Segona 
Ensenyança, Batxillerat i Formació Professional. Curs 2008-2009. 

 

Percentatge de població de 14 a 18 anys que declaren haver consumit haixix/ marihuana en 
els darrers 30 dies 
 
20,8% (any 2009)  
Font: Ministeri de Salut i Benestar. Govern d’Andorra. Enquesta nacional sobre les drogues a l’alumnat de Segona 
Ensenyança, Batxillerat i Formació Professional. Curs 2008-2009. 
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Percentatge de població de 14 a 17 anys que declaren haver consumit drogues il·legals en els 
darrers 12 mesos 
 
11,9% (any 2010) 
Font: CRES. Enquesta sobre la joventut i l’adolescència 2010 

 

Població de 0 a 17 anys valorada per la CONAVA 
 
257 menors (1,9% de la població menor d’edat) (any 2019)  
Font: CONAVA 

 

Visites de menors de 1 a 10 anys que han acudit al Servei de Salut Mental 
 
189 primeres visites (any 2017) 
Font: Ministeri de Salut.  

 

Percentatge d’infants escolaritzats de 4 anys que han rebut la vacunació per la diftèria-
tètanus-tos ferina (DTPa) 
 
99,5% 3 dosis i 96,3% 4 dosis (any 2018) (99,7% 3 dosis i 97,6% 4 dosis, any 2017) 
Font: Ministeri de Salut 

 
 
Falten dades per als següents indicadors: 
 
Població de 14 a 18 anys que declara haver consumit tabac durant els darrers 30 dies  

 
Població de 0 a 14 anys amb trastorns mentals patits en els darrers 12 mesos i diagnosticats 
per un metge.  
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En l’article 24 de la Convenció sobre els drets dels infants s’especifica que els Estats membres 
reconeixen el dret de l’infant a gaudir del màxim nivell de salut que sigui possible i a serveis 
per al tractament de les malalties i de restabliment de la salut. 
 
En aquest apartat de l’observatori es recullen dades sobre diferents aspectes relacionats amb 
la salut dels infants i adolescents, com la lactància materna, l’obesitat i sobrepès, les conductes 
saludables, les addiccions, la diversitat funcional o la vacunació, entre altres. 
 
L’Organització Mundial de la Salut recomana alimentar els infants exclusivament amb llet 
materna durant els primers sis mesos de vida i fins dos anys de forma complementària amb 
altres aliments. A Andorra, segons dades de l’enquesta de salut infantil de l’any 2004, un 66% 
dels nens/es han estat alimentats amb llet materna durant els primers mesos de vida. 
Malauradament no hi ha dades més actualitzades i no sabem com ha evolucionat aquest 
percentatge durant aquests anys. A Espanya el 58,4% dels bebès s’alimentaven de lactància 
materna exclusiva i/o mixta (calculat sobre la població de 6 mesos a 4 anys, l’any 2017).18 
 

Sobrepès i obesitat 
 

NENES Curs  
2012-2013 

Curs  
2013-2014 

Curs  
2014 - 
2015 

Curs  
2015 - 
2016 

Curs  
2016 - 
2017 

Curs  
2017-
2018 

Maternal mitjans 4-5 anys  6,9 5,6 5,4 6,1 5,8 3,1 

Primer Primària 6-7 anys  8,7 8,9 8,0 6,4 6,4 6,2 

Sisè Primària 11-12 anys 13,6 15,4 14,7 11,1 13,7 12,6 

Total 9,7 9,9 9,3 7,8 8,5 7,4 

NENS Curs  
2012-2013 

Curs  
2013-2014 

Curs  
2014 - 
2015 

Curs  
2015 - 
2016 

Curs  
2016 - 
2017 

Curs  
2017-
2018 

Maternal mitjans 4-5 anys  8,1 8,6 8,9 11,1 4,7 5,7 

Primer Primària 6-7 anys  9,1 10,0 11,6 11,0 7,9 14,5 

Sisè Primària 11-12 anys 17,6 14,0 17,5 16,6 14,6 16,3 

Total 11,7 10,9 12,6 13,0 9,4 12,7 

TOTAL NENES + NENS Curs  
2012-2013 

Curs  
2013-2014 

Curs  
2014 - 

2015 

Curs  
2015 - 

2016 

Curs  
2016 - 

2017 

Curs  
2017-
2018 

Maternal mitjans 4-5 anys  7,5 7,0 7,2 8,8 5,3 4,4 

Primer Primària 6-7 anys  8,9 9,5 9,8 8,6 7,2 10,6 

Sisè Primària 11-12 anys 15,7 14,7 16,1 14,0 14,2 14,6 

Total tres nivells 10,7 10,4 11,0 10,5 9,0 10,2 
Font: SAAS. Servei de Salut Escolar. Elaboració pròpia. 

 
L’alçada i el pes son paràmetres influenciats per factors genètics i ambientals i socials, com ara 
l’alimentació, els hàbits de vida i el nivell socioeconòmic. L’alçada permet avaluar el 
creixement adequat dels infants i comparar-ho amb la població a la qual pertany. El pes com a 
dada aïllada no aporta informació suficient, però relacionat amb l’alçada (amb el càlcul de 
l’índex de massa corporal: IMC=pes(kg)/estatura(m)2) permet valorar l’estat nutricional de 
l’infant, i es pot mesurar l’obesitat infantil. L’increment del sobrepès i l’obesitat infantils és un 
dels problemes de salut importants. 

 
18 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Encuesta Nacional de Salud de España. 
UNICEF. Infancia en datos. http://www.infanciaendatos.es 
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Segons les exploracions realitzades pel Servei de Salut Escolar19 el curs 2016-2017 entre els 
alumnes de maternal mitjans, primer de primària i sisè de primària, un 4,4%, 10,6% i 14,6%, 
respectivament, tenen sobrepès o obesitat. Entre els infants dels tres nivells escolars 
s’observa que la prevalença del sobrepès i l’obesitat és més alta en augmentar l’edat. Aquestes 
dades són les úniques disponibles a Andorra, tot i que no són comparables amb les utilitzades 
per aquest indicador a Espanya perquè es tracten de grups d’edats diferents (l’any 2017 tenien 
obesitat o sobrepès un 28,6% dels menors entre 2 i 17 anys).20 
 
Les conductes saludables en la infància no només comporten una bona salut immediata sinó 
que també contribueixen a una bona salut futura. En aquest sentit es contemplen indicadors 
com els hàbits d’higiene dental i els hàbits alimentaris en l’esmorzar. 
 
Segons les dades recollides en una enquesta de l’any 2014, un 78% dels menors entre 3 i 14 
anys es renten les dents almenys dues vegades al dia (un 57% dues vegades al dia i un 21% 
tres o més vegades), mentre que un 18% se les renten una vegada al dia, i un 3% només es 
renten les dents de tant en tant (no tots els dies). A Espanya, les dades indiquen que un 68,4% 
menors de 3 a 14 anys es renten les dents almenys dues vegades al dia (any 2017). 
 
En la mateixa enquesta del 2014, segons la informació dels pares o adults que conviuen amb 
els  infants, un  87,8% dels menors de 1 a 14 anys esmorzen més d’un vas de llet i/o fruita o 
suc. Aquesta xifra és superior a la de l’estat espanyol (un 77,7% l’any 2011). 
 
En els darrers anys no hi ha hagut cap infant de 0 a 17 anys mort en accident de trànsit a 
Andorra, tot i que l’any 2018 sí que es va registrar la defunció d’un menor per aquest motiu. 
Cal tenir en compte que les dades de la policia recullen les defuncions per accidents ocorreguts 
dins del país. A la resta de països de la OCDE aquestes xifres estan tenint una tendència a la 
baixa (a Espanya va passar de 244 morts l’any 2007 a 49 el 2018).21  
 
En relació amb la salut sexual i reproductiva, l’ús del preservatiu és una mesura eficaç de 
prevenció d’embarassos no desitjats i per evitar la transmissió de malalties sexuals. L’any 2010 
un 8,6% dels adolescents de 14 a 16 anys enquestats van manifestar que havien tingut 
relacions sexuals sense protecció en els darrers 12 mesos. S’ha d’entendre, a més, que 
aquesta xifra és només la part que reconeix aquesta pràctica de risc, i que és possible que la 
xifra sigui superior. A Espanya un 79,6% dels adolescents entre 15 i 18 anys que havien tingut 
relacions sexuals complets van utilitzar el preservatiu en la darrera relació sexual (dades de 
l’any 2014).22 
 

 
19 El Servei de Salut Escolar realitza exàmens de salut a determinades edats a tots els infants escolaritzats a Andorra, 
en tres moments diferents de l’escolaritat: alumnes de 4-5 anys (maternal mitjans, moyenne section, educació 
infantil 4 anys), alumnes de 6-7 anys (primer de primer cicle de primera ensenyança, CP, 1r de primer cicle de 
primària), i alumnes d’11-12 anys (segon de tercer cicle de primera ensenyança, 6ème, 6è de primària). Entre altres 
paràmetres, el SSE analitza l’Índex de Massa Corporal que permet establir el percentatge d’infants amb sobrepès i 
obesitat. 
20 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Encuesta Nacional de Salud de España. 
UNICEF. Infancia en datos. http://www.infanciaendatos.es 
21 Font: Dirección General de Tráfico. Tablas estadísticas. Grupo 4 Víctimas de los accidentes según edades y sexo. 
UNICEF. Infancia en datos. http://www.infanciaendatos.es 
22 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Las conductas relacionadas con la salud y el desarrollo de los 
adolescentes españoles (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC) 
UNICEF. Infancia en datos. http://www.infanciaendatos.es 
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El consum i abús de substàncies nocives comporta riscos per la salut dels adolescents. En els 
països de l’entorn, les drogues consumides per un percentatge més alt de joves són l’alcohol, 
el tabac i el cànnabis. 
 
Segons les dades d’una enquesta de l’any 2009, un 61,6% dels adolescents de 14 a 17 anys 
d’Andorra havien consumit begudes alcohòliques en els darrers 30 dies (a Espanya, un 63% 
dels estudiants de 14 a 18 anys havien consumit alcohol els darrers 30 dies l’any 2010, un 74% 
l’any 2012, un 68,2% el 2014, i un 67% el 2016).23 Aquest resultats confirmen que per una part 
dels joves el consum d’alcohol és una pràctica relativament normal, i segurament el 
consideren com un dels “ritus iniciàtics” per fer-se gran. De tota manera, es necessiten més 
dades per poder analitzar com és aquest consum: més o menys esporàdic, de quin tipus de 
beguda, com a sinònim de “festa”, o quants joves s’han emborratxat o ho fan de manera més o 
menys periòdica.  
 
L’any 2009, un 20,8% dels adolescents de 14 a 17 anys van dir que havien consumit 
haixix/marihuana en els darrers 30 dies (el consum de cànnabis en els darrers 30 dies a 
Espanya per part dels estudiants de 14 a 18 anys era d’un 17,2% l’any 2010, un 16,1% el 2012, 
un 18,6% el 2014 i un 18,3% el 2016). Seria molt interessant poder analitzar en més detall els 
hàbits de consum i com ha evolucionat en els darrers anys, i complementar aquestes dades 
amb les del consum d’altres drogues.  
 
D’altra banda, en una enquesta del 2010, un 11,9% dels adolescents de 14 a 17 anys van dir 
que havien consumit drogues il·legals els darrers 12 mesos, sense especificar quin tipus de 
drogues ni la freqüència de consum. A Espanya un 16,3% dels estudiants de 14 a 18 anys 
declaraven que havien consumit drogues il·legals durant els darrers 30 dies l’any 2012, un 
19,5% l’any 2014 i un 18,9% el 2016. 
 
Menors valorats per la CONAVA  
 

 0-3 anys 4-18 anys Total menors  
amb discapacitat  

valorats per la CONAVA 

Població d’Andorra  
0-17 anys 

% menors 
valorats per la 

CONAVA 

2015 22 156 178 14.002 1,3% 

2016 23 172 195 13.781 1,4% 

2017 14 164 178 13.580 1,3% 

2018 20 175 195 13.288 1,5% 

2019 24 233 257 13.191 1,9% 
Font: Departament d’Afers Socials i Joventut.  

 
El reconeixement d’un grau de discapacitat igual o superior al 33% permet accedir als diferents 
programes, serveis o prestacions adreçats a les persones amb discapacitat, com els serveis de 
l’Escola Especialitzada Nostra Sra. de Meritxell.  
 
En els darrers anys, la proporció de menors amb una discapacitat valorats per la CONAVA 
representen entre un 1 i un 2% sobre el total de població menor d’edat. 
 
Segons les dades de la CONAVA (Comissió Nacional de Valoració) l’any 2019 hi havia 257 
menors d’edat amb una discapacitat reconeguda per la CONAVA (valorats amb un grau de 

 
23 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. ESTUDES (Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas 
secundarias en España).  
UNICEF. Infancia en datos. http://www.infanciaendatos.es 
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discapacitat igual o superior al 33%), que representen un 1,9% del total de població menor 
d’edat d’Andorra d’aquell any (13.191).  
 
Durant el primer trimestre del 2019 es va realitzar una enquesta telefònica que van contestar 
els pares o altres familiars de la llar on viuen aquests infants que han estat valorats per la 
CONAVA, per tal de conèixer més dades sobre les seves característiques, limitacions per a les 
activitats de la vida quotidiana, necessitats d’ajuda, etc.24 D’aquests menors prop del 80% no 
necessiten ajuda per realitzar les activitats de la vida diària (vestir-se, sortir al carrer, dutxar-se, 
menjar, etc.), mentre que un 20% sí que necessiten ajuda per aquestes activitats (38 infants 
dels 187 casos que resideixen a les llars enquestades), que representen un 0,3% del total de 
població de 0 a 17 anys. Tot i que aquesta dada no és exactament comparable, segons 
l’indicador utilitzat a Espanya, l’any 2017 un 0,4% de la població de 0 a 14 anys tenia 
limitacions greus per a les activitats de la vida quotidiana en els darrers sis mesos.25 
 
Pel que fa a la salut mental a Andorra no es disposen de les dades dels menors amb trastorns 
mentals diagnosticats per un metge (a Espanya, l’any 2017, un 0,6% dels menors entre 0 i 14 
anys van tenir un trastorn mental en els darrers 12 mesos diagnosticat per un metge). Les 
dades que s’han pogut obtenir fan referència al nombre visites al Servei de Salut Mental, que 
van ser un total de 189 primeres visites de menors de 10 anys al Servei de Salut Mental durant 
l’any 2017 26 (que representen un 2,4% dels infants d’aquesta edat). 
 
