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3. RESUM EXECUTIU

Aquest informe vol ser un recull descriptiu que permeti fer-nos una fotografia el més detalla-
da possible de com la pandèmia causada per la covid-19 ha afectat la societat andorrana i, espe-
cialment, la classe treballadora assalariada. Aquest ha estat el col·lectiu escollit per dos motius, 
principalment. El primer, perquè hi ha publicats suficients indicadors d’aquest grup per fer-ne 
un seguiment i extreure’n conclusions i, l’altre, perquè ha estat un dels sectors més impactats 
a causa de les mesures que es van haver d’implementar per pal·liar els efectes que la covid-19 
estava causant. El confinament i tancament dels sectors econòmics no essencials així com de tots 
els centres educatius tenia un únic objectiu, que era evitar el col·lapse del nostre sistema de salut, 
ja que els casos de pacients ingressats per la malaltia no paraven d’augmentar.

Aquesta situació, mai viscuda fins aquell 13 de març del 2020, i que s’està allargant molt 
més en el temps del que es preveia d’entrada, va obligar el Govern a implementar mesures socio-
econòmiques per primera vegada que havien d’ajudar a mantenir l’equilibri entre la seguretat 
per a la salut de la població andorrana i, alhora, a assegurar que l’economia de les famílies es 
veiés com menys repercutida millor. Així, es van donar ajudes a través de les empreses per poder 
garantir els llocs de treball durant el tancament, amb les noves figures de les STCT o les reduc-
cions de jornades, i es van reduir lloguers o fraccionar impostos, entre d’altres. També es van 
haver d’augmentar les partides per a ajudes socials per l’increment de persones en situació de 
risc i incloure’n de noves per cobrir situacions excepcionals que la pandèmia estava provocant.

En aquest estudi, la primera part inclou dades sobre la població, en general, i de la classe 
assalariada, en concret. D’una banda, hem recollit dades i indicadors demogràfics (naixe-
ments i defuncions, altes i baixes...), econòmics (des de macroeconòmics com el PIB, l’IPC 
i la renda per capita, fins a microeconòmics de l’economia familiar i els canvis en els hàbits 
de consum), de salut (com ha estat l’afectació al nostre sistema sanitari i amb estimacions 
de les implicacions que ha pogut tenir en la salut mental, en les llistes d’espera, en l’atenció 
a la resta de malalts...) i d’educació (com el sistema educatiu, formal i informal, ha donat 
resposta a aquesta situació extraordinària). S’ha vist com aquesta pandèmia havia començat 
com una emergència sanitària però ha acabat tenint conseqüències importants en l’àmbit 
social, i per aquest motiu s’ha incorporat un apartat amb dades sobre pobresa i privació 
material severa, sobre les ajudes donades, sobre benestar subjectiu per conèixer com les fa-
mílies andorranes s’han vist afectades, com ho han viscut, si s’ha donat resposta a les seves 
necessitats... Per acabar aquesta part de l’estudi s’ha aprofundit en la part laboral amb dades 
sobre la classe treballadora assalariada, des de les variacions en el nombre d’assalariats fins 
a l’evolució de les persones en STCT o en atur, o com els salaris s’han vist afectats, quins 
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han estat els sectors més impactats... Hem parat atenció especial a dos col·lectius, temporers 
i dones. Els temporers perquè es van veure afectats pel tancament precipitat dels sectors 
econòmics en què la seva presència és més elevada, aquells relacionats amb el turisme, i per 
no poder tornar als països d’origen amb facilitat a causa de les restriccions de mobilitat que 
s’estaven aplicant. Les dones perquè en situacions de crisi és sempre un dels grups que en 
surten més perjudicats i en aquest cas també s’ha donat, ja que ocupen llocs de treball més 
precaris i els seus salaris són més baixos, agreujant-se perquè en aquesta ocasió també eren 
les que ocupaven molts dels llocs de treball dels sectors econòmics més afectats, com ara 
l’hoteleria, el comerç i els serveis personals.

De manera resumida, aquest recull de dades ens ha permès extreure algunes conclusions 
interessants. En destaquem aquí algunes.

En l’àmbit demogràfic hi ha hagut un component de gènere i ha afectat especialment les 
autoritzacions temporals:

l  la malaltia ha afectat especialment els homes ja que van representar el 80,5% de l’increment 
de les defuncions del 2020.

l  les autoritzacions d’immigració d’hivern van disminuir un 74,4% de la temporada 2019-2020 
a la 2020-2021.

En l’àmbit econòmic ha afectat la renda per capita, que ha baixat un 12,2% del 2019 al 
2020, amb una pèrdua del valor adquisitiu de 4.222,58 €.

