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1.- INTRODUCCIÓ 
 
 
Aquest estudi, que pretén abastar les claus bàsiques de l’estructura i la dinàmica del 
treball a Andorra, esdevenint així una primera aproximació sociològica al treball i a les 
relacions laborals al Principat, neix per iniciativa del Departament de Treball del 
Ministeri d’Interior, que en la segona meitat de l’any 2001 es va posar en contacte amb 
el Centre de Recerca Sociològica (CRES) de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), amb 
la finalitat d’obtenir com a coneixement de base, un diagnòstic sobre el panorama 
laboral d’Andorra.  
 
De fet, val a dir que en l’actualitat s’està gestant un canvi important en la legislació 
laboral andorrana. És per això que aquesta anàlisi pot ser una guia que permeti entendre 
el moment actual, cercant les causes dels diferents fenòmens observats, i proveint 
d’elements orientatius que possibilitin un coneixement més complert i qualificat del 
sistema de treball del nostre país.  
 
L’objectiu d’aquest estudi és, doncs, com hem dit, donar una imatge completa sobre la 
situació del món laboral a Andorra. És per això que hem volgut donar explicacions de 
caràcter general a les diferents àrees temàtiques. En aquest sentit, aquest document vol 
ser una eina de treball i punt de partida genèric per futures investigacions, que vulguin 
centrar-se en qualsevol punt relacionat amb la qüestió laboral a Andorra directament (tot 
analitzant-lo en profunditat), o que tracti qualsevol altra qüestió de la societat andorrana 
en general.   
 
En aquest sentit, el Centre de Recerca Sociològica, mitjançant l’Observatori, amb els 
altres estudis temàtics engegats (immigració, valors...), i col·laborant amb altres entitats 
públiques andorranes, està disposat a continuar treballant sobre aquest tema, amb la 
finalitat de donar a conèixer d’una manera clara el panorama laboral andorrà i la seva 
evolució. És en aquest sentit, que ens plantegem repetir aquest estudi dintre de cinc 
anys, per tal de poder assolir una perspectiva comparativa i que permeti una millor 
definició de les tendències evolutives que hagin tingut lloc en aquest lapse de temps. 
 
Mentrestant, però, esperem que la compilació de l’estructura i funcionament del sistema 
laboral andorrà que es conté en aquest estudi, sigui útil a les persones que treballen en 
aquest terreny des de diferents àmbits, i pugui esdevenir un punt de referència a 
qualsevol persona estudiosa del tema esmentat, o interessada en ell o en algun dels seus 
components. 
 
Finalment, volem donar les gràcies a totes les persones que han col·laborat amb 
nosaltres, participant en els grups de discussió i en les entrevistes, així com al Servei 
d’Estudis (Ministeri de Finances) i al Departament de Treball (Ministeri d’Interior) per 
totes les facilitats donades per poder portar a bon terme aquest estudi.  
 
 



 

 5

2.- DEFINICIÓ DE L’OBJECTE D’ESTUDI 
 
 
A l’hora d’aproximar-nos al món del treball a Andorra com a objecte d’estudi, hem de 
discernir dues parts clarament diferenciades, per bé que intrínsecament relacionades: 
d’una banda, els elements estructurals (entesos en sentit ampli) que defineixen el 
sistema laboral andorrà; de l’altra, la dinàmica laboral andorrana, basada en les 
interaccions entre els diferents col·lectius i individus, i en les relacions que es fan i es 
desfan, que evolucionen i involucionen, que romanen o canvien… 
 
De vegades, però, l’obligada condensació a que menen les exposicions breus, quan ens 
trobem en el si d’especialitats científico-acadèmiques, no són gaire aclaridores. Per 
això, i tot pensant que no sempre les persones que en el seu dia puguin interessar-se per 
un estudi com el present han de ser necessàriament persones iniciades en el món de les 
ciències socials, creiem que pot ser profitós abundar en l’exposició, presentant-la com 
una metàfora del que seria un esdeveniment esportiu, per exemple. 
 
