


L’ESTUDI EN DUES PARTS

Inclou dades sobre la població, en general, i de la 
classe assalariada, en concret. S’hi recullen dades i 

indicadors demogràfics, econòmics, de salut i 

d’educació. I s’ha incidit en la part social i laboral 
vistes les conseqüències de la pandèmia.

COM LA PANDÈMIA HA IMPACTAT ANDORRA 
I COM ENS ESTEM RECUPERANT

COM LA PANDÈMIA HA AFECTAT 
LA CLASSE TREBALLADORA A ANDORRA
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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 es comparen amb les 

de la població en general. Es focalitzen en 4 blocs: situació 
laboral, context econòmic personal, afectacions en la seva 

vida privada i l’oci i temps lliure. 



Inclou dades sobre la població, en general, i de la classe assalariada, en 
concret. S’hi recullen dades i indicadors demogràfics, econòmics, de salut i 
d’educació. I s’ha incidit en la part social I laboral vistes les conseqüències 

de la pandèmia.

COM LA PANDÈMIA HA IMPACTAT ANDORRA I COM ENS ESTEM RECUPERANT
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6 ÀMBITS
Des de variacions de la població, el moviment natural 
incloent naixements, defuncions i migració fins a 
casaments o divorcis, per saber si la pandèmia ha 
tingut impacte en aquests indicadors,  com els ha 
afectat si és el cas i les possibles causes dels canvis 
que s'han produït.

Centrant-nos en els assalariats, des de salaris a 
sectors, passant per les persones en STCT o al 
servei d’ocupació, es valoren canvis que ha sofert el 
món laboral a Andorra i com està sortint d’aquesta 
crisi.,  

Inclou dades sobre el PIB, l’IPC o la Renda per Càpita. 
També dades més microeconòmiques sobre 
l’economia familiar, l'estalvi i el consum.  

DEMOGRÀFIC

ECONÒMIC

LABORAL 

Veure com el sistema educatiu va encarar el 
tancament de tots els centres, com van adaptar-se a 

la situació excepcional I saber si la pandèmia pot 
haver alterat els plans educatius de les famílies..

Recollir les dades de les persones que han 
patit la malaltia, i conèixer de manera 

descriptiva com ho ha patit el nostre sistema 

sanitari. .

Com els pressupostos familiars i les condicions de 
vida han evolucionat, si les ajudes socials han ajudat a 
pal·liar la situació, si el benestar material i subjectiu de 

les persones s’ha vist alterat en aquests darrers 
mesos o si la pobresa o la precarietat han augmentat.

EDUCACIÓ

SOCIAL

SALUT
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TEMPORERS DONA
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DEMOGRÀFIC
COMPONENT DE GÈNERE HOMES DONES

AUTORITZACIONS D’IMMIGRACIÓ

80,5% 19,5%INCREMENT DE LES DEFUNCIONS

TEMPORADA D’HIVERN

2019-2020 2020-2021

5.008 1.281 74,4%

TOTAL

39,2%
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ECONÒMIC

PIB Renta per càpitaIPC

Del 2019 al 2020, 
-12,2% / 4,222,58€

2020 -0,2%  
11-2021 3,2% 
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-12,7% 4,3% 4,2%

2020 2021 2022



-17,1% -42% 25,9% -6.525 € Del 75%
al 76,4% 690%

MASSA SALARIAL
Del febrer al maig del 2020, es va reduir en un 

17,1%, o 7.370 persones de les quals el 32,1% 

no eren temporeres

STCT
El maig del 2020, 9.230 persones 

estaven en STCT, que representa un 

25,9% del total d’assalariats

SALARI MITJÀ
Tot i l’increment d’un 7,8% del SM,  els 

assalariats per sota eren el 75% el març de 2020 

i són el 76,4% el març de 2021

DESOCUPACIÓ 
INVOLUNTÀRIA

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

MENYS INGRESSOS
Les persones en STCT han cobrat 

6.525 € menys que el salari mitjà en 

un any.