En l’àmbit laboral hi ha vàries dades a destacar:

l  en només tres mesos, del febrer al maig del 2020, la massa salarial es va reduir en un 17,1%, 
o el que és el mateix, 7.370 persones van deixar d’estar assalariades, de les quals el 32,1% 
no eren temporeres.

l  el maig del 2020, 9.230 persones estaven en STCT, que representa un 25,9% del total d’as-
salariats.

l  el sector econòmic més afectat per la pèrdua de treballadors ha estat l’hoteleria, amb el 42% 
del total, seguit dels serveis personals, amb un 33%, les activitats immobiliàries, amb un 
12%, i el comerç, amb un 11%.

l  tot i que el salari mitjà s’ha incrementat, han augmentat els assalariats que estan per sota 
d’aquest salari, tenint en compte la disminució del total de persones assalariades.

l  les persones en STCT han cobrat 6.525 € menys que el salari mitjà en un any.
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l  entre quintils salarials, la desigualtat s’ha incrementat en un any, ja que aquells que s’han vist 
més impactats per la crisi eren els que ja estaven en situació més precària, amb salaris més 
baixos.

l  amb perspectiva de gènere, es confirma i s’accentua la bretxa salarial entre dones i homes, 
passant d’un 23,5% el març del 2020 a un 26,7% el mateix mes del 2021.

l  les persones que reben una prestació per desocupació involuntària van passar de 30 el febrer 
del 2020 a 237 el maig del 2021, i ha canviat el perfil, passant d’home de 40 a 59 anys a dona 
de la mateixa franja d’edat.

l  les persones inscrites al Servei d’Ocupació van augmentar un 210% en tres mesos i el perfil 
també ha passat d’home de 26 a 39 anys d’altres nacionalitats i amb menys de cinc anys de 
residència al país a dona de 40 a 59 anys, de nacionalitat andorrana o amb més de vint anys 
de residència al país.

l  estimem que hi poden haver uns centenars de persones que abans de l’inici de la pandèmia 
constaven com a assalariades i ara es poden trobar en una situació d’alegalitat al país per no 
complir els requisits per rebre les ajudes socials disponibles o inscriure’s al Servei d’Ocupa-
ció o no haver pogut tornar al seu país d’origen.

En l’àmbit de la salut, i sense gaires dades disponibles que permetin extreure’n conclu-
sions, només dir que:

l  segons les dades de la memòria del SAAS, la seva activitat es va veure plenament afectada 
per la pandèmia amb 635 ingressos per covid-19 amb afectació a la resta de serveis, si bé 
després de la primera onada l’atenció es va anar recuperant i ens consta que els pacients on-
cològics, per exemple, van tenir accés als seus tractaments a Andorra. 

l  la salut mental està augmentant el nombre de persones ateses, un 14% més respecte al 2019, 
i caldrà estar-ne molt a l’aguait, ja que en tots els països del nostre entorn i amb dades dis-
ponibles, els indicadors estan empitjorant, especialment entre els joves i els professionals 
sanitaris.

En l’àmbit social, tot i encara no disposar de totes les dades públiques sobre el 2020, les 
nostres estimacions mostren que:

l  les ajudes socials, incloent les habituals i les extraordinàries per la covid-19, han augmentat 
un 54%.

l  el 2020, unes 8.860 persones van rebre algun tipus d’ajuda i representa l’11% de la població, 
quan el 2019 van ser 5.889 o un 7% sobre el total.
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l  pel que fa a benestar subjectiu, i amb dades de l’Observatori del CRES, hi ha més persones 
que consideren que la seva situació ha passat de bona a regular, que ha empitjorat d’abans de 
la pandèmia a ara o que creuen que tardaran més a recuperar-se de la crisi.

En l’àmbit de l’educació, a més del tancament de tots els centres educatius que no van po-
der recuperar la plena presencialitat fins al curs 2020-2021, ens hem fixat també en:

l  la possibilitat d’un absentisme telemàtic d’entre un 1% i un 8% estimat a través de les respos-
tes a una enquesta del CRES sobre els estudis durant el confinament.

l  l’educació extraescolar que ofereixen comuns i AINA, concloent que tot i les restriccions 
d’aforament s’han adaptat i han pogut oferir aquestes activitats donant resposta a tota la de-
manda que han tingut i que s’han incrementat les ajudes que han donat, passant del 6,7% el 
2019 al 8,2% el 2020 sobre el total de places utilitzades.