Així, hem parlat d’una primera part, que podem definir com a estructural. En aquesta 
part, s’estudien allò que en diem estructures, és a dir, aquells elements (legislació, 
recursos, àmbits) que defineixen i delimiten el món laboral a Andorra com una mena de 
terreny de joc on han d’interaccionar una sèrie de persones. I aquest és el punt clau, 
l’enclau on s’interacciona, on sorgeixen les relacions humanes. Per descomptat, 
aquestes relacions variaran molt en funció de si Andorra té un tipus o altre de legislació; 
de si és un país amb més o menys recursos; de si predomina el sector primari, o el 
secundari, o el terciari; de si es composa d’un teixit empresarial de microempreses o 
amb grans multinacionals; de si la mà d’obra és majoritàriament autòctona, o originària 
d’altres països; de si és més o menys estacional; de la seva realitat associativa. Tots 
aquests elements són indissociables del món del treball, perquè en realitat són –ells per 
sí mateixos– el propi món del treball. És a dir, en són el suport bàsic. Si seguíssim amb 
el símil esportiu, diríem que són el propi terreny de joc i fins i tot més encara, serien 
també allò que no per intangible és menys present: serien les regles del joc, serien 
l’entorn, en definitiva. 
 
Un cop aquest aspecte queda definit, però, hi falten els jugadors. Aquesta ve a ser la part 
dinàmica: és a dir, un cop tothom introduït en el “de què va el joc” i en quins són els 
aspectes bàsics del seu funcionament, cal veure què és el que passa quan es comença a 
jugar. És a dir, quines són les evolucions dels jugadors, quines posicions ocupen, quins 
avantatges o desavantatges en treuen de les seves posicions inicials, o bé dels seus 
recursos, o bé de les seves tàctiques i estratègies (tant individuals com col·lectives). És a 
dir, cal explicar com funciona el partit, en la pràctica.   
 
Com es pot deduir, un jugador, o un equip, per molt que tinguin una personalitat pròpia 
i independent, no són només ells mateixos, sinó que són ells i les estructures que els 
circumden, perquè al cap i a la fi, aquestes venen a ser, una mica com diria Ortega y 
Gasset, “la seva circumstància”. O sigui, que a ulls d’un analista, convindrà fixar-se no 
només en les seves característiques en tant que jugadors, no només en els rols que 
adquireixen un cop situats, sinó també en com s’adapten a les estructures; és a dir, a 
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com s’adapten al terreny. De vegades, i en la mesura que la relació entre estructures i 
subjectes sempre és una relació bidireccional, caldrà veure com canvia la conducta del  
jugador o jugadors en funció de l’estructura en què es troba immers, però també com 
aquesta estructura evoluciona i es modifica, en funció de les actuacions dels jugadors. 
 
Doncs bé, quan davant d’un fenomen –sigui el que sigui–, pretenem explicar-lo de 
forma conjunta, entenent les relacions que es donen entre totes les seves parts, diem que 
pretenem explicar-ho de forma holística o sistèmica. Això és, precisament, el que hem 
pretès fer en aquest estudi, bo i entenent que el món del treball és sempre això 
justament, un sistema, i força complex. Un sistema on cal veure quines estructures el 
modelen, però on també hi és present la dinàmica quotidiana de les persones i 
col·lectius que assumeixen rols, actuen i interpreten el sistema; en definitiva, que viuen 
el sistema. Per això diem que és un estudi de doble objecte: l’estructura del treball a 
Andorra, i la dinàmica laboral andorrana. 
 
I en aquest punt, hem entès que calia anar més enllà d’una mera explicació del sistema, 
que pogués estar basada en unes dades quantitatives condensadores de la realitat. No és 
que les haguem bandejat, i de fet també hi figuren, en l’estudi. Però, precisament per 
sabedors de la complexitat del tema que ens ocupava, hem procurat transcendir la mera 
explicació descriptiva dels fets, per anar a cercar la manera com aquests són viscuts per 
les diferents parts que hi són presents. Així, hem cercat la captació de les subjectivitats 
dels actors socials: això és, el com llegeixen l’entorn (les estructures), com interpreten 
les seves claus de funcionament, i com reaccionen i actuen enfront de cadascuna de les 
situacions i les seves consegüents interpretacions. Així, d’aquesta manera, preteníem 
assolir –ni que fos des d’una primera aproximació, atesa la immensa globalitat de 
l’objecte d’estudi que teníem entre mans– el sentir i la vivència de totes les parts 
implicades en sistema laboral andorrà. El corol·lari d’aquesta aproximació que hem 
triat, ha de ser una mena de mapa cognitiu que abordi la problemàtica fixada des de la 
pluralitat de perspectives que la substancia. 
 