SECTORS MÉS AFECTATS
L’hoteleria va perdre el 42% del total de treballadors, 

seguit dels serveis personals, amb un 33%, les activitats 

immobiliàries, amb un 12%, i el comerç, amb un 11%.

30

237
42%

33%

12%

1 DE 4CADA
-17,1%

7,370

32,1%

LABORAL
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El salari  mitjà més baix al 
març del 2020 era 35 vegades 

inferior que el més alt

Entre un 0,72% i un 3,04% de la 
población registrada es podria 

trobar en situació de 
precarietat

La bretxa salarial entre homes i 
dones ha passat del 23,5% al 

26,7%

LABORAL

El salari  mitjà més baix al 
març del 2021 era 39 vegades 

inferior que el més alt

PRECARIETAT 
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ELS PACIENTS COVID ATESOS 
A SETEMBRE DE 2021 15,153 CASOS 
POSITIUS I 130 DEFUNCIONS

DE LA POBLACIÓ VACUNADA A 26 DE 
SETEMBRE DE 2021 (ESPANYA UN 80,2%, 
FRANÇA UN 75,6% I A NIVELL GLOBAL UN 
43,9%)

INCREMENT DE LES VISITES A SALUT 
MENTAL RESPECTE EL 2019

SALUT
635

70,2%

14 %
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SOCIAL

BENESTAR SUBJECTIU
Afirmava estar-ho passant malament o molt malament, 

sentint-se preocupat, angoixat, deprimit o estressat amb 

certa freqüència.

AJUDES SOCIAL
Augment que inclou les ajudes habituals i les 

extraordinàries per la covid-19

POBLACIÓ QUE HA REBUT ALGUNA AJUDA
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

54%

11%

15%

PES DELS INGRESSOS DE CADA QUINTIL
És el pes dels 2 quintils més precaris sobre el total i el quintil 

superior representa el 43% sobre el total.

20%
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EDUCACIÓ
Dies que van estar tancades les escoles, 
per 92 dies obertes I 3 de parcial, segons 
dades d’UNICEF

Families que han rebut ajudes per les 
extraescolars organitzades pels 
Comuns. El 2019 van ser un 6,7%

Estimacions de l’absentisme telemàtic a 
través de les respostes a una enquesta 
del CRES sobre els estudis durant el 
confinament.

77

8,2%

Entre un 1% 
i un 8%

LA COVID A ANDORRA  - LA SEVA INCIDÈNCIA EN L’ECONOMIA DE LA CLASSE TREBALLADORA



COM LA PANDÈMIA HA AFECTAT LA CLASSE TREBALLADORA A ANDORRA
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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 es comparen amb les de la població en general. Es focalitzen en 4 blocs: 
situació laboral, context econòmic personal, afectacions en la seva vida 

privada i l’oci i temps lliure. 
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Treball de Camp: Octubre 2021
L’univers de la mostra ha estat tots els enquestats (339) als tres 
Observatoris 
de després del primer confinament que estaven en situació d’ERTO o 
aturats en el moment de ser enquestades durant l’any 2020 i 2021: 

Resultats: 
Mostra: 
80% eren persones que estaven en ERTO 
20% que es trobaven a l’atur 

ERTO
97% que estaven en ERTO havien tornat a la feina
1 Persona en atur 
1 cas continuava en ERTO (Principis d’Octubre) 

ATUR
Un 66% està treballant en el moment de l’enquesta (I un 44% no) 

Total: Un 91%  ja treballen normalment  

PERSONES QUE VAN ESTAR STCT O A L’ATUR POBLACIÓ EN GENERAL

SITUACIÓ LABORAL

138 persones enquestades Observatori del 2n semestre del CRES

Treball de camp: Octubre del 2021 
Univers de la mostra ha estat tota la població d’Andorra de més de 18 
anys que té telèfon fix o mòbil. 