La vacunació és una de les mesures de salut pública més importants per a la prevenció i 
reducció de malalties infecciones. La immunització per vacunació a gran escala ha erradicat o 
pràcticament eliminat malalties com la verola o la poliomielitis. A Andorra les vacunes són 
obligatòries en les primeres edats i per això s’observen nivells de cobertura molt alts. Per 
mesurar la cobertura de vacunació contra la diftèria-tètanus-tos ferina (DTPa) es disposa de 
l’indicador del percentatge d’infants amb primovacunació (3 dosis de DTPa) i de 
primovacunació i booster (4 dosis de DTPa) del grup d’infants de 4 anys escolaritzats, que són 
respectivament un 99,5% i un 96,3%, l’any 2018. A Espanya, l’any 2018, el 97,3% dels infants 
entre 0 i 1 any havien rebut la vacunació contra la diftèria-tètanus-tos ferina.27 
 

 % infants vacunats 

 DTP 3 dosis DTP 4 dosis 

2010 99,29 97,75 

2011 99,59 98,85 

2012 98,68 96,36 

2013 96,32 94,43 

2014 97,06 95,99 

2015 96,92 95,39 

2016 97,85 95,30 

2017 99,71 97,57 

2018 99,53 96,27 

Font: Ministeri de Salut 

 
24 Enquesta telefònica realitzada entre el 14 de gener i el 16 d’abril del 2019 a les llars de totes les persones 

registrades a la CONAVA. Han contestat l’enquesta els pares dels menors que estan en aquest registre. Les dades 
obtingudes corresponen a 187 menors, dels 195 que constaven al registre de la CONAVA durant l’any 2018. 
25 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Encuesta Nacional de Salud de España. 
26 Ministeri de Salut. 
27 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. DG Salud Pública, Calidad e Innovación. 
UNICEF. Infancia en datos. http://www.infanciaendatos.es 
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3. BENESTAR MATERIAL 
 

Percentatge de població menor de 18 anys en risc de pobresa o exclusió social (AROPE) 
 
14% (any 2018)  
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 

Percentatge de població menor de 18 anys en risc de pobresa (viuen en llars amb una 
despesa per sota del 60% de la mediana nacional) 
 
11,9% desprès de prestacions socials (any 2018)  
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 

Percentatge de població menor de 18 anys que viuen en llars amb molt baixa intensitat 
laboral  
 
0,3% (any 2018) 
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 

Percentatge de població menor de 18 anys que es troben en situació de privació material 
severa 
 
4,2% (any 2018) 
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 

Llars amb menors que no poden fer front a una despesa imprevista  
 
71,6% llars amb un adult amb infants dependents / 37,5% llars amb dos adults o més amb 
infants dependents (any 2018)  
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 

*Llars amb menors que no es poden permetre pagar una setmana de vacances a l’any fora 
de casa  
 
27,2% llars amb un adult amb infants dependents / 14,5% llars amb dos adults o més amb 
infants dependents (any 2018)  
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 

Prestacions per fill/a a càrrec  
 
Import liquidat: 1.145.203 € (0.042 PIB). Nombre d’ajuts: 643; 1.133 fills beneficiaris (any 
2018) 
Font: Dades del Departament d’Afers Socials, tractades pel Departament d’Estadística. 

 



36 
 

 

Índex de desigualtat (S80/S20) 
 
5,3% (any 2018) Total població 
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 
 

 
Falten dades per als següents indicadors: 
 

Població menor de 18 anys que viu en llars que pateixen pobresa crònica (renda per sota del 
60% de la mediana nacional durant almenys tres de quatre anys) 
 
Llars amb menors de 18 anys que no poden fer front a una despesa imprevista  
 
Llars amb menors de 18 anys que no es poden permetre pagar almenys una setmana de 
vacances a l’any 
 
Índex de desigualtat (s80/s20) en població menor de 18 anys. Ratio 
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La Convenció sobre els drets de l’infant també estableix en l’article 27 el reconeixement del 
dret dels infants a un nivell de vida adequat per al seu desenvolupament físic, mental, 
espiritual, moral i social. Tot i que la responsabilitat primordial de proporcionar les condicions 
de vida que calguin per al desenvolupament dels infants correspon als pares, es fa constar que 
els Estats han d’adoptar mesures per ajudar els pares i les persones responsables dels infants a 
donar efectivitat a aquest dret. 
 
En general hi ha dues maneres d’entendre i mesurar el concepte de pobresa: 
 

- De manera relativa, en funció del volum de renda disponible en relació amb el conjunt 
de la població.  

- De manera absoluta, en base a la carència d’un mínim de recursos necessaris per 
gaudir d’una vida de qualitat. 
  

La població en risc de pobresa és un indicador que mesura la pobresa de manera relativa, és a 
dir, respecte al conjunt de població, i fa referència al nombre o percentatge de persones que 
es troba per sota el llindar del 60% de la mediana dels ingressos per unitat de consum. 
 
L’any 2018 (amb dades d’ingressos de l’any 2017) el llindar de risc de pobresa d’Andorra és 
d’11.994 € per a les llars formades per un adult, i de 25.187 € per a les llars de dos adults i dos 
infants menors de 14 anys.  
 

Població en risc de pobresa abans i després de prestacions socials per grups d’edat  
 

 Andorra 2018 

 Després de 
prestacions 

Abans de prestacions 
socials (sense incloure 
pensions dins de les 
prestacions) 

Abans de prestacions 
socials i pensions 

Menors de 18 anys 11,9% 20,11% 20,26% 

Menors de 16 anys  13,3% 18,9% 18,9% 

Entre 16 i 64 anys  12,1% 17,1% 18,5% 

65 anys o més 19,9% 24,0% 59,8% 

Total 12,8% 18,3% 24,0% 
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 

Població en risc de pobresa (després de prestacions) segons el tipus de llar  
 

 Andorra 2018 

Unipersonal 17,1% 

Un adult amb menors dependents 25,7% 

Dos adults o més amb menors dependents 10,3% 

Dos adults o més sense menors dependents 11,3% 

TOTAL 12,8% 
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 
A Andorra, l’any 2018, el 12% de les persones menors de 18 anys es troben en risc de pobresa 
(ingressos per unitat de consum inferiors al 60% de la mediana), per un 20% dels majors de 65 
anys%. Per tipus de llar destaca que les llars monoparentals (un adult amb menors 
dependents) són les que presenten un major percentatge de risc de pobresa (25,7%). Per tant, 
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és en aquestes llars on els infants poden patir més les conseqüències derivades d’uns ingressos 
insuficients. 
 
El fet de descomptar les prestacions socials (incloent-hi i excloent-ne pensions) permet avaluar 
la incidència que tenen les prestacions socials a l’hora de reduir les taxes de risc de pobresa. La 
taxa de risc de pobresa abans de prestacions socials i pensions (incloent les pensions en les 
prestacions socials) és del 59,8% per a les persones de 65 anys o més, ja que les pensions 
tenen un pes molt important en els ingressos d’aquest grup d’edat. 
 
Això no vol dir que totes les persones estiguin per sota d’aquest llindar es trobin en situació de 
pobresa, però sí que és un indicador del risc de pobresa i delimita la població més vulnerable. 
 
A Espanya, l’any 2018 hi havia un 26,8% de menors de 18 anys i un 19,9% al conjunt dels països 
de la UE en risc de pobresa relativa (que viuen en llars amb una renda per sota del 60% de la 
mediana nacional).28 
 
La privació material és una dimensió de l’exclusió social que fa referència a la dificultat dels 
individus o les llars per pagar els béns de consum i les activitats que són pròpies d’una societat 
en un moment donat (poden ser de primera necessitat o no), sense considerar els estils de 
vida volgudament austers. La impossibilitat d’accés a certs consums bàsics poden provocar una 
manca d’integració social. L’indicador de privació material severa es calcula a partir de les 
persones que viuen en llars que no es poden permetre 4 dels 9 ítems següents: pagar sense 
endarreriments rebuts de l’habitatge (lloguer, hipoteca, serveis) o compres ajornades en els 
últims 12 mesos, mantenir la seva casa a una temperatura adequada quan fa fred, afrontar 
despeses imprevistes, menjar carn, pollastre o peix cada dos dies, pagar unes vacances 
almenys una setmana l’any, tenir cotxe, tenir rentadora, tenir televisió en color i tenir un 
telèfon fix o mòbil.29  
 

Privació material severa per tipus de llar 
 

 Andorra 2018 

Unipersonal 3,3% 

Un adult amb menors dependents 15,8% 

Dos adults o més amb menors dependents 2,8% 

Dos adults o més sense  menors dependents 2,6% 

TOTAL 3,5% 
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 

Percentatge de població menor de 18 anys que es troben en situació de privació 
material severa 
 

 Andorra 2018 

Menors de 18 anys 4,2% 
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 
28 INE. Encuesta de Condiciones de Vida; EUROSTAT: EU-SILC 
UNICEF. Infancia en datos. http://www.infanciaendatos.es 
29 Aquest indicador forma una part de la taxa de risc de pobresa o exclusió social AROPE (At-risk-of poverty or 
exclusion), que fa referència a la proporció de població que es troba en alguna d’aquestes situacions: en risc de 
pobresa (ingressos inferiors al 60% de la renda mitjana disponible equivalent), o té privació material severa (llars 
amb carència forçada d’almenys 4 dels 9 ítems), o bé viu en llars amb intensitat de treball molt baixa (llars on els 
adults en edat de treballar, ho van fer menys del 20% del seu potencial total durant els 12 mesos anteriors). 
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L’any 2018 el 3,5% de la població andorrana es troba en una situació de privació material 
severa. Les persones més afectades per la privació material severa són les que viuen en llars 
formades per un adult amb menors dependents (15,8%). Entre els menors d’edat un 4,2% 
viuen en llars que es troben en aquesta situació. 
 
L’any 2018 a Espanya hi havia un 6,5% de menors de 18 anys en llars amb privació material 
severa, i un 6,4% als països de la UE.30 
 

Llars que no poden fer front a una despesa imprevista de 950 € per tipus de llar  
 

 Andorra 2018 

Unipersonal 41,0% 

Un adult amb menors dependents 71,6% 

Dos adults o més amb menors dependents 37,5% 

Dos adults o més sense menors dependents 38,5% 

TOTAL 40,7% 
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 
Un 40,7% de la població declara no poder fer front a una despesa imprevista de 950€,31 un 
71,6% en el cas de les llars formades per un adult i menors dependents (llars monoparentals), i 
un 37,5% de les llars amb dos adults o més amb menors dependents. 
 

Llars que no es poden permetre pagar almenys una setmana de vacances a l’any per 
tipus de llar  
 

 Andorra 2018 

Unipersonal 19,6% 

Un adult amb menors dependents 27,2% 

Dos adults o més amb menors dependents 14,5% 

Dos adults o més sense menors dependents 17,3% 

TOTAL 17,2% 
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 
Un 17% de la població no es pot permetre pagar una setmana de vacances a l’any. Aquest 
percentatge representa un 27% entre les llars amb un adult i menors dependents (llars 
monoparentals).32 No estan disponibles les dades de les llars amb menors de 18 anys, però de 
nou destaca les situacions de precarietat són més freqüents en les llars monoparentals. 
 

 
30 Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de condiciones de vida; Eurostat. EU-SILC 
UNICEF. Infancia en datos. http://www.infanciaendatos.es 
31 L’import de les despeses imprevistes es calcula en cada país segons el llindar de risc de pobresa (60% de la 
mediana) per unitat de consum, dividit entre 12 i arrodonit fins a un màxim d’un 5%. Per aquest càlcul s’utilitzen les 
dades de l’ECV de dos anys enrere, però pels dos primers anys de l’enquesta s’utilitza informació nacional 
adequada, en aquest cas mitjançant els llindars calculats a través de l’EPF. En anys anterior aquesta dada s’havia 
obtingut d’altres enquestes on s’havia demanat per un import diferent de la despesa imprevista, per la qual cosa 
aquestes dades no són comparables. 
32 En anys anteriors, aquesta dada es va obtenir d’altres enquestes on s’havia demanat per la capacitat de pagar 

almenys una setmana de vacances a l’any especificant “no a casa de familiars o amics”, per la qual cosa aquestes 
dades no són comparables. 
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A Espanya, l’any 2018, un 32,9% de les llars amb menors de 18 anys no es podien permetre 
pagar una setmana de vacances a l’any i un 36,2% no es podien permetre una despesa 
imprevista.33 
  
Una altra dimensió en l’anàlisi de la pobresa és la situació de la llar en relació amb l’ocupació, 
ja que el fet d’estar al marge del mercat laboral, és a dir, en situació d’inactivitat o d’atur, 
comporta un major risc de pobresa. Tanmateix, el fet de tenir un treball tampoc garanteix una 
bona situació econòmica, ja que es poden donar situacions de pobresa entre persones 
laboralment actives, el que s’anomena “pobresa en el treball” o “pobresa activa”,34 a causa 
dels baixos salaris i la precarietat laboral. 
 
L’indicador de persones que resideixen en llars amb baixa intensitat laboral quantifica el 
percentatge de persones menors de 60 anys que resideixen en llars on la intensitat laboral és 
inferior al 20% calculada com la ràtio entre els mesos efectivament treballats pels membres de 
la llar en edat de treballar i el potencial de treball dels membres de la llar en edat de treballar. 
 

Persones residint en llars amb baixa intensitat laboral per tipus de llar 
 

 Andorra 2018 

Unipersonal 2,8% 

Un adult amb menors dependents 6,2% 

Dos adults o més amb menors dependents --* 

Dos adults o més sense menors dependents 2,2% 

TOTAL 1,6% 
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 
* No s’ha trobat cap llar en la mostra formada per dos o més adults amb menors dependents que es trobi en una 
situació de baixa intensitat laboral (intensitat laboral inferior al 20%). En aquest tipus de llars, per exemple, en el cas 
que hi hagi dos persones en edat de treballar, i que només en treballi una a temps complert, la intensitat laboral de 
la llar seria del 50%, i si només en treballés una de les dues a mitja jornada, la intensitat laboral seria del 25%. 