En els capítols subsegüents, i després d’introduir a metodologia que s’ha fet servir, 
atesos els objectius darrers de la recerca, es desgranen punt a punt els principals centres 
d’interès que hem observat com a rellevants a l’objecte d’estudi. Malgrat, però, que es 
presentin formalment per separat, en capítols, en la línia de la visió sistèmica que volem 
donar al fragment de realitat social estudiat, cal remarcar que la lectura més fecunda 
d’aquest treball estriba justament en poder elaborar una visió de conjunt (holística), que 
relacioni cadascuna de les parts que conformen el sistema, per tal d’entendre els seus 
equilibris i desequilibris interns. És el que pretenem transmetre en el capítol de 
conclusions, ja que només així es podrà assolir un coneixement profund de la qüestió, 
que ens permeti abastar tota la seva complexitat i profunditat, com passa en tot fenomen 
social per definició. 
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3.- METODOLOGIA DE L’ESTUDI 
 
La present recerca és una recerca principalment qualitativa. El fet de triar aquesta 
metodologia ha vingut motivat pel fet que era la que més encaixava amb els objectius 
que sorgiren de l’encàrrec de l’estudi: fer una diagnosis sobre el món laboral, cercar 
explicacions sobre el model “andorrà” de treball, i esbrinar quins factors són els que 
determinen la seva possible evolució, tot cercant les principals claus significatives 
(causes estructurals o conjunturals, motivacions, valors, etc.) dels diferents fenòmens 
observats. A aquest efecte, val tot el que s’ha mirat d’explicar en el capítol anterior. 
 
L’objectiu d’un estudi qualitatiu va més enllà de la mera representativitat estadística, ja 
que fa primar els elements motivacionals i les línies del discurs com a mecanisme 
explicatiu dels fenòmens socials. Per això, hem fet servir principalment tècniques 
qualitatives com entrevistes semiestructurades i grups de discussió focalitzats. Aquestes 
són tècniques que, mitjançant l’anàlisi del discurs, permeten posar en diàleg les 
diferents perspectives que hom té sobre el mateix fenomen, en funció de diversos eixos 
de segmentació (de caràcter professional, social, etc.). Per tant, són unes tècniques que 
tenen com avantatge poder fer una anàlisis molt rica d’un tema tant complex i dinàmic 
com és el del món laboral, cercant des de l’anàlisi del discurs els principals factors 
definidors del panorama laboral andorrà. 
 
L’entrevista semiestructurada és una tècnica basada en el contacte directe entre 
l’entrevistador i els entrevistats, en base a un guió que apunta els principals centres 
d’interès. En aquesta recerca, s’han realitzat unes 70 entrevistes individuals. 
 
Aquestes entrevistes les podem agrupar en dues categories: 
 
a) Entrevistes a representants de partits polítics,  sindicats, empresaris, càrrecs públics, 

i similars: aquestes entrevistes s’han fet a la primera fase de l’estudi, per delimitar 
les principals hipòtesis amb les que hem dissenyat el treball, o per tenir l’opinió  
dels líders d’opinió que no han pogut participar en els grups de discussió. 

 
b) Entrevistes a treballadors/es escollits per ser  representatius dels diferents sectors i/o 

situacions laborals i que han sigut entrevistats per complementar els grups de 
discussió.  