La segona part de l’estudi mostra les respostes de persones treballadores que van estar en 
STCT o a l’atur en algun moment, més o menys llarg, des de l’inici de la pandèmia, i ens ajuda 
a confirmar el que les dades generals semblaven mostrar, que era que les persones en STCT o a 
l’atur són el col·lectiu més directament impactat per aquesta crisi. Aquestes dades les comparem 
amb les respostes a les mateixes preguntes que formen part de l’Observatori del segon semestre 
del CRES i ja us avancem que, en tots els casos, confirmen que les persones que han estat en 
ERTO o a l’atur han estat un dels sectors de la població més impactats pels efectes de la crisi 
socioeconòmica provocada per la pandèmia.

Les preguntes de l’enquesta realitzada i analitzada pel CRES formen quatre blocs: un primer 
en relació amb la situació laboral, que indica que un 20% dels enquestats estaven a l’atur, que 
aquells que estaven en STCT o a l’atur provenien principalment dels sectors més afectats com 
l’hostaleria, el comerç i els serveis personals, que un 16% ha canviat d’ocupació per poder-se 
reincorporar i que les dones estan experimentant més dificultats per recuperar-se. En el segon, 
sobre el context econòmic personal, s’observa que el 53% respon que la seva situació econòmica 
és regular, que els motius principals són la disminució d’ingressos i que les ajudes socials o de 
familiars els han ajudat a pal·liar la situació en la qual es troben. A la pregunta sobre si han hagut 
d’ajornar proves mèdiques per no poder-les pagar, només una de cada cinc persones ha contestat 
que sí, i a la pregunta de si han hagut de reduir les despeses en productes de primera necessitat, 
una de cada tres respon que sí, principalment en roba, seguit de menjar i de telecomunicacions. 
El tercer bloc pregunta sobre com s’ha vist afectada la seva vida privada i un 6,5% diu haver patit 
alguna ruptura afectiva durant la pandèmia i que el que més l’estava afectant o preocupant era la 
seva situació laboral, seguida pel distanciament amb la família o amics i les limitacions de movi-
ment. Amb relació als estudis, una de cada quatre afirma haver reduït les despeses, especialment 
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en activitats extraescolars, idiomes o classes de suport, i entre les que responen que han hagut 
de deixar els estudis, la majoria han renunciat a la universitat. El darrer bloc preguntava sobre 
els canvis que han patit en l’àmbit de l’oci i temps lliure i si s’han hagut de privar d’activitats en 
aquest sentit, i destaca que el 59,4% de les respostes són afirmatives.

Amb totes aquestes dades, indicadors i informació recollida, hi ha tres àmbits que creiem 
que necessitaran mesures a curt i mitjà termini per mitigar les conseqüències de l’actual crisi 
provocada per la pandèmia de la covid-19. 

1. Treballar per reduir el possible increment del risc de pobresa i de situacions de 
vulnerabilitat.

Si bé el Govern ja ha estat establint mesures per alleugerir els efectes de la pandèmia des 
del començament, incrementant tant la partida d’ajudes socials habituals com implementant 
mesures noves, temporals i extraordinàries destinades a disminuir-ne les conseqüències, creiem 
que caldrà continuar invertint en mesures socials per a totes aquelles persones i col·lectius que 
han passat a estar en risc de pobresa o de vulnerabilitat. S’haurà de fer un seguiment d’aquells 
grups de la nostra societat que ja estaven més en risc fins i tot abans de la pandèmia com són les 
famílies monoparentals, les persones grans o les persones soles, aquelles que no compten amb 
familiars o amics que els puguin donar suport.

2. Garantir l’accés als Serveis de Salut Mental i actuar-hi amb immediatesa per preve-
nir-ne els efectes entre els col·lectius amb més risc.

Pensem que cal, d’una banda, treballar en la prevenció des d’edats primerenques dels tras-
torns de salut mental de qualsevol tipus i, d’aquesta manera, desestigmatitzar les persones que 
en pateixin i que accedeixin a la teràpia sense dificultats. D’altra banda, serà important continuar 
garantint l’accés a les teràpies i que ningú que ho necessiti es quedi sense aquests serveis per una 
raó econòmica o de manca de professionals de la salut mental.

3. Assegurar que l’educació, des d’infantil fins a la postobligatòria, no es vegi afectada per 
aquesta crisi, ja que les conseqüències a llarg termini poden ser importants.

Caldrà mantenir, ampliar o posar en marxa mesures que garanteixin l’accés a qualsevol 
tipus d’educació, des d’infantil fins a postobligatòria, formal i informal, de manera equita-
tiva perquè cap estudiant, la família del qual es trobi en situació de vulnerabilitat o de risc, 
es quedi enrere. La transformació contínua que pateix la societat andorrana i l’economia en 
particular també requerirà que s’adapti l’oferta educativa a la demanda del mercat laboral 
actual i futur, ja que és necessari que es puguin cobrir les necessitats de tots els sectors 
econòmics d’Andorra.