 

Percentatge de població menor de 18 anys que viuen en llars amb molt baixa 
intensitat laboral 
 

 Andorra 2018 

Menors de 18 anys 0,33% 
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 
L’any 2018, l’1,6% de la població d’Andorra menor de 60 anys viu en llars amb baixa intensitat 
laboral. Aquest 1,6% equival al 1,3% del total de la població (la taxa que s’utilitza pel càlcul de 
la taxa de risc de pobresa o exclusió social). Les llars formades per un adult amb menors 
dependents (monoparentals) són les més afectades per la baixa intensitat laboral (6,2%). Entre 
els menors de 18 anys, un 0,3% viuen en aquestes llars amb baixa intensitat laboral.  
 
A Espanya, un 7,6% de la població menor de 18 anys viu en llars amb baixa intensitat de 
treball.35 
 

 
33 Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de condiciones de vida.  
UNICEF. Infancia en datos. http://www.infanciaendatos.es 
34 Consejo de Trabajo, Económico y Social de Catalunya (2012). El riesgo de pobreza relacionado con el mercado de 
trabajo. http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_23696641_1.pdf 
35 Font: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de condiciones de vida.  
UNICEF. Infancia en datos. http://www.infanciaendatos.es 
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L’indicador AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusión) recull la proporció de població que es 
troba en situació de risc a la pobresa (ingressos per unitat de consum inferiors al 60% de la 
mediana), o en situació de privació material severa (carència de 4 dels 9 ítems definits a nivell 
europeu), o viu en una llar amb intensitat de treball molt baixa (llars amb menys d’un 20% del 
temps potencial de treball en el darrer any). Per tant, els casos que es troben en almenys una 
d’aquestes circumstancies estarien en risc de pobresa o exclusió. 
 
Indicadors de risc de pobresa, privació material severa, baixa intensitat laboral i AROPE 
 

 Andorra 2018 

 Total població Menors 18 anys 

Taxa de risc de pobresa 12,8% 11,9% 

Privació material severa 3,5% 4,2% 

Baixa intensitat laboral (menors de 60) 1,6% 0,3% 

AROPE (Risc de pobresa o exclusió social) 15,7% 14,0% 
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 
L’any 2018 un 15,7% de la població d’Andorra estaria en situació de risc de pobresa o exclusió, 
és a dir, en un o més d’un dels tres components d’aquest indicador: risc de pobresa (12,8%), 
privació material severa (3,5%) o baixa intensitat laboral (1,6%). El percentatge de menors de 
18 anys que es troben en situació de risc de pobresa o exclusió és d’un 14% (un 12% en risc de 
pobresa, un 4,2% en situació de privació material severa i un 0,3% viu en una llar amb baixa 
intensitat laboral). 
 
A Espanya la població en situació de risc de pobresa o exclusió representaven un 26,1% de les 
llars, i l’any 2017 un 17,1% a França i un 22,4% al conjunt dels països de la UE.36 Entre la 
població menor d’edat es trobaven en aquesta situació un 29,5% a Espanya i un 24% de la 
població menor de 18 anys en el conjunt de la UE.37 
 

 
36 Departament d’Estadística. “A164. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018”. 
37 INE - Encuesta de Condiciones de Vida; Eurostat - The European Union Statistics on Income and Living Conditions 
(EU-SILC). UNICEF. Infancia en datos. http://www.infanciaendatos.es 
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Les prestacions socials familiars són importants per corregir situacions de risc de pobresa 
infantil.38 Dins de la Unió Europea s’observa una major incidència de pobresa infantil en els 
països on es destinen menys recursos públics a les prestacions familiars (que només cobreixen 
a famílies amb llindars de renda molt baixos deixant fora bona part de la població en risc), 
mentre que els països amb índexs més baixos de pobresa infantil són els que més inverteixen 
en polítiques de família i infància.39 
 
A Andorra, la prestació familiar per fill a càrrec és una prestació econòmica atorgada pel 
Govern a favor de les famílies amb un o més fills amb la finalitat de contribuir a compensar les 
despeses derivades de la criança dels fills. També es poden beneficiar d’aquesta prestació les 
famílies que acullin un menor tutelat per l’Administració. Es consideren “despeses derivades 
de la criança” les indispensables per a la manutenció, l’habitatge, la roba, la salut i les 
relacionades amb la formació i el lleure. Poden percebre aquesta prestació econòmica quan 
se’ls hagi reconegut el dret d’accés a la prestació després d’haver acreditat que reuneixen els 
requisits establerts en la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris.  
 
La prestació per fills a càrrec es percep per cada fill a càrrec o menor acollit en situació de 
guarda legal i la quantia és del 10% del LECS individual. Aquesta prestació es percep mentre es 
compleixin els requisits establerts de residència (tenir residència legal, efectiva i permanent a 
Andorra, i acreditar que s’hi ha residit durant 7 anys immediatament anteriors al moment de la 
sol·licitud), edat (tenir a càrrec un fill o més d’un fill menor de 18 anys o de 25 anys si són 
estudiants o haver acollit o assumit la guarda legal d’un menor de 18 anys) i ingressos (els 
ingressos de la unitat familiar de convivència han de ser inferiors al LECS familiar i el patrimoni 
no pot superar el barem de valoració patrimonial).40 
 

Prestacions socials familiars 
 

Andorra Imports 
liquidats 

Mitjana Nombre 
d’ajuts 

Fills 
beneficiaris 

Beneficiaris 
per 1.000 
habitants 

Import 
prestacions / 
PIB 

 20141  354.838 € 1.453 € 238    

2015  730.492 € 1.560 € 468 817   

2016 979.632 € 1.721 € 569 1.012 7,8 0,038% 

2017 1.085.040 € 1.770 € 613 1.128 8,2 0,041% 

2018 1.145.203 € 1.781 € 643 1.133 8,4 0,042% 
Font: Departament d’Estadística. “Prestacions familiars per fill a càrrec. Any 2018”. Nota de Premsa NP-
010602_20190715. https://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4679cat.pdf 
Dades del Departament d’Afers Socials, tractades pel Departament d’Estadística. 
 (1) A partir del 01-09-14, prestació gestionada pel Ministeri d’Afers Socials  

 
L’any 2018 des del Ministeri d’Afers Socials es van atorgar 643 prestacions familiars 
(beneficiant a 1.033 infants) per un l’import total de 1.145.203€, el que suposa una mitjana de 
1.781€ per ajut. Aquesta despesa en protecció social en família-fills representa un 0,042%del 
PIB d’Andorra de l’any 2018 (un 1,24% a Espanya i un 2,4% a la UE).41 

 
38 Segons la Recomanació de la Comissió Europea “Invertir en infància: trencar el cicle de desigualtats”, des de les 
polítiques públiques cal garantir els recursos suficients a les famílies amb infants a càrrec per assegurar el seu dret a 
un nivell de vida adequat i garantir el seu benestar present i futur. 
https://old.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/recursos/Recomendacion_de_la_Comision_Europea.pdf 
39 Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i Adolescència (2012). Pobresa infantil a Catalunya. 
Informe FEDAIA. http://www.social.cat/documents/pobresainfantilfedaia_informe.pdf 
40 Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris. 
41 Ministerio de Empleo y Seguridad Social. UNICEF. Infancia en datos. http://www.infanciaendatos.es 
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Índex de desigualtat (s80/s20)  
 

 Andorra 2018 

S80/S20 5,3 
Font: Departament d’Estadística. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018. 

 
L’índex de ratio S80/S20 mesura la desigualtat en la distribució de la renda (valores més alts 
indiquen major desigualat). Aquest indicador s’interpreta como la relació entre la renda 
disponible total del 20% de la població amb ingressos més elevats i la del 20% amb ingressos 
més baixos. 
 
No disposem de les dades per la població menor de 18 anys, però pel conjunt de la població 
d’Andorra aquest índex era de 5,3 l’any 2018 (la renda del 20% de la població amb més 
ingressos era 5,3 vegades superior a la renda del 20% de la població amb menys ingressos). A 
Espanya era de 6,7% entre la població menor de 18 anys. 
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4. ENTORN FAMILIAR I SOCIAL 
 

*Percentatge de nens/es de 0 a 17 anys que estan exposats al fum del tabac a casa més 
d’una hora al dia 
 
1,1% (any 2014) 
Font: CRES. Observatori segon semestre 2014 

 

*Nombre de biblioteques per cada 10.000 nens/es de 0 a 17 anys 
 
6,8 (any 2018)  
Font: Departament d’Estadística. Xarxa de biblioteques d’Andorra. Elaboració pròpia.  

 

*Llars amb menors que tenen connexió a Internet a casa 
 
95,4% (any 2018)  
Font: CRES. Observatori primer semestre 2018 

 

*Llars amb menors amb una superfície de l’habitatge de menys de 15 m2 per persona 
 
1,2% (any 2015) 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades originals de l’Enquesta de Pressupostos Familiars facilitades pel 
Departament d’Estadística 

 

*Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que declaren que poden parlar dels seus 
problemes amb la seva família 
 
83,8% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 

*Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que consideren que quan parlen, la seva família els 
escolta 
 
92,2% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 

*Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que acostumen a estar amb els seus amics o 
amigues fora de l’escola almenys una vegada a la setmana 
 
89,5% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 
Falten dades per als següents indicadors: 
 
Població menor de 18 anys que viu en llars que manifesten tenir “goteres, humitats en 
parets, terra, sostres o fonaments, o podridura en terres, marcs de finestres o portes”. 
 
Població de 0 a 14 anys que viuen en zones on escassegen molt les zones verdes. 
 
+Llars amb nens/es que pateixen problemes de contaminació i altres ambientals 
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L’entorn familiar i social influeixen en el desenvolupament dels infants. En aquest àmbit es 
consideren indicadors sobre les relacions amb els amics, la comunicació amb la família, les 
característiques de l’habitatge, la qualitat del medi ambient o els serveis culturals disponibles, 
que són elements que es relacionen amb la qualitat de vida. 
 
En aquest apartat no es disposa d’informació per calcular la majoria dels indicadors que 
substitueixen els d’anteriors edicions. En el seu lloc es mantenen les dades disponibles que 
s’han considerat relacionades amb aquest àmbit, tot i que en molts casos també manca 
informació per actualitzar-los.  
 
Segons les dades d’una enquesta de l’any 2014,42 en un 1% de les llars on hi ha nens/es de 0 a 
17 anys els menors estan exposats al fum del tabac a casa, és a dir, que alguna de les persones 
de més de 18 anys que conviuen amb aquests menors fumen dins de casa. A Espanya un 4,7% 
dels menors de 0 a 14 anys estan exposats al fum del tabac a casa més d’una hora al dia, 
segons una enquesta del 2012. És important pels infants viure en un entorn saludable, ja que si 
estan exposats al fum de tabac de manera habitual i durant moltes hores tenen major risc de 
patir malalties com el càncer de pulmó en l’edat adulta que els infants que no hi estan 
exposats. 
 
A Andorra hi ha aproximadament 6,8 biblioteques públiques per cada 10.000 nens/es de 0 a 
17 anys.43 A Espanya 8,3 biblioteques per cada 10.000 menors l’any 2016 si es consideren tots 
els tots els tipus de biblioteques (Públiques, Centrals de Comunitats Autònomes, universitàries 
i especialitzades) i 5,0 biblioteques si només es consideren les publiques.44 
 
La majoria de les llars on hi ha infants tenen connexió a Internet (95,4% l’any 2018). Aquesta 
proporció és inferior en les llars on no hi ha cap menor d’edat (83,5%), ja que, en general, la 
presència de menors a la llar actua com un incentiu per disposar d’ordinador i accés a Internet.  
 
Pel que fa a la qualitat de l’habitatge, hi ha diferents indicadors que tenen en compte la 
carència d’instal·lacions bàsiques o la presència de problemes estructurals, problemes amb 
l’entorn, etc.45 Per exemple, els problemes relacionats amb “goteres, humitats en parets, terra, 
sostres o fonaments, o podridura en terres, marcs de finestres o portes” són factors que es 
contemplen per considerar una situació residencial insalubre. A Andorra no disposem 
d’aquesta informació per a la població infantil ja que les dades sobre les problemàtiques dels 
habitatges de l’enquesta de Càritas Andorrana de l’any 2010,46 fan referència a la població 
d’Andorra en general (un 6,9% de les llars andorranes van manifestar que tenien problemes 
greus d’humitats, goteres, materials deficients i defectes de construcció, un 3,9% tenien 
instal·lacions elèctriques en mal estat o deficients i un 2,6% instal·lacions d’aigua en mal estat, 
mentre que un 88,8% afirmava no tenir cap problema a casa seva). 
 

 
42 CRES. Observatori segon semestre 2014. 
43 No s’inclouen les biblioteques d’institucions d’ensenyament superior, les biblioteques per a grups especialitzats 
d’usuaris i les biblioteques especialitzades. 
44 INE. Estadística de bibliotecas. 
45 García Luque, O. Como medir la exclusión residencial. 
http://www3.uah.es/congresoreps2013/Paneles/panel7/sesion3/olga@um.es/TCPonenciaREPSOGL.pdf 
46 Càritas Andorrana. Andorra: Diagnosi social 2010. 
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Un altre dels indicadors que es contemplen en relació amb l’habitabilitat és la sobreocupació 
dels habitatges que es produeix quan hi resideix un nombre excessiu de persones en relació 
amb els serveis de l’habitatge i als estàndards de superfície fixats per persona. La 
sobreocupació de l’habitatge incideix negativament en la convivència i en el desenvolupament 
de la vida diària, ja que afecta la privacitat i la independència dels membres de la llar, que han 
de compartir les habitacions entre més persones i utilitzar-les per diferents funcions.  
 
La sobreocupació es pot mesurar a partir de diversos criteris per determinar quan es 
produeixen problemes d’amuntegament (es pot calcular segons el nombre d’habitacions de 
determinada superfície en relació amb el nombre i característiques de les persones que viuen 
a la llar, o es pot calcular en funció de la superfície total de l’habitatge pel nombre de persones 
que hi viuen). Segons l’informe FOESSA47 es consideren en situació d’amuntegament els 
habitatges de menys de 15 metres quadrats per persona. A Andorra les dades corresponents a 
l’any 2015 indiquen que al voltant d’un 1% de les llars amb menors tenen una superfície de 
l’habitatge de menys de 15 m2 per persona, que les farien inadequades. 
 