 
Els principals avantatges de la tècnica d’entrevistes deriven del seu estil més obert que 
d’altres tècniques quantitatives, ja que permet l’obtenció d’una gran riquesa informativa 
(intensiva, de caràcter holístic, i alhora contextualitzada) i l’oportunitat d’assistir a la 
conformació plural i diversificada de les diferents percepcions i motivacions dels actors, 
en funció de factors definidors dels mateixos, així com de les claus discursives i/o 
argumentatives de les seves postures. En aquest sentit, esdevé un mecanisme de 
prospecció més ric en matisos, més espontani i més flexible que no l’enquesta, per 
exemple. A més, permet oferir el contrapunt qualitatiu a d’altres resultats obtinguts de 
manera quantitativa (com serien les realitats que emanen de la interpretació de dades 
estadístiques, o de la realització d’enquestes –com, en el cas andorrà, de les que el 
CRES publica periòdicament mitjançant l’Observatori–).  
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Per la seva banda, la tècnica del grup de discussió és també una tècnica d’investigació 
empírica de caràcter discursiu, que es fa servir per tal d’obtenir opinions, actituds,  
motivacions i valors que sorgeixen en provocar en un grup de persones (triades segons 
criteris específics d’homogeneïtat i heterogeneïtat) una discussió al voltant d’una sèrie 
de punts relacionats amb l’objecte d’estudi. En els grups de discussió els diferents 
discursos, així com les línies de consens (o les divergències) s’exterioritzen per efecte 
de la dinàmica de grup i de la preceptiva focalització (en el cas dels anomenats grups 
focalitzats). 
  
Els grups de discussió solen tenir una composició d’entre 5 i 12 persones, i són escollits 
en funció d’uns factors de dimensió que modulen la seva homogeneïtat i heterogeneïtat 
intergrupal i intragrupal. Els factors considerats a l’hora de realitzar la selecció dels i les 
participants són els següents: pertinença a una o altra branca d’activitat, jerarquia del 
càrrec, origen nacional. Com a eixos secundaris a contemplar, s’han considerat les 
edats, els anys de residència al Principat, i el gènere. La finalitat ha estat en tot moment 
l’obtenció de la variabilitat interna i externa suficients com per a cobrir el ventall de 
posicions i perspectives que es dóna al seu torn en la societat andorrana. Per això, en 
algun cas, quan no hem aconseguit el número mínim de participants en els grups, hem 
fet entrevistes de grup i/o les hem completat amb entrevistes individuals amb les 
persones que representaven els punts de vista no recollits en els grups de discussió. 
 
Així, doncs, s’han dut a terme 8 grups de discussió, que han estat els següents: 

 
1) Grup d’empresaris/es de restauració, hoteleria, turisme i comerç. 
2) Grup de treballadors/es de  restauració, hoteleria, turisme i comerç. 
3) Grup de treballadors/es dels sectors parapúblic i financer. 
4) Grup de professionals liberals i autònoms/es d’altres serveis que els contemplats en 

aquest llistat. 
5) Grup de treballadors/es il·legals. 
6) Grup d’habitants del Pas de la Casa. 
7) Grup d’empresaris de la construcció i annexos. 
8) Grup de treballadores dels diferents sectors per cercar les problemàtiques 

específiques de les dones. 
 
En el cas del grup de discussió com a tècnica, a més de poder-se aplicar els mateixos 
avantatges que es glossen quan es parla de l’entrevista (vid. supra), cal ressaltar la 
possibilitat de la posada en diàleg de les diferents estratègies discursives, de manera que 
hom pugui observar –si el grup està ben conduït– per a la seva posterior anàlisi 
l’emergència de línies de consens bàsic, autèntiques línies de força del sentir col·lectiu. 
O bé, si es dóna el cas contrari, per tal de constatar l’existència de divergències capitals 
entre unes i altres posicions, amb les seves afinitats i amb les seves exclusions mútues i 
recíproques. En suma, té com a valor afegit el permetre establir pols posicionals, que 
dibuixin un exhaustiu mapa de contraposicions d’imaginaris i de postures plurals (tant 
de cooperació i consens, com de contradicció i conflicte), tot copsant amb rigor 
metodològic tot el que la realitat social té de complexa i polièdrica.     
 