Resultats: 
Un 48%  de les persones amb activitat laboral declaren que van tenir 
canvis en les seves condicions laborals durant el temps de pandèmia 

Situació actual dels assalariats que van tenir algun canvi 
durant la pandèmia  N= 262. quina és la seva situació laboral?
52% han tornat a la feina igual que abans
16% han canviat de feina
9% No ocupats (2% està a l’atur -busca feina-, 4% no 
treballa, 2% s’ha jubilat  i un altre 1% està estudiant) 
7% continua fent teletreball 
4% està de baixa
4% ha trobat feina i treballa en l’actualitat  
6% Menys hores o reducció de la jornada laboral
2% altres 

Tant a la mostra de les persones que han estat amb ERTO i aturats, con la de l’enquesta del conjunt 
de la població, la major part de la població està treballant en l’actualitat. 



BENESTAR MATERIAL

34%

43%

80%

31%

54%

22%

28%

29%

22%

36%

PERSONES QUE VAN ESTAR STCT O A L’ATUR
138 persones enquestades

POBLACIÓ EN GENERAL
Observatori del 2n semestre del CRES

La seva situació econòmica és bona

La seva situació ha empitjorat des de 
l’inici de la pandèmia

Disminució dels ingressos

La seva llar arribava a final de mes 
amb dificultat abans de la pandèmia

La seva llar arriba a final de mes amb 
dificultat en el moment de l’enquesta
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Els preocupa la situació actual?

Està afectant la seva vida personal?

Ha patit alguna ruptura afectiva?

58%67%

4%

36%51%

7%

BENESTAR SUBJECTIU

POBLACIÓ EN GENERAL
PERSONES QUE VAN ESTAR 

EN STCT O A L’ATUR
138 persones enquestades. Observatori del 2n semestre del CRESVS
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PRIVACIÓ MATERIAL: 
despeses de 1a necessitat

POBLACIÓ EN GENERALPERSONES QUE VAN ESTAR 
EN STCT O A L’ATUR

138 persones enquestades Observatori del 2n semestre del CRES.
VS

Ha reduït les despeses de 1a necessitat?

En menjar

En telecomunicacions

1 de cada 4

2%17%

1 de cada 3

34%

60%67%

35%

En roba
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PRIVACIÓ MATERIAL: 
educació, oci i lleure

POBLACIÓ EN GENERAL
PERSONES QUE VAN ESTAR

EN STCT O A L’ATUR
138 persones enquestades Observatori del 2n semestre del CRES.VS

Ha reduït les despeses en 
els seus fills?

En roba

En oci

9%

23%17%

17%

55%

43%63%

46%

En extraescolars

En estudis universitaris 35%50%



1

2

3

4

5
TENSIONS SOCIALS

Poden augmenter les protestes socials, 
sigui per la precarietat, el malestar, per 
inconformitat amb les mesures I 
restriccions que s’estan allargant en el 
temps.

INCERTESA
Evolució continua haven’t-se 
d’adaptar als canvis produint 
cert pessimisme

ALÇA EN ELS PREUS
L’IPC continua a l’alça combinant-se 
amb una crisi de subministraments a 
nivell global

REINVENTAR-SE
Sigui per necessitat o per elecció 
pròpia, s’estan incrementant els 
treballadors autònoms

AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
El futur del treball serà híbrid i les dones són les que 
prefereixen no tornar  a l’oficina. Aquesta tria no 
hauria de comprometre el seu futur professional ni 
el seu salari.

TENDÈNCIES PEL 2022
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CONCLUSIONS

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

Garantir l’accés als serveis de
salut mental i actuar-hi amb
immediatesa per prevenir-ne
els seus efectes entre els
col·lectius amb més risc.

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.
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MOLTES GRÀCIES PER LA 
VOSTRA ATENCIÓ