Percentatge d’acord o en desacord amb les afirmacions: “Quan parlo la meva família escolta 
el que dic”, “Puc parlar dels meus problemes amb la meva família”. Alumnes de segona 
ensenyança curs (2018-2019) 
  

 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 
En l’àmbit familiar és important pel benestar dels infants una bona qualitat de les relacions 
familiars, atès que la família és el principal context de desenvolupament i educació dels 
infants. La comunicació entre pares i fills és una de les dimensions bàsiques de les relacions 
paterno-filials per afavorir un ambient de confiança per compartir experiències i que afavoreix 
que els adolescents tinguin una major confiança en ells mateixos, una millor autoestima, major 
benestar psicològic i relacions familiars més satisfactòries, entre altres beneficis.48 Així,  a 
Andorra, prop d’un 84% dels menors de 12 a 16 anys enquestats l’any 2019 manifesten que 

 
47  Fundación FOESSA.  VI Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España 2008. 
http://www.foessa.es/publicaciones_Info.aspx?Id=379 
48 Moreno C, Ramos P, Rivera F et al. La adolescencia en España: salud, bienestar, familia, vida académica y social. 
Resultados del Estudio HBSC 2018. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2019. 



48 
 

poden parlar dels seus problemes amb la família i un 92% consideren que quan parlen se 
senten escoltats per la seva família.49 Cal prestar atenció als nens i nenes que diuen que no 
poden parlar amb la família dels seus problemes o que no se senten escoltats per la seva 
família, per conèixer els motius d’aquestes mancances i intentar millorar la seva situació. A 
Espanya, aquests indicadors corresponen a la població d’11 a 18 anys, entre els quals un 44,2% 
diuen que poden parlar dels seus problemes amb la seva família i un 76,9% consideren que en 
la seva família quan parla, algú escolta el que diu (dades de l’any 2014).50 
 
Pel que fa a les relacions socials dels menors entre 12 i 16 anys, el 89,5% diuen que acostumen 
a estar amb els seus amics o amigues fora de l’escola almenys un dia a la setmana (un 67% a 
Espanya l’any 2014 entre els menors de 11 a 18 anys). 
 

 
49 CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 
50 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. HBSC. UNICEF. Infancia en datos. 
http://www.infanciaendatos.es 
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5. INFÀNCIA VULNERABLE 
 

Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que declaren haver estat colpejats, patejats o 
empesos a l’escola/institut alguna vegada durant el curs 
 
24% (any 2019) (21% any 2013) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 

*Població de 11 a 16 anys víctimes de violència física o psíquica en l’àmbit escolar 
(identificats per la policia)  
 
31 menors (62 casos per cada 10.000 nens/es de 11 a 16 anys, any 2019) (8 menors any 2018) 
(13 menors any 2017) (19 menors any 2016) (8 menors any 2015) 
Font: Servei de Policia; Departament d’Estadística. Elaboració pròpia. 

 

Població menor de 18 anys víctimes de violència en l’àmbit familiar (identificats per la 
policia)  
 
19 menors (14 casos per cada 10.000 menors, any 2019) (14 menors any 2018) (16 menors 
any 2017) (8 menors any 2016) (12 menors any 2015)  
Font: Servei de Policia; Departament d’Estadística. Elaboració pròpia. 

 

Població menor de 18 anys víctima de delictes contra la llibertat sexual (identificats per la 
policia)  
 
18 menors (14 casos per cada 10.000 menors, any 2019) (12 menors any 2018) (7 menors any 
2017) (10 menors any 2016) (8 menors any 2015)  
Font: Servei de Policia 

 

Mesures educatives imposades pels tribunals (Llei qualificada de la responsabilitat penal de 
les persones menors d’edat)  
 
20 mesures (26,6 per cada 10.000 persones de 12 a 20 anys, any 2019) 
Font: Ministeri de Justícia i Interior. 

 

Percentatge de mesures d’internament de menors infractors respecte el total de mesures 
educatives imposades pels tribunals en aplicació de la Llei qualificada de la responsabilitat 
penal de les persones menors d’edat 
0% (any 2019) 
Font: Ministeri de Justícia i Interior.  

 

Nombre de naixements per cada 1.000 nenes de 15 a 17 anys 
 
(0,8 any 2019) (1 any 2018) (1 any 2017) (0 any 2016) (1,6 any 2015)  
Font: Departament d’Estadística. Elaboració pròpia. 
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Menors de 18 anys beneficiaris de les prestacions d’atenció social  (Ajuts econòmics 
ocasionals) 
 
497 (any 2018) (427 any 2017) (410 any 2016) (425 any 2015)  
Font: Dades del Departament d’Afers Socials, tractades pel Departament d’Estadística. 

 

Percentatge de nens/es en acolliment familiar en relació amb el total dels nens/es acollits 
 
44,4% (any 2019) (43,5% any 2018) (37,8% any 2017) (48,3% any 2016) (51,1% any 2015)  
Font: Ministeri d'Afers Socials, Habitatge i Joventut. Elaboració pròpia. 

 
 
Falten dades per als següents indicadors: 
 
Mesures de protecció a la infància (expedients de guarda i tutela a 31 de desembre) 
 
Població menor de 18 anys víctima de delictes informàtics 
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L’àmbit dels drets de protecció fa referència a qüestions com la violència contra els infants, la 
justícia de menors, o les mesures de protecció (que es tracten en els articles 19, 20, 37, 39 i 40 
de la Convenció).  
 
La Organització Mundial de la Salut defineix la violència com l’ús intencional de la força o el 
poder físic, de fet o com amenaça, contra un mateix, contra una altra persona o un grup o 
comunitat, que causi o tingui moltes probabilitats de causar lesions, mort, danys psicològics, 
trastorns del desenvolupament o privacions.51 I defineix el maltractament  infantil com els 
abusos i la desatenció de què son objecte els menors de 18 anys, incloent tots els tipus de 
maltractament físic o psicològic, abús sexual, desatenció, negligència i explotació comercial o 
d’altre tipus que causen o poden causar un perjudici a la salut, desenvolupament o dignitat de 
l’infant, o posar en perill la seva supervivència, en el context d’una relació de responsabilitat, 
confiança o poder.52  
 
Segons l’entorn on es produeix es pot classificar com a maltractament o assetjament escolar, o 
maltractament en la família o violència domèstica. 
 
El bullying53 o assetjament escolar fa referència una sèrie de comportaments negatius entre 
companys (amenaces, insults, exclusió d’un grup, agressió física o verbal, etc.), que es 
produeixen de forma intencionada i continuada. Dan Olweus –catedràtic de psicologia de la 
Universitat de Bergen (Noruega) i un dels pioners en l’estudi d’aquest fenomen en l’entorn 
escolar– defineix l’assetjament escolar com una “conducta de persecució física i/o psicològica 
que realitza un/a alumne/a contra un/a altre/a, el qual escull com a víctima de repetits atacs. 
Aquesta acció, negativa i intencionada, situa la víctima en una posició de la qual difícilment pot 
sortir-se’n pels seus propis mitjans. La continuïtat d’aquestes relacions provoca en les víctimes 
efectes clarament negatius: descens de l’autoestima, estats d’ansietat i quadres depressius, 
cosa que dificulta la seva integració en el medi escolar i el desenvolupament normal dels 
aprenentatges”.54 
 

 
51 Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre la violencia y la salud. 
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf 
52 Organización Mundial de la Salud. Maltrato de menores. https://www.who.int/topics/child_abuse/es/ 
53 Bullying  és el terme en anglès que s’utilitza per anomenar l’assetjament escolar i ve de bully que 
significa “abusador”. Avilés, José Mª (2002): Bullying. Intimidación y maltrato entre el alumnado. STEE-
EILAS. 
54 Olweus, D. (1983). Low school achievement and aggressive behaviour in adolescent boys. In Human 
development. An interactional perspective. Magnusson, D. and Allen, V. (Eds.). New York: Academic 
Press, pp. 353-365.  
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Accions negatives experimentades durant el curs (2018-2019)  
 

 
Font: CRES: Enquesta de convivència escolar d’Andorra. Curs 2018-2019 
* Enunciat de la pregunta: “Durant aquest curs, alguns nois o noies de l’escola s’han ficat amb tu per MOLESTAR-
TE?” 

 
Segons les dades recollides en l’enquesta de convivència escolar d’Andorra del curs 2018-2019, 
les accions negatives que els alumnes de segona ensenyança diuen que més han experimentat 
a l’escola són les burles o els insults (maltractament verbal): un 36,5% una o dues vegades 
durant el curs i un 10% un cop a la setmana o més. En segon lloc, un 29% han patit exclusió 
social, és a dir els han deixat de banda o ignorat (prop d’un 6% un cop a la setmana o més i un 
24% amb menys freqüència). Els cops, empentes i puntades de peu (maltractament físic), són 
la tercera acció negativa més anomenada pels alumnes de segona ensenyança, amb un 24% 
que els ho han fet (un 20% alguna vegada durant el curs i un 4% un cop a la setmana o més). 
Un 22% diuen que els han robat o fet malbé algunes pertinences (un 3% un cop a la setmana o 
més i un 19% amb menys freqüència). Al voltant d’un 12% diuen que els han fet alguna forma 
d’assetjament sexual (tocaments no volguts, amenaces, comentaris molestos, insults de tipus 
sexual): un 9% alguna vegada durant el curs i un 2,5% un cop a la setmana o més. Prop d’un 
11% diuen que s’han burlat d’ells, els han insultat o amenaçat a través d’Internet (correus, 
xats, xarxes socials...): un 9% alguna vegada durant el curs i un 2% un cop a la setmana o més. I 
un 5% diuen que els han amenaçat per obligar-los a fer coses que no volien fer (un 4% alguna 
vegada durant el curs i un 1% una vegada a la setmana o més). 
 
Aquesta dada indica l’existència de situacions conflictives que es produeixen en les 
interaccions entre els alumnes a l’escola, tot i que és possible que moltes d’aquestes situacions 
no siguin finalment casos de bullying. Les accions negatives es consideren com a assetjament 
quan es produeix una situació d’abús de poder entre agressor i víctima, amb indefensió per 
part de la víctima enfront l’agressor, si hi ha una intencionalitat de fer mal per part de 
l’agressor i quan l’agressió es produeixi de manera repetida el llarg del temps (normalment 
amb una freqüència d’un cop a la setmana o més). Per aquest motiu es calculen diferents 
indicadors a partir d’una sèrie de preguntes per aproximar-se al fenomen de l’assetjament 
escolar. 
 
Així, es demana als alumnes una valoració global sobre la freqüència de les accions negatives i 
la intencionalitat, és a dir, la seva percepció subjectiva sobre les situacions viscudes, si 
consideren que són freqüents i amb intenció de molestar o si les consideren com una broma, 
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ja que l’opinió de l'afectat és important a l’hora de qualificar les accions experimentades com a 
maltractament o no. És diferent assetjar que fer una broma, tot i que pot haver-hi bromes 
pesades que poden molestar i si es repeteixen amb molt freqüència poden derivar en 
assetjament si produeixen un patiment a la víctima. 
 
A partir d’aquesta pregunta es calcula l’Indicador global d'accions negatives intencionades i 
freqüents, segons la freqüència percebuda. Segons aquest indicador, un 3,3% dels alumnes de 
segona ensenyança consideren que s’han ficat sovint amb ells per molestar-los, un 16% 
algunes vegades durant el curs i un 21% diuen que només s’han ficat amb ells de broma.  
 
Percentatge d’alumnes de segona ensenyança que diuen que s’han ficat amb ells amb la 
intenció de molestar-los* (curs 2018-2019) 
 

Sovint 3,3% 

Algunes vegades 16,0% 

De broma 21,3%                                

Mai 59,4% 
Font: CRES: Enquesta de convivència escolar d’Andorra. Curs 2018-2019 
* Enunciat de la pregunta: “EN RESUM, durant aquest curs, alguns nois o noies de l’escola s’han ficat amb tu per  
MOLESTAR-TE? Tingues en compte tant si s’han ficat amb tu cara a cara com si ho han fet a  
través d'internet”. 

 

D’altra banda, l’Indicador global de maltractaments percebuts s’obté seleccionant els 
alumnes que diuen que alguns companys s’han ficat amb ells sovint amb la intenció de 
molestar-los, i segmentant-los segons la importància atribuïda als fets. Segons aquest 
indicador dels maltractament percebuts sovint, un 2,7% dels alumnes de segona ensenyança 
consideren molt o bastant importants (els han dolgut molt o bastant) les coses que els han fet 
per molestar-los, i un 0,6% ho consideren poc o gens importants. A més prop d’un 10% dels 
alumnes diuen que s’han ficat amb ells algunes vegades i els ha dolgut molt o bastant i a un 6% 
poc o gens.  
 
Percentatge d’alumnes de segona ensenyança que diuen que s’han ficat sovint amb ells per 
molestar-los, segons la importància atribuïda als fets* (curs 2018-2019) 
 

 SOVINT ALGUNES VEGADES 

Molt important 1,7% 3,5% 

Bastant important 1,0% 6,2% 

Poc important 0,5% 4,6% 

Gens important 0,1% 1,7% 

TOTAL 3,3% 16,0% 

Font: CRES: Enquesta de convivència escolar d’Andorra. Curs 2018-2019 
* Enunciat de la pregunta: “Fins a quin punt t’han dolgut o t’han fet ràbia totes les coses que t’han fet per molestar-
te?”. 

 
Les dades de les accions negatives intencionades i freqüents i dels maltractaments percebuts 
es poden complementar amb els casos de violència en l’àmbit escolar identificats per la 
policia, ja que només una part dels casos que experimenten aquestes situacions s’acaben 
denunciant. L’any 2019, segons les dades de la policia, hi va haver 31 menors entre 11 i 16 
anys, víctimes de violència física o psíquica en l’àmbit escolar, que representen una taxa de 62 
casos per cada 10.000 infants d’aquesta edat (8 menors l’any 2018, 13 menors l’any 2017, 19 
menors l’any 2016). 
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Menors d’11 a 16 anys víctimes de violència en l’àmbit escolar (identificats per la 
policia) 
 

 Menors d’11 a 16 
anys víctimes de 
violència en l’àmbit 
escolar (identificats 
per la policia) 

Població d’Andorra 
d’11 a 16 anys 

Menors víctimes de 
violència en l’àmbit 
escolar per cada 10.000 
menors d’11 a 16 anys 

2012 14 4.974 28,1 

2013 10 4.988 20,0 

2014 9 4.962 18,1 

2015 8 4.978 16,1 

2016 19 4.901 38,8 

2017 13 4.908 26,5 

2018 8 4.861 16,5 

2019 31 5.003 62,0 
Font: Servei de Policia; Departament d’Estadística. Elaboració pròpia. 

 
El maltractament infantil en la família és tota forma de maltractament cap al infants en el qual 
l’autor/a té una relació familiar amb el menor maltractat (pares, germans, avis, tiets, etc.), 
incloent maltractament físic, psicològic, sexual o negligència. 
 
Les dades disponibles a Andorra sobre aquest tipus de maltractament són les víctimes 
registrades per la policia, és a dir els casos que han estat denunciats. 
 
El nombre de menors de 0 a 17 anys víctimes de violència domèstica identificats per la policia 
l’any 2019 va ser de 19 casos, que representen una taxa de 14 casos per cada 10.000 nens/es 
d’aquesta edat (l’any 2018 es van registrar 14 casos, 16 casos el 2017, 8 casos l’any 2016). 
Darrere dels casos denunciats i veure quina ha estat la seva resolució.  
 

Menors de 0 a 17 anys víctimes de violència domèstica (identificats per la policia) 
 

 Menors de 0 a 17 
anys víctimes de 
violència domèstica 
(identificats per la 
policia) 

Població d’Andorra 
de 0 a 17 anys 

Menors víctimes de 
violència domèstica 
per cada 10.000 
nens/es de 0 a 17 
anys 

2012 14 14.159 9,9 

2013 10 14.025 7,1 

2014 10 14.057 7,1 

2015 12 14.002 8,6 

2016 8 13.781 5,8 

2017 16 13.580 11,8 

2018 14 13.282 10,5 

2019 19 13.191 14,4 
Font: Servei de Policia; Departament d’Estadística. Elaboració pròpia. 
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Pel que fa als menors víctimes de delictes contra la llibertat sexual, l’any 2019 es van 
denunciar 18 casos a la policia, amb una taxa de prop de 14 casos per cada 10.000 menors (12 
casos l’any 2018, 7 casos l’any 2017, 10 casos l’any 2016). 
 
D’altra banda, hi ha menors interpel·lats per la policia com a autors d’infraccions de diversos 
tipus. L’any 2019 es van interpel·lar 3 menors per abusos sexuals, 40 per consum de tòxics 
(tinença, consum o tràfic de drogues) i 142 casos per altres conductes delictives (qualsevol 
infracció excepte les de drogues i les sexuals). Entre aquestes infraccions registrades hi ha més 
nois que noies. 
 

Menors interpel·lats per la policia segons motiu d’intervenció55 
 

 Conductes delictives Consum tòxics Abusos sexuals 

 Noies Nois TOTAL Noies Nois TOTAL Noies Nois TOTAL 

2012 25 124 149 4 34 38 0 4 4 

2013 51 101 152 11 28 39 0 1 1 

2014 49 113 162 14 60 74 0 7 7 

2015 22 110 132 7 29 36 0 0 0 

2016 44 124 168 9 21 30 0 3 3 

2017 35 124 159 3 35 38 0 1 1 

2018 50 105 155 12 34 46 0 0 0 

2019 43 99 142 6 34 40 2 1 3 
Font: Servei de policia. 

 
Els menors en conflicte amb la llei, especialment els que estan complint alguna mesura judicial 
en règim d’internament, són infants en situació d’especial vulnerabilitat i és important trobar 
mesures alternatives a l’internament per facilitar la reintegració d’aquests menors. 
 
Segons s’estableix a la Llei 15/2019, del 15 de febrer, qualificada de la responsabilitat penal de 

les persones menors d’edat, que substitueix la Llei qualificada de la jurisdicció de menors de 

l’any 1999,56 les mesures disciplinàries i educatives imposades pels tribunals als menors que 

han comès una infracció tipificada al Codi penal, tenen com a finalitat la inclusió de la persona 

menor d’edat en el seu àmbit educatiu, familiar i social. 

Entre les mesures disciplinàries hi ha: les mesures d’internament en un centre, ja sigui en 

règim tancat, semiobert o obert, que en tots els casos es porta a terme en instal·lacions 

específiques i separades de les instal·lacions destinades als majors d’edat; l’obligació de 

romandre al domicili familiar durant els caps de setmana o durant el període del dia o de la nit 

 
55 Consum tòxics: Autors de tinença, consum o tràfic de drogues 
    Conductes delictives: Autors de qualsevol infracció exceptuant les de drogues i les sexuals  
    Presumpte autor d'abusos sexuals: Autors d'infraccions sexuals  
56 Amb la Llei qualificada de la jurisdicció de menors de l’any 1999, de modificació parcial de Codi penal i de la Llei 
qualificada de la justícia, es va instaurar la figura del batlle de Menors competent per jutjar els fets comesos pels 
majors de 12 anys i menors de 18 anys tipificats com a delictes menors i contravencions penals, malgrat que la 
majoria d’edat penal s’assolia a partir dels setze anys. A partir de la modificació del Codi penal de l’any 2005 es va 
elevar la majoria d’edat penal als 18 anys i es permet l’aplicació d’aquestes mesures als menors de 21 anys. En la 
Llei qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat, també es modifica la Llei qualificada del 
Codi Penal en l’article relacionat a la minoria d’edat penal, establint que les a les persones que no hagi complert 
vint-i-un anys i que hagin comès una infracció penal els poden ser aplicades totes les mesures que preveu la Llei 
qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat, sigui com a mesures substitutives d’entre les 
mesures previstes en matèria de substitució de penes, sigui com a obligacions de la suspensió condicional 
qualificada. 
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que estableixi el Tribunal de Corts o el batlle (amb control monitoritzat o sense); la realització 

de serveis en benefici de la comunitat (amb una extensió entre trenta i cent cinquanta hores); 

o la privació d’entrar o romandre a determinats locals o llocs públics. 

Les mesures educatives poden ser: seguiment d’un tractament mèdic determinat (en els casos 

de menors d’edat que, per raó de l’addicció a drogues tòxiques, substàncies psicotròpiques o 

begudes alcohòliques, o per disfuncions del seu psiquisme necessiten seguir un programa 

terapèutic); seguiment d’un programa d’activitats socioeducatives (es fomenta la participació 

del menor d’edat en activitats que afavoreixin la seva educació; pot tenir una durada entre 6 

mesos i dos anys); acolliment familiar o residencial (es fomenta la participació plena del menor 

d’edat en la vida d’una família perquè tingui un entorn afectiu estable que faci possible el 

desenvolupament integral de la seva personalitat, o se l’ingressa en un centre adequat a les 

seves característiques per tal que rebi l’atenció i l’educació necessàries); o l’amonestació (en la 

qual el Tribunal de Corts o el batlle manifesta de forma concreta i clara les raons que fan 

inacceptable el fet comès pel menor d’edat, exposa les conseqüències que ha tingut o podria 

tenir per a ell i per a la víctima, i formula recomanacions per al futur). 

Mesures en medi obert (alternatives a la privació de llibertat) 
  

Llibertat vigilada amb 
assistència educativa / 

Programa activitats 

socioeducatives57 

Serveis en benefici 
de la comunitat 

Total  

2012 10 1 11 

2013 5 1 6 

2014 6 1 7 

2015 12 0 12 

2016 9 3 12 

2017 14 0 14 

2018 30 1 31 

2019 20 0 20 
Font: Ministeri de Justícia i Interior  

 
 

Internaments de menors al Mòdul de Menors del Centre Penitenciari 
 

 Internament 
règim obert 

Internament 
règim tancat 

Total 

2012 2 1 3 

2013 0 1 1 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 2 0 2 

2018 0 0 0 

2019 0 0 0 
Font: Ministeri de Justícia i Interior  

 
57 Amb l'entrada en vigor de la Llei qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat, la llibertat 
vigilada amb assistència educativa ha passat a anomenar-se “programa d’activitats socioeducatives”. 
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L’any 2019 es van executar un total de vint mesures de llibertat vigilada amb assistència 
educativa o del programa d’activitats socioeducatives, i no es va imposar cap mesura 
d’internament en el Mòdul de Menors del Centre Penitenciari. 
 

Mesures imposades pels tribunals en aplicació de la Llei qualificada de la jurisdicció 
de menors 
  

Mesures en 
medi obert 

Internaments TOTAL MESURES % mesures 
d’internament 

respecte el total de 
mesures educatives  

2012 11 3 14 21,4 

2013 6 1 7 14,3 

2014 7 0 7 0,0 

2015 12 0 12 0,0 

2016 12 0 12 0,0 

2017 14 2 16 14,3 

2018 31 0 31 0,0 

2019 20 0 20 0,0 
Font: Ministeri de Justícia i Interior. Elaboració pròpia 

 
A partir de les dades disponibles de les mesures d’internament i de règim obert imposades a 
menors que han comès alguna infracció, s’observa que en els darrers anys la totalitat són  
mesures en medi obert. 
 
Un altre àmbit en què es pot produir situacions de vulnerabilitat és el de la maternitat 
adolescent ja que pot comportar l’abandonament dels estudis de les noies menors d’edat que 
són mares o es poden trobar amb manca de recursos econòmics o de suport per afrontar 
aquesta situació. A Andorra, l’any 2019 es va registrar un cas de maternitat entre les noies 
menors d’edat, també un cas l’any 2018 (menys d’un cas per cada 1.000 noies de 15 a 17) i dos 
casos l’any 2017. Per complementar aquestes dades, també seria molt interessant poder 
obtenir dades de les interrupcions voluntàries dels embarassos en aquestes edats. A Espanya 
l’any 2017 hi va haver 3,9 naixement per cada 1.000 noies de 15 a 17 anys, 1,9 naixement l’any 
2016, 4,3 el 2015 i 4,4 el 2014.58 La taxa de fecunditat de les adolescents d’Andorra és inferior, 
si bé s’ha de tenir en compte que Andorra té un volum molt petit de persones en aquesta 
franja d’edat, i que un cas de més pot doblar la taxa de naixements per cada 1.000 noies de 15 
a 17 anys.  
 

 
58 UNICEF. Infancia en datos. http://www.infanciaendatos.es 
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Nombre de naixements per cada 1.000 noies de 15 a 17 anys 
 

 Població  
noies 15-17 anys 

Naixements  
(noies 15-17 anys)  

Naixements 
per cada 1.000 noies 

2011 1.035 2 1,9 

2012 1.064 1 0,9 

2013 1.124 1 0,9 

2014 1.231 1 0,8 

2015 1.248 2 1,6 

2016 1.241 0 0,0 

2017 1.203 2 1,7 

2018 1.202 1 0,8 

2019 1.207 1 0,8 
Font: Departament d’Estadística. Elaboració pròpia. 

 
D’altra banda, s’observa que la taxa específica de fecunditat a les edats de 15 a 19 anys ha 
tingut una línia descendent en els darrers anys (de 4,9 naixements per aquesta franja d’edat de 
les mares el 2009 a 2,5 el 2019).  
 

Taxa específica de fecunditat de les dones entre 15 i 49 anys59 
 

Edat mares 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

15-19 anys 4,9 4,4 5,1 2,9 4,5 5,8 3,1 2,5 3,4 2,5 2,5 

20-24 anys 34,7 33,7 26,9 23,0 24,5 21,7 18,1 14,3 15,5 12,4 11,4 

25-29 anys 66,2 74,0 65,0 68,1 50,0 74,8 57,9 48,1 41,6 48,0 42,7 

30-34 anys 78,2 80,9 91,9 85,8 77,6 77,3 85,3 85,5 87,4 69,9 79,4 

35-39 anys 52,1 45,0 53,2 53,4 51,3 46,1 56,3 58,7 52,5 48,6 47,5 

40-44 anys 9,5 10,3 10,6 11,2 11,6 7,2 10,7 15,5 11,7 15,0 12,4 

45-49 anys 0,9 0,8 0,0 2,1 0,0 0,6 1,8 1,2 0,6 3,1 0,8 
Font: Departament d’Estadística. Govern d’Andorra. Elaboració pròpia. 

 
Les prestacions i ajuts econòmics d’atenció social són ajudes dineràries, directes o indirectes, a 
favor de persones individuals o unitats familiars. Van adreçades a prevenir situacions de 
marginació, evitar l’exclusió i fomentar l’autonomia.60  
 
L’any 2018 les sol·licituds resoltes favorablement (1.447) van donar lloc a 2.843 ajuts 
econòmic ocasionals concedits a 882 llars, que van beneficiar a 1.602 persones, amb un 
import mitjà per llar de 3.762€. Del total d’aquestes persones beneficiàries de l’any 2018 
(1.602), 497 eren menors d’edat i 1.105 adults. L’any 2017 del total de 1.443 persones 
beneficiades per aquests ajuts, 427 eren menors d’edat i 1.016 adults. L’any 2016 es van 
beneficiar 1.297 persones (410 menors i 887 adults), i 1.214 persones el 2015 (425 menors i 
789 adults). El tipus d’ajuts atorgats al conjunt de beneficiaris van ser sobretot per atendre 
necessitats bàsiques.61 

 

 
59 La taxa específica de fecunditat és el nombre de naixements per cada mil dones d’una determinada edat, que s’ha 
calculat en intervals de cinc anys perquè el resultat sigui més significatiu. 
60 Departament d’Afers Socials. Prestacions econòmiques. http://www.aferssocials.ad/prestacions 
61 Dades del Departament d’Afers Socials, tractades pel Departament d’Estadística. “Ajuts Econòmics Ocasionals 
Govern d’Andorra, 2018”. 
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Persones beneficiàries dels ajuts econòmics ocasionals 
 

 Usuaris 
menors 

beneficiats 

Usuaris 
adults 

beneficiats 

Total 

2014 512 511 1.023 

2015 425 789 1.214 

2016 410 887 1.297 

2017 427 1.016 1.443 

2018 497 1.105 1.602 
Font: Ministeri de Salut, Afers Socials i Ocupació. Prestacions d’atenció social 2014; Prestacions d’atenció social 

2015. Dades del Departament d’Afers Socials, tractades pel Departament d’Estadística. “Ajuts Econòmics Ocasionals 

Govern d’Andorra, 2018”. Nota de Premsa NP-010602_20190715. 

https://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4682cat.pdf. 

 

L’acolliment familiar és un recurs de protecció a la infància que consisteix a oferir una família 
als menors que per diverses circumstàncies i durant un temps determinat no poden viure amb 
la seva família. La finalitat del Programa és oferir protecció al menor en situació de perill 
mitjançant una família acollidora que en complementi la cura, l’educació, l’alimentació mentre 
la família d’origen no pugui recuperar-se i responsabilitzar-se de les seves funcions com a 
pares. El programa d’acolliment familiar contempla dos tipus d’acolliment familiar: l’acolliment 
en família extensa (els acollidors formen part de l’entorn familiar més proper de l’infant) i 
l’acolliment en família aliena (sense vincle de parentesc entre el menor i la família que els 
acull). Poden ser acollits els menors d’entre 0 i 18 anys en situació de desprotecció i de risc per 
al seu desenvolupament integral, que a causa de dificultats familiars puntuals o que estiguin 
vivint en un centre d’acollida necessitin ser atesos temporalment per una altra família. 
L’acolliment familiar hauria de ser la primera alternativa en els casos que els infants no puguin 
comptar amb el suport i la referència de la família biològica. 
 
El Centre Residencial d’Acció Educativa és un centre públic, competent en matèria de Serveis 
Socials, que té com a finalitat l’acolliment temporal de menors entre 0 i 18 anys desemparats o 
en situació de risc/perill social. Aquesta mesura de protecció es pren sempre que l’autoritat 
judicial hagi decidit confiar un menor a l’autoritat encarregada de la Direcció dels Serveis 
Socials del Govern i aquesta adopti com a modalitat de guarda confiar-lo al Centre Residencial 
d’Acció Educativa de la Gavernera. Ofereix una alternativa al medi familiar inexistent, 
deteriorat o en greu dificultat. El CRAE és un centre de convivència normalitzat que segueix el 
patró d’unitat familiar amb un estil de vida obert; els menors acollits estudien, treballen i 
organitzen el seu temps de lleure fora d’ella. 
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Població menor de 18 anys en acolliment familiar en relació amb el total de menors 
acollits 
 

  
Menors acollits al 
Servei residencial 
del CRAE* 

Menors en 
acolliment 
familiar 

Percentatge de menors 
en acolliment familiar 
sobre el total de 
menors acollits 

2010 23 34 59,6% 

2011 33 37 52,9% 

2012 36 29 44,6% 

2013 23 27 54,0% 

2014 18 30 62,5% 

2015 23 24 51,1% 

2016 31 29 48,3% 

2017 46 28 37,8% 

2018 39 30 43,5% 

2019 40 32 44,4% 
Font: Ministeri d'Afers Socials, Habitatge i Joventut. Elaboració pròpia. 
*El nombre de menors correspon a tots els casos atesos durant l’any al Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE). 

 
 

Menors en acolliment familiar, per tipus de família d’acollida 
 

 Acolliment en 
famílies extenses 

Acolliment en 
famílies alienes 

Total menors en 
acolliment familiar 

2016 23 6 29 

2017 23 5 28 

2018 25 5 30 

2019 25 7 32 
Font: Ministeri d'Afers Socials, Habitatge i Joventut. 
 
A Andorra, l’any 2019 la proporció de nens/es en acolliment familiar en relació amb el total 
d’infants acollits van ser del 44,4% (32 menors en acolliment familiar i 40 en acolliment 
residencial al CRAE). Dels 32 menors en acolliment familiar, 25 estaven acollits en família 
extensa i 7 ren família aliena. A Espanya l’any 2018 un 48% dels infants acollits estaven en 
acolliment familiar.62  

 
62 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la 
Infancia. 



62 
 

 
© UNICEF/UNI49066/ Giacomo Pirozzi Photo 
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6. ESTILS DE VIDA 
 
 

Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que manifesten llegir llibres o premsa gairebé cada 
dia 
 
19,1% (any 2010) 
Font: CRES. Enquesta sobre la joventut i l’adolescència 2010 

 

Percentatge de nens/es de 3 a 14 anys que miren la televisió almenys una hora al dia entre 
setmana 
 
46,4% (any 2014) 
Font: CRES. Observatori segon semestre 2014 

 

Percentatge de nens/es de 3 a 14 anys que juguen a videojocs, ordinador, internet almenys 
una hora al dia entre setmana 
 
25,8% (any 2014) 
Font: CRES. Observatori segon semestre 2014 

 

Percentatge de nens/es de 3 a 17 anys que practiquen activitats físiques o esportives en el 
seu temps lliure alguns cops a la setmana/mes 
 
66,6% (any 2014) 
Font: CRES. Observatori segon semestre 2014 

 

Percentatge de població de 10 a 15 anys que ha utilitzat Internet en els darrers tres mesos  
 
98,7% (any 2017) 
Font: Departament d’Estadística; Andorra Telecom. Estadística sobre l’equipament i l’ús de tecnologies de la 
informació i la comunicació a les llars. Any 2017. 

 
Falten dades per als següents indicadors: 
 
Percentatge de població d’11 a 18 anys que, en el temps lliure, practiquen alguna vegada 
activitats musicals i teatrals organitzades en grup 
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És important conèixer els hàbits culturals d’oci i l’ús de les TIC entre els infants per tenir 
informació sobre els estils de vida i l’ús del temps. L’article 31 de la Convenció reconeix el dret 
a l’accés i participació dels infants en activitats culturals, esportives i recreatives pròpies de la 
seva edat que també constitueixen un aspecte important per al seu desenvolupament i per la 
seva inserció en la vida social. 
 
L’any 2010, el 19% dels menors entre 12 i 16 anys manifesten llegir llibres o premsa gairebé 
cada dia. Aquestes dades s’haurien d’actualitzar i afegir el consum per Internet de productes 
educatius, d’oci... 
 

Temps de consum de televisió (menors de 3 a 14 anys) 
 

 De dilluns a divendres Caps de setmana 

Mai o gairebé mai 10,9% 7,5% 

Menys d'una hora al dia 41,9% 7,5% 

Una hora al dia o més 46,4% 84,3% 

No contesta 0,7% 0,7% 
Font: CRES. Observatori segon semestre 2014. 

 
Segons les dades d’una enquesta de l’any 2014, un 46% dels menors entre 3 i 14 anys miren la 
televisió una hora al dia o més entre setmana, un 42% la miren menys d’una hora al dia i un 
11% no acostumen a mirar-la mai o gairebé mai. El consum de televisió augmenta els caps de 
setmana: el 84% dels menors entre 3 i 14 anys la miren una hora o més al dia, un 7,5% menys 
d’una hora els dies festius i un 7,5% no la miren mai o gairebé mai. 
 

Utilització de videojocs, ordinador, Internet (menors de 3 a 14 anys) 
 

 De dilluns a divendres Caps de setmana 

Mai o gairebé mai 40,4% 23,2% 

Menys d'una hora al dia 33,0% 20,2% 

Una hora al dia o més 25,8% 55,8% 

No contesta 0,7% 0,7% 
Font: CRES. Observatori segon semestre 2014. 

 
Pel que fa a s videojocs, ordinador, Internet, un 40% dels menors entre 3 i 14 anys van 
manifestar el 2014 que no ho utilitzen mai o gairebé mai entre setmana, un 33% ho utilitzen 
menys d’una hora al dia i un 26% ho utilitzen una hora o més. Els caps de setmana i festius 
augmenta el temps que dediquen els menors a jugar a videojocs, ordinador o Internet: un 56% 
hi juguen una hora o més, un 20% menys d’una hora al dia i un 23% no hi juguen mai o gairebé 
mai.  
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Freqüència amb què practiquen activitat física en el seu temps lliure (menors de 3 a 
17 anys) 
 

 Percentatge 

No fa exercici. El temps lliure l'ocupa de forma pràcticament sedentària (llegir, 
veure la televisió...) 

15,7% 

Fa alguna activitat física o esportiva ocasional (caminar o passejar en bicicleta, 
activitats recreatives que requereixen un esforç lleuger...) 

17,1% 

Fa activitat física algunes vegades al mes (esports, gimnàstica, córrer, natació, 
etc.) 

12,0% 

Fa entrenament esportiu o físic alguns cops a la setmana 54,6% 

No contesta 0,6% 
Font: CRES. Observatori segon semestre 2014. 

 
L’any 2014, un 66,6% dels nens i nenes de 3 a 17 anys van manifestar que practiquen activitats 
físiques o esportives algun cop a la setmana (55%) o al mes (12%), mentre que un 17% fan 
activitats físiques o esportives només ocasionalment i un 16% no fan exercici en el temps 
lliure, ja que ocupen el temps bàsicament amb activitats sedentàries.   
 

Percentatge de població de 10 a 15 anys que ha utilitzat Internet en els darrers tres 
mesos  
 

 Nens Nenes Total 

Andorra 2017 100% 97,3% 98,7% 
Font: Departament d’Estadística; Andorra Telecom. Estadística sobre l’equipament i l’ús de tecnologies de la 
informació i la comunicació a les llars. Any 2017. 

 
Pel que fa a la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació, destaca l’alta 
proporció de menors entre 10 i 15 anys que utilitzen Internet: l’any 2017 un 98,7% de la 
població d’aquesta edat (97,3% de les noies i el 100% dels nois) van utilitzar Internet en els 
darrers tres mesos. A Espanya l’any 2017 un 93,6% dels nois i noies de 10 a 15 anys van 
utilitzar internet a la seva llar en els darrers tres mesos i l’any 2018 al voltant d’un 95%.63 
 
 

 

 

 

 
63 INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TICs 
UNICEF. Infancia en datos. http://www.infanciaendatos.es 
* Utilització d’Internet des de casa 

 

http://www.infanciaendatos.es/
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© UNICEF/UN04350/ Giacomo Pirozzi Photo 
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7. BENESTAR SUBJETIU 
 

Valoració mitjana1 del moment actual de la seva vida dels nens/es de 12 a 16 anys 
 
7,42% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 
(1) Puntuacions en una escala entre 0 (la pitjor vida possible) i 10 (la millor vida possible) 

 

Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que diuen que el seu estat de salut és bo o 
excel·lent  
 
88,5% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 

Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que declaren haver estat baixos d’ànims gairebé 
tots els dies durant els últims 6 meses 
 
12,1% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 

Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que consideren als seus companys de classe 
“amables i disposats a ajudar” 
 
81,9% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 

Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que consideren que el altres companys i 
companyes l’accepten com és 
 
89,8% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 

*Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que declaren estar d’acord o molt d’acord amb la 
frase “els meus professors m’animen a expressar les meves pròpies opinions en les classes” 
 
75,4% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 

Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que senten que els seus professors/es es 
preocupen per ell/a com a persona 
 
73% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 

*Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que declaren tenir “un/a amic/iga especial, algú 
en qui realment poden confiar, algú que el faci sentir bé i que l’ajuda quan ho necessita”. 
 
94,2% (any 2019) 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 
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Falten dades per als següents indicadors: 
 
Població de 11 a 18 anys que l’atabala/estressa molt el treball escolar  
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Tradicionalment, els estudis sobre la situació dels infants tractaven molts indicadors objectius. 
Des de fa ja un temps, cada cop es dóna més importància a la necessitat d’escoltar 
directament la veu dels infants, i s’utilitzen indicadors sobre la seva percepció de la realitat o la 
seva opinió respecte al seu benestar i la manera de com es satisfan les seves necessitats.  

 
Un indicador important és la valoració del moment actual de la seva vida. En una escala entre 
0 (la pitjor vida possible) i 10 (la millor vida possible) el 75% dels menors entre 12 i 16 anys 
enquestats l’any 201964 valoraven el moment actual de la seva vida amb puntuacions entre 7 i 
10, és a dir positivament, i un 8% amb puntuacions entre 0 i 4 (valoracions més negatives). La 
puntuació mitjana és de 7,4. A Espanya, l’any 2014, la valoració mitjana dels menors de 11 a 18 
anys a la pregunta: “En general, en quin lloc de l’escala sents que estàs en aquest moment de 
la teva vida” (en què 1 significa molt insatisfet i 10 molt satisfet) era de 7,6.65 
 
La salut percebuda és un indicador de la qualitat de vida de les persones mitjançant la 
valoració subjectiva de la salut. Aquest indicador combina l’experiència subjectiva de malalties 
agudes i/o cròniques, així com de l’energia i la vitalitat dels individus. A totes les edats, la 
mesura de la salut percebuda constitueix una part fonamental de les enquestes de salut 
poblacionals. L’any 2019, un 89% dels nens i nenes de 12 a 16 anys qualificaven el seu estat de 
salut d’excel·lent o bo (un 52% bo i un 37% excel·lent), mentre que un 10% el consideraven 
regular i un 1% dolent. A Espanya la gran majoria de menors entre 11 i 18 anys també 
consideren el seu estat de salut bo o excel·lent (91% l’any 2014). 
  
Diries que el teu estat de salut és excel·lent, bo, regular, dolent? 
 

 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

En relació amb el seu estat d’ànim, l’any 2019 un 12% dels alumnes van dir que en els darrers 
sis mesos gairebé tots els dies havia estat baix (un 16% a Espanya l’any 2014 dels menors entre 
11 i 18 anys), un 32% algun cop a la setmana havien experimentat aquest estat d’ànim baix, un 
29% algun cop al mes i un 26% mai o gairebé mai. 
 

 
64 CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 
65 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Las conductas relacionadas con la salud y el desarrollo de los 
adolescentes españoles (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC). 
UNICEF. Infancia en datos. http://www.infanciaendatos.es 
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Els nens i nenes passen una gran part del seu temps a l’escola, on estableixen vincles 
importants amb iguals (companys) i amb adults (professors) i és un entorn on aprenen i  
desenvolupen continguts acadèmics però també socials i emocionals. En aquest sentit molts 
estudis destaquen que un clima positiu en el context escolar (relacions entre companys de 
classe y amb el professorat) es relaciona amb el benestar adolescent, ja que  afavoreix un 
desenvolupament saludable i sentiments de satisfacció.66 Pel que fa al suport i la relació amb 
els companys d’estudi, un 82% dels menors de 12 a 16 anys enquestats el 2019 afirmaven que 
la major part dels companys de classe són amables i disposats a ajudar, i un 90% 
consideraven que els companys i companyes els accepten tal i com són (a Espanya ho van 
afirmar un 62% i un 75%, respectivament, dels menors d’11 a 18 anys l’any 2014). Pel que fa la 
seva opinió sobre els professors, un 73% dels nens i nenes de 12 a 16 anys consideraven que 
els seus professors es preocupen per ells com a persona (a Espanya un 62% dels menors de 11 
a 18 anys l’any 2014 també ho van manifestar).  
 
Digues si estàs d’acord o en desacord amb les afirmacions següents:  
 

Percentatges Molt 
d'acord 

D'acord En 
desacord 

Molt en 
desacord 

Els meus professors es preocupen per mi com 
a persona 

21,8 51,5 20,9 5,8 

La majoria dels meus companys de classe són 
amables i disposats a ajudar 

30,4 51,5 14,9 3,2 

Els altres companys i companyes m’accepten 
com sóc 

42,4 47,4 8,6 1,6 

Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 
D’altra banda, entre els adolescent, els amics són persones central en la seva vida, atès que 
entre ells s’estableixen relacions entre iguales i aprenen a relacionar-se de forma horitzontal, 
sense la presència de persones adultes. Així, amb les relacions d’amistat es practiquen i 
milloren les habilitats relacionals, de comunicació, desenvolupament personal, etc., i tenir 
bones relacions d’amistat es relaciona amb una millor autoestima i un menor aïllament, 
depressió, ansietat o estrès. El 94% dels estudiants de 12 a 16 anys enquestats el 2019 van 
declarar tenir “un/a amic/iga especial, algú en qui realment poden confiar, algú que el faci 
sentir bé i que l’ajuda quan ho necessita”, percentatge similar al de l’enquesta de l’any 2013. 
 

 
66 Moreno C, Ramos P, Rivera F et al. La adolescencia en España: salud, bienestar, familia, vida académica y social. 
Resultados del Estudio HBSC 2018. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2019. 
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Tens algun/a amic/ga especial, algú en qui realment pots confiar, algú que et fa sentir bé i 
que t’ajuda quan ho necessites? 
 

 
Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019 

 
En general, la major part dels infants d’Andorra tenen una bona percepció de la seva situació,  
de la seva salut o de la relació amb els amics, companys i professors, però seria molt 
interessant poder fer un seguiment i analitzar les causes de las valoracions negatives d’alguns 
dels  infants.  
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8. INDICADORS DEL PERÍODE DEL CONFINAMENT  
 
EDUCACIÓ 
 

Període de confinament  
 

Percentatge d’alumnes que els ha resultat fàcil seguir els estudis des de casa  
 

62,7% (any 2020)  
Font: CRES. Enquesta als alumnes de darrer cicle de primària, de secundària i de Batxillerat 
sobre el període del confinament 
 

 

Mitjana d’hores al dia dedicat a fer tasques escolars durant el confinament  
 

3,6 hores al dia  (any 2020)  
Font: CRES. Enquesta als alumnes de darrer cicle de primària, de secundària i de Batxillerat 
sobre el període del confinament 
 

 
Seguiment del curs escolar durant el confinament  
 
La majoria dels alumnes i dels progenitors consideren que als alumnes els ha resultat fàcil o 
molt fàcil seguir els estudis des de casa (un 63% dels alumnes i un 55% dels pares).67 També la 
majoria dels docents (59%) consideren que els alumnes s’han adaptat bé al seguiment de les 
classes en línia. Però cal tenir en compte que per a una part important dels alumnes ha estat 
difícil seguir el curs des de casa.  
 
(Enquesta alumnes)  
En general t’ha resultat fàcil o difícil seguir els estudis des de casa?  

 
Font: CRES. Enquesta als alumnes de darrer cicle de primària, de secundària i de batxillerat sobre el període del 
confinament 
 

 
67 A l’hora de fer comparacions entre les dues enquesta cal tenir en compte que els alumnes enquestats 
corresponen a estudiants a partir de segon cicle de primera ensenyança, mentre que l’enquesta als 
progenitors inclou els que tenen fills/es des de maternal i en gairebé la meitat dels casos tenen més 
d’un fill/a. 
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(Enquesta pares)  
En general creu que als seus fills/es els ha resultat fàcil o difícil seguir el curs des de casa?  
  

 
Font: CRES. Enquesta als pares dels alumnes de primària, secundària i batxillerat sobre el període del confinament 
 
Els alumnes que més diuen que els ha resultat difícil o molt difícil seguir els estudis des de casa 
són els de batxillerat i els de 2n cicle de primera ensenyança, i els progenitors consideren que 
ha estat més difícil per als seus fill/es de maternal i primera ensenyança que per als de segona 
ensenyança i batxillerat.  
 
Tant els estudiants com els progenitors consideren que ha estat més fàcil per als alumnes 
seguir el curs des de casa entre els que disposen d’un espai adequat a la llar on poden estudiar 
i fer tasques escolars, mentre que els que no disposen d’aquest espai diuen majoritàriament 
que els ha resultat difícil.  
 
Els alumnes que diuen que els pares i els docents han estat pendents del seguiment de les 
tasques escolars durant el confinament també diuen majoritàriament que ha estat més fàcil 
seguir el curs des de casa, mentre que els que consideren que pares o docents han estat poc 
pendents diuen que els ha resultat difícil o molt difícil. 
 
(Enquesta alumnes)  
Per què t’ha resultat difícil / molt difícil seguir els estudis des de casa? 
 
 freqüències Percentatges 

Total 134  

No m’agrada fer les classes online, són més difícils de seguir 88 65,7 

No em concentro i no treballo bé des de casa 80 59,7 

No m’organitzo bé el temps i les tasques 80 59,7 

Em sento aïllat/da, trobo a faltar la relació amb els/les companys/es 66 49,3 

No m’agrada com es fan les classes, dificultats per seguir les 
explicacions dels docents 

66 49,3 

Excés de tasques, més deures que abans, sobrecàrrega de treball 66 49,3 

Dificultats per participar i treballar amb els/les companys/es 52 38,8 

Problemes amb la connexió a internet per seguir les classes 41 30,6 

Les tasques i activitats són difícils / avorrides... 35 26,1 

Les aplicacions, programes, etc., no m’agraden / són difícils d’utilitzar 18 13,4 

Altres 8 6,0 

Font: CRES. Enquesta als alumnes de darrer cicle de primària, de secundària i de batxillerat sobre el període del 
confinament 
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(Enquesta pares)  
Per què els ha resultat difícil o molt difícil als seus fills/es seguir el curs des de casa?  
  
 freqüències Percentatges 

Total 412  

Dificultats, manca de temps o coneixements dels pares per ajudar els 
fills amb els estudis, pares han hagut de fer de mestres 

121 29,4 

Manca de suport, seguiment, explicacions, poc contacte amb els 
docents o l'escola 

65 15,8 

Dificultats d'adaptació, de concentració, manca de motivació per part 
dels alumnes 

59 14,3 

Dificultats per seguir el curs de forma no presencial, des de casa, 
sols, sense els mestres per resoldre dubtes, hàbits i rutines de treball 

55 13,3 

Molts deures, dificultats per fer deures a casa, no volien fer deures 44 10,7 

Edat, als petits els costa més, poc autònoms 34 8,3 

No han fet classes o molt poques, curtes, sense avançar contingut 27 6,6 

Manca de contacte amb mestres, companys, necessitat de relacionar-
se, sortir de casa 

19 4,6 

Manca d'espai, equipament informàtic o material per imprimir a casa 18 4,4 

Manca d'organització escola, planificació del curs 9 2,2 

Moltes hores davant l'ordinador, cansats 7 1,7 

Dificultats per als alumnes amb necessitats especials o adaptació 
curricular 

6 1,5 

Manca de coneixement dels alumnes en informàtica, programes o 
aplicacions 

6 1,5 

Horaris de classes 5 1,2 

Metodologia o continguts inadequats, poc interessants 5 1,2 

Classes virtuals no ben resoltes 4 1,0 

Problemes de connexió o amb l'ordinador 4 1,0 

Poca preparació a les escoles per a l'ensenyament virtual 3 0,7 

Poques tasques, poc contingut nou en els classes, no han avançat 
temari 

2 0,5 

Molta dispersió de mitjans per comunicar-se, plataformes, apps... 2 0,5 

Mètodes diferents segons els professors, centres educatius 2 0,5 

Problemes amb les plataformes, aplicacions, documents 2 0,5 

Situació a casa, molts infants a càrrec 1 0,2 

Manca de coneixement d'informàtica dels docents 1 0,2 

No contesta 5 1,2 

Font: CRES. Enquesta als pares dels alumnes de primària, secundària i batxillerat sobre el període del confinament 
 
Entre els estudiants i progenitors que assenyalen les dificultats que han tingut els alumnes per 
seguir els estudis des de casa o realitzar les activitats i tasques escolars en línia,  destaquen 
motius relacionats amb les preferències o adaptació dels alumnes (no els agrada o ho troben 
més difícil, manca de concentració o motivació, dificultats per seguir els estudis des de casa 
per manca d’hàbits, organització, etc.); motius relacionats amb la metodologia o realització de 
les classes i les tasques (aïllament o manca de relació amb els companys i docents, excés de 
tasques o deures, dificultats per participar i treballar amb els companys, tasques i activitats 
difícils o inadequades); motius relacionats amb l’acompanyament dels progenitors (dificultats 
o manca de temps o coneixements dels pares per ajudar els fills/es, han de fer de mestres, els 
alumnes més petits que necessiten supervisió constant dels pares, manca de seguiment dels 
pares o familiars); o motius relacionats amb els docents i l’escola (manca de suport, seguiment, 
explicacions, poc contacte amb els docents o l'escola, manca d'organització de escola, 
planificació del curs, mètodes diferents segons els professors, centres educatius). 
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Temps dedicat a fer tasques escolars 
 
La majoria dels alumnes diuen que han dedicat entre quatre i cinc dies a la setmana i entre tres 
i quatre hores al dia a les tasques escolars durant el confinament. També diuen 
majoritàriament (tant els alumnes com els pares) que durant el confinament a casa els 
estudiants han mantingut sovint o sempre una rutina d’horaris per fer les tasques escolars, 
però una cinquena part diuen que només han mantingut aquesta rutina d’horaris algunes 
vegades o mai. 
 
(Enquesta alumnes)  
Quants dies a la setmana has dedicat a fer tasques escolars durant el confinament (classes, 
treballs, deures)? 
 

 
Font: CRES. Enquesta als alumnes de darrer cicle de primària, de secundària i de batxillerat sobre el període del 
confinament 
 
Un 48% dels alumnes diuen que han dedicat entre quatre i cinc dies a la setmana a fer tasques 
escolars durant el confinament, tant classes com treball o deures, un 37% diuen que ho han fet 
més de cinc dies a la setmana, un 11% dos o tres dies, un 2% un dia a la setmana i un 1% 
menys d’un dia a la setmana. 
 
I de mitjana quantes hores al dia has dedicat a fer tasques escolars durant el confinament? 
 

 
Font: CRES. Enquesta als alumnes de darrer cicle de primària, de secundària i de batxillerat sobre el període del 
confinament 
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La mitjana d’hores al dia dedicades pels alumnes a fer tasques durant el confinament se situa 
entre tres i quatre hores (un 19% tres hores i un 21% quatres hores), aproximadament 3,6 
hores pel conjunt d’alumne (3 hores entre els alumnes de primera ensenyança i al voltant de 4 
hores entre els alumnes de segona ensenyança i batxillerat).  
 
(Enquesta pares)  
Durant les setmanes del confinament els seus fills/es han mantingut una rutina d'horaris per 
seguir el curs i fer les tasques escolars? 
 

 
Font: CRES. Enquesta als pares dels alumnes de primària, secundària i batxillerat sobre el període del confinament 
 
El 43,5% dels progenitors que han contestat l’enquesta diuen que els seus fills/es han 
mantingut sempre una rutina d’horaris per seguir el curs i fer les tasques escolars, un 31% 
diuen que les han mantingut sovint, un 21,5% algunes vegades i prop d’un 4% mai. 
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BENESTAR MATERIAL 
 

Llars amb menors que declaren que la seva situació econòmica es dolenta o molt dolenta  

11,8 (any 2020)  

Font: CRES. Observatori de després del confinament 2020  

 

Llars amb menors que declaren que la seva situació econòmica ha empitjorat durant el 
període de confinament   

37,1 (any 2020)  

Font: CRES. Observatori de després del confinament 2020  

 
A principis del mes de juliol, des del CRES es va fer un Observatori especial per analitzar la 
repercussió de la situació creada per la COVID-19 i el període de confinament. Una part del 
qüestionari estava dedicat a la situació econòmica de la població andorrana. 
 
Percepció de la situació econòmica personal després del confinament  

 
% Verticals   Llars amb menors 

de 18 anys 
Llars sense menors 

de 18 anys 

Molt bona 3,3 1,1 4,4 
Bona 41,8 47,0 39,4 
Regular 43,5 40,1 45,1 
Dolenta 8,4 8,9 8,2 
Molt dolenta 2,4 2,9 2,2 
Ns/Nc 0,5 0,0 0,7 
Font: CRES. Observatori de després del confinament 2020 
 
Un 11,8% dels enquestats que habiten en llars amb menors de 18 anys afirmen que la seva 
situació econòmica es dolenta o molt dolenta, per un 10,4% de les llars que no tenen menors 
de 18 anys.  
 
Percepció de l’evolució de la situació econòmica personal arrel del període de confinament   

  
  Llars amb menors 

de 18 anys 
Llars sense menors 

de 18 anys 

Ha millorat 3,1 3,3 3,0 
Està igual 66,5 59,6 69,7 
Ha empitjorat 30,0 37,1 26,7 
Ns/Nc 0,4 0,0 0,6 
Font: CRES. Observatori de després del confinament 2020 
 
En relació amb la valoració de la situació econòmica personal dels enquestats en els darrers 
mesos, des del començament de la pandèmia, un 66,5% consideren que està igual, un 30% 
diuen que ha empitjorat i un 3% que ha millorat. Entre les persones que conviuen amb menors 
de 18 anys, un 37% afirma que la seva situació econòmica ha empitjorat, per un 27% dels que 
no viuen amb menors de 18 anys. 
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Raons per les quals la seva situació econòmica ha empitjorat  
    

Total 
 

  
% Verticals   Llars amb 

menors de 
18 anys 

Llars sense 
menors de 
18 anys 

Han disminuït els ingressos 23,8 23,9 23,7 
Està/ha estat en un ERTO 20,7 14,9 24,4 
L'han acomiadat/està sense feina (ara o durant el confinament) 16,0 12,5 18,3 
Té un negoci i no té clients, menys clients o ha hagut de tancar 7,2 8,2 6,5 
Els preus han pujat 6,7 8,4 5,6 
La parella ingressa menys diners (per acomiadament, ERTO, baixa) 6,3 9,5 4,1 
Li han tret les hores extres/comissions 5,1 7,3 3,7 
És autònom/a i ha facturat menys o no ha pogut facturar res 3,8 7,3 1,4 
Per estar o haver estat de baixa 3,1 4,4 2,3 
Les seves despeses s'han incrementat 2,3 2,9 2,0 
Per la situació econòmica en general 2,0 1,9 2,1 
Altres 2,2 3,2 1,5 

Té propietats de les quals no ha cobrat part o el lloguer sencer 1,7 0,0 2,9 
Ha d'ajudar als seus fills que estan en un ERTO o sense feina 1,3 0,0 2,1 

No contesta 0,4 0,0 0,6 
Font: CRES. Observatori de després del confinament 2020 
 
Els enquestats amb menors de 18 anys a la seva llar i que han dit que la seva situació 
econòmica ha empitjorat, ho diuen sobretot perquè tenen menys ingressos (24%), perquè 
estan o han estat en un ERTO (15%) o perquè s’han quedat sense feina en el moment del 
confinament o posteriorment (13%). Un 10% que la parella també aporta menys ingressos, ja 
sigui perquè ha perdut la feina, per estar en un ERTO o de baixa. Un 8% diuen que tenen un 
negoci i no han pogut obrir o han tingut molts menys clients i per tant menys facturació, un 
altre 8% diuen que els preus han pujat, i un 7% no han fet hores extres o no han pogut obtenir 
comissions que complementaven els seus ingressos. 
 
 
 

ENTORN FAMILIAR I SOCIAL 
 

 

Percentatge d’escolars que no tenien accés a  Internet, i no disposaven d’ordinador ni 
tauleta  

2,5% (any 2020) 

Font: CRES. Enquesta als alumnes de darrer cicle de primària, de secundària i de batxillerat sobre el període del 
confinament 

 

 

 

Percentatge d’escolars que no tenen un espai adequat per estudiar a casa  

5,8% (any 2020) 

Font: CRES. Enquesta als alumnes de darrer cicle de primària, de secundària i de batxillerat sobre el període del 
confinament 
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Percentatge d’infants que habiten en llars que no tenen balcó o terrassa particulars o 
comunitàries  

32,7% (any 2020) 

Font: CRES. Observatori de després del confinament 2020 

 

Percentatge de pares que han tingut algun problema per conciliar la seva feina amb l’atenció 
als fills durant el període de confinament  

49,9% (any 2020) 

Font: CRES. Enquesta als pares dels alumnes de primària fins batxillerat sobre el període del confinament  

 
 
 
Disponibilitat d’un espai adequat a casa per estudiar 
 
El 94 % dels alumnes i el 90,5% dels progenitors diuen que tenen un espai adequat a casa on 
els alumnes poden estudiar i fer les tasques escolars, però un 6% dels alumnes i un 9,5% dels 
pares diuen que no disposen d’aquest espai.  
 
Espai adequat per estudiar segons els infants  

% Verticals  Total 2 persones 3 persones 4persones  5 persones 6 o més persones 

Total 359 13 98 169 50 29 

Sí 94,2 100,0 94,9 98,2 90,0 72,4 

No 5,8 0,0 5,1 1,8 10,0 27,6 

Font: CRES. Enquesta als alumnes de darrer cicle de primària, de secundària i de batxillerat sobre el període del 
confinament 
 
Espai adequat per estudiar els seus fills segons els pares  

% Verticals  Total 2 persones 3 persones 4persones  5 persones 6 o més persones 

Total 988 68 317 466 108 25 

Sí 90,5 95,6 92,4 90,3 88,0 68,0 

No 9,5 4,4 7,6 9,7 12,0 32,0 

Font: CRES. Enquesta als pares dels alumnes de primària, secundària i batxillerat sobre el període del confinament 
 
Aquesta disponibilitat està relacionada amb el nombre de persones que viuen a la llar, de 
manera que el percentatge de persones enquestades que no disposen d’aquest espai a casa 
augmenta en les llars de cinc persones (un 10% segons l’enquesta dels alumnes o un 12% 
segons els pares) i de sis o més persones (prop d’un 28% en l’enquesta dels alumnes i un 32% 
segons els pares). 
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Disponibilitat dels equipaments necessaris per connectar-se a internet i seguir les classes en 
línia segons els infants  
 

 
Font: CRES. Enquesta als alumnes de darrer cicle de primària, de secundària i de batxillerat sobre el període del 
confinament 
 
La majoria dels alumnes diuen que tenien connexió a internet a la seva llar abans del 
confinament (99%), un 88% tenien ordinador, un 85% tauleta, un 84% smartphone i un 73% 
impressora. Els que no tenien connexió a internet i no disposaven d’ordinador ni tauleta 
representen un 2,5% dels alumnes que han respost l’enquesta (9 casos) i entre aquests la 
major part van accedir a aquests equipaments, cedits per l’escola / Ministeri d’Educació o per 
altres persones, o la connexió a internet facilitada per Andorra Telecom. 
 
Disponibilitat dels equipaments necessaris per connectar-se a internet i seguir les classes en 
línia segons els pares dels infants  
 

 
Font: CRES. Enquesta als pares dels alumnes de primària, secundària i batxillerat sobre el període del confinament 
 
 
El 99% dels progenitors enquestats diuen que tenien connexió a internet a la seva llar abans 
del confinament, un 94% tenien ordinador, un 86% tauleta, un 91% smartphone i un 71% 
impressora. Un 2,4% del total (24 casos) diuen que no tenien connexió a internet o no 
disposaven d’ordinador ni tauleta, i d’aquests la major part van accedir a aquests equipaments 
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perquè els seus fills/es poguessin connectar-se a internet durant el confinament per seguir les 
classes en línia, només tres casos diuen que no han pogut accedir a aquests equipaments: en 
un cas perquè no ho han necessitat ja que el fill és molt petit, un altre no sabia que es 
facilitaven aquests equipaments i un altre per problemes en el seu habitatge per accedir a la 
fibra. Aquests casos disposaven d’un smartphone i s’haurien connectat a través d’aquest 
dispositiu, però això suposa també un desavantatge davant els alumnes que disposen d’un 
ordinador o tauleta més adequats per al seguiment del curs escolar. 
 
Entre els alumnes i els progenitors enquestats, el percentatge de casos que no disposaven a la 
seva llar de connexió a internet i d’ordinador o tauleta se situa al voltant d’un 2,5%. Cal tenir 
en compte que pot haver-hi un biaix pel perfil de persones que han contestat l’enquesta, on 
probablement estan més representades les persones que tenen més o millor accés als 
dispositius per connectar-se a internet o més coneixements per utilitzar la tecnologia. És 
probable que, al tractar-se d’una enquesta en línia, els alumnes o pares que no tenen accés 
fàcil a la xarxa i/o habilitats per utilitzar els dispositius hagin contestat en menor proporció que 
els que tenen aquests equipaments i capacitats o hàbits d’ús de la tecnologia... 
 
 
Llars amb menors de 18 anys que tenen balcó o terrassa particular o comunitària  
 
% Verticals   Llars amb menors 

de 18 anys 
Llars sense menors 
de 18 anys  

No té ni balcó ni terrassa particular o  
comunitària  

27,6 32,7 25,3 

Té balcó o terrassa 71,4 65,9 74,0 
No contesta 0,9 1,4 0,7 
Font: CRES. Observatori de després del confinament 2020 
 
Quasi un 33% de les llars amb menors de 18 anys no tenen ni balcó ni terrassa, particular o 
comunitària.  
D’altra banda, un 2,2% de les llars que on conviuen menors de 18 anys no tenen finestres que 
donen al carrer o a l’exterior.  
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Problemes dels pares dels infants per  conciliar la seva feina amb l'atenció als fills durant el 
període del confinament 

 
Font: CRES. Enquesta als pares dels alumnes de primària, secundària i batxillerat sobre el període del confinament 
 
La meitat dels pares que treballaven durant el confinament diuen que han tingut algun 
problema per conciliar la seva feina amb l’atenció als fills pel fet que no han anat a l’escola, per 
un 48% que diuen que no han tingut cap problema de conciliació. 
 
Els que més diuen que han tingut problemes per conciliar la seva feina amb l’atenció als fills 
són els que han fet teletreball (67%), mentre que els que han treballat menys hores, els que 
s’han quedat sense feina o han deixat de treballar temporalment durant la pandèmia diuen 
majoritàriament que no han tingut problemes de conciliació. 
 
Dificultats per conciliar feina amb l'atenció als fills pel fet que no han anat a l'escola, segons 
canvis en la feina durant el confinament 
 

% 
Verticals 

 Total 
Deixar de 
treballar  
temporalment 

Treballar 
menys 
hores 

Treballar des 
de casa  
(teletreball) 

Quedar-se sense 
feina  
(acomiadament/ 
tancament de 
l'empresa) 

Altres 

No ha 
tingut cap 
canvi a la 
feina 

Total 988 132 70 216 18 54 379 

Sí 49,9 25,8 44,3 67,1 33,3 61,1 49,9 

No 48,2 72,0 54,3 31,9 66,7 38,9 49,6 

No 
contesta 

1,8 2,3 1,4 0,9 0,0 0,0 0,5 

Font: CRES. Enquesta als pares dels alumnes de primària, secundària i batxillerat sobre el període del confinament 
 
Els problemes més esmentats pels progenitors són les dificultats en general de treballar ja sigui 
a casa o fora al mateix temps que tenir cura dels fills petits i altres tasques, sobretot pel fet de 
treballar amb els fills a casa; també destaquen les dificultats d’ajudar els fills a fer els deures o 
a fer el seguiment del curs, ja que han hagut de fer de mestres mentre treballaven. Alguns 
assenyalen la manca de temps en general, temps per estar amb els fills, ajudar-los, fer altres 
activitats o no poder estar amb ells, altres diuen que en aquest període han canviat els seus 
horaris laborals per adaptar-los a la cura dels fills o per necessitats de la feina, han treballat 
més hores que abans i sense horaris definits. També hi ha casos que esmenten la dificultat de 
coordinar horaris entre la parella o en general gestionar els horaris per fer totes les activitats 
dins de la llar, problemes per no poder atendre els fills o donar-los l’atenció que voldrien 
mentre estaven treballant, etc. 
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BENESTAR SUBJETIU 
 

Percentatge d’infants que declaren que s’ han sentit malament durant el període de 
confinament 

7% (any 2020)  

Font: CRES. Enquesta als alumnes de darrer cicle de primària, de secundària i de batxillerat sobre el període del 
confinament 

 

Percentatge d’infants que declaren que s’han sentit sempre o sovint tristesa, angoixa i 
estrès durant el període de confinament 

Tristesa: 22%   
Angoixa: 22%  
Estrès: 35,5% 
Font: CRES. Enquesta als alumnes de darrer cicle de primària, de secundària i de batxillerat sobre el període del 
confinament 

 
 
 Benestar dels alumnes 
 
(Enquesta alumnes)  
En general com t’has sentit aquestes setmanes de confinament? 
 

 
 
Un 59% dels alumnes diuen que s’han sentit bé o molt bé durant el confinament, un 32% 
regular i un 7% malament o molt malament. 
 
Els alumnes de 2n cicle de primera ensenyança són els que més diuen que han estat bé o molt 
bé (71%) i aquesta proporció disminueix entre els alumnes dels cicles superiors fins a un 40% 
entre els alumnes de batxillerat, alhora que augmenta la proporció dels que diuen que s’han 
sentit regular i malament o molt malament. Els nois (69%) diuen en major proporció que les 
noies (50%) que s’han sentit bé o molt bé. 
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(Enquesta pares)  
En general com s'han sentit els seus fills/es durant les setmanes de confinament? 
 

 
 
Segons un 74,5% dels progenitors enquestats els seus fills/es s’han sentit bé o molt bé durant 
el confinament, un 21% creuen que s’han sentit regular i un 4% malament o molt malament. 
 
(Enquesta alumnes)  
En quina mesura has sentit algun d’aquests estats durant el confinament? 
 

 
 
El que han sentit que els alumnes amb més freqüència durant el confinament és avorriment 
(un 35% sovint i un 14,5% sempre) i estrès (un 23% sovint i un 12,5% sempre), seguit de 
l’esgotament o fatiga (un 19% sovint i un 8% sempre), la tristesa o baix estat d’ànim (un 18% 
sovint i un 4% sempre) o l’angoixa (un 17% sovint i un 5% sempre). Amb menys freqüència 
diuen que han sentit por (un 7% sovint i un 2% sempre). 
 
Segons el cicle escolar destaca que els alumnes de 2n cicle de segona ensenyança i els de 
batxillerat diuen que han sentit tristesa, avorriment, angoixa, estrès i esgotament, en major 
proporció que els alumnes de cicles inferiors; les diferències no són significatives en relació 
amb el sentiment de por. 
 
En general les noies han dit en major proporció que els nois que han sentit els diferents estats 
d’ànim, si bé les diferències només són estadísticament significatives pel que fa a la tristesa, 
estrès i esgotament. 
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(Enquesta alumnes)  
Durant les setmanes del confinament a casa... 
 

 
 
La majoria dels alumnes diuen que durant les setmanes del confinament han fet exercici físic 
(un 37% sovint i un 24,5% sempre) i no han tingut problemes per dormir bé (un 44% mai), però 
un 30% ha fet exercici físic només algunes vegades i un 5% mai, i també hi ha alumnes que han 
tingut problemes per dormir bé algunes vegades (28%), sovint (16%) o sempre (9%), situacions 
que afecten el seu benestar durant el confinament. 
 
 
(Enquesta alumnes)  
I pel que fa l’alimentació, durant aquestes setmanes de confinament creus que has tingut 
més ganes de menjar, menys ganes o igual que abans? 

 
 
La meitat dels alumnes han tingut les mateixes ganes de menjar durant el confinament que 
abans, un 35% diuen que ha tingut més ganes de menjar i un 12,5% menys ganes. Els canvis en 
les rutines habituals, el fet d’estar durant tot el dia a casa, l’avorriment o l’estrès durant el 
confinament poden afectar els hàbits alimentaris. 
 
Els que més diuen que han tingut més ganes de menjar durant el temps de confinament a casa 
són els alumnes de 2n cicle de primera ensenyança i de 1r cicle de 2a ensenyança (un 48% i un 
42%, respectivament) i les noies més que els nois (un 41% de les noies per un 27% dels nois). 
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(Enquesta pares)  
Creu que el confinament ha tingut efectes negatius, positius o no ha afectat els seus fills/es 
en els següents aspectes? 

 
 
Majoritàriament els enquestats diuen que el confinament no ha afectat els seus fills/es ni 
negativament ni positivament pel que fa al seu estat de salut en general (63%), els seus hàbits 
d’alimentació (53%), la qualitat del son (49%) i el benestar psicològic o estat d’ànim (45%). Els 
aspectes que consideren que els ha afectat més negativament són l’activitat física (63%), el 
benestar psicològic (31%) i la qualitat del son (25%).  
 