Els límits de la prospecció mitjançant entrevistes i grups de discussió han estat 
determinats –a més de pel calendari fixat per a la realització de l’estudi, és clar– per  
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l’assoliment del punt de saturació en els continguts (és a dir, aquell punt on la 
informació addicional esdevé marcadament repetitiva), canalitzat al llarg de la diversitat  
pròpia d’una societat com l’andorrana. Atès el nombre d’entrevistes i de grups de 
discussió, que és realment elevat en un estudi de les característiques que té aquest, es  
demostra l’amplitud de l’objecte d’estudi, i justifica un cúmul d’anàlisi de continguts 
tant ardu com el que s’ha dut a terme, justament per tal d’aprehendre tots els detalls de 
la realitat estudiada, i –cal insistir-hi un cop més– sempre en tota la seva complexitat 
relacional, que com es veurà en les properes línies, no és poca.   
 
Addicionalment, i malgrat el caràcter eminentment qualitatiu de la recerca, hem 
considerat convenient complementar la informació obtinguda amb dades quantitatives 
(provinents de fonts estadístiques), les quals han permès de contextualitzar la situació 
sociolaboral andorrana i han aportat un bon element de contrast.  
 
A tal efecte, hem fet servir les diferents estadístiques realitzades per l’Administració, 
així com d’altres dades que hem pogut utilitzar gràcies a la col·laboració del 
Departament de Treball del Ministeri de l’Interior, i del Servei d’Estudis del Ministeri 
de Finances. Igualment, s’han emprat dades de l’enquesta de l’Observatori Andorrà, 
realitzat pel propi Centre de Recerca Sociològica (CRES) de l’Institut d’Estudis 
Andorrans (IEA), i al qual hem afegit preguntes sobre diversos aspectes del món 
laboral, per tal de poder produir a posteriori indicadors quantitatius susceptibles 
d’enriquir aquest estudi. 
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4.- CONTEXT SOCIOECONÒMIC I LABORAL D’ANDORRA 
 
De cara a obtenir una composició de lloc prèvia, hem considerat necessari fer una 
primera aproximació als elements definidors del context sociolaboral andorrà. Així, en 
aquest capítol es parla tant del marc legislatiu laboral del Principat, com de les seves 
derivacions pel que fa a l’associacionisme en el món del treball, per posteriorment 
aportar una sèrie de dades que pretenen dimensionar en la seva justa mesura les 
magnituds que presideixen el context socioeconòmic i sociolaboral d’Andorra. 
Precisament, en tant que aquest context no és aliè a la particularitat demogràfica del 
país, on s’enregistra una immigració laboral que és clau en el desenvolupament del 
sistema econòmic, calia també aportar dades demogràfiques que tractessin aquesta 
qüestió. 
 
 
4.1.- LEGISLACIÓ LABORAL  
 
La legislació laboral, a Andorra, entesa com un cos jurídic relativament sistemàtic, és 
força moderna. Així, abans dels anys setanta no hi havia cap normativa sobre el treball. 
Va ser amb la creixent demanda de mà d’obra i els importants fluxos d’immigració, que 
es va fer necessari establir una regulació de l’àmbit laboral. Les normes principals són 
les que glossem a continuació: 
 
 

4.1.1.– PRINCIPALS NORMES DE CARÀCTER LABORAL 

 
A partir de l’any 1974 es van establint a Andorra una sèrie de lleis (decret sobre el 
contracte de treball, reglament laboral) per omplir el buit legal que hi havia en l’àmbit 
de les relacions laborals abans d’aquesta data i dotar-se d’una base jurídica necessària 
per al desenvolupament econòmic i social dins del país i de les relacions amb els països 
de l’entorn. Partint d’una regulació poc detallista, en la dècada dels noranta es fan certes 
modificacions d’aquestes normatives per adaptar-les als canvis econòmics, socials i 
polítics, i per tal de millorar les condicions de les persones assalariades (protecció de la 
maternitat i treball dels menors, reducció de la jornada laboral i del termini de vacances, 
etc.). Actualment s’estan portant a terme reformes per modificar la llei sobre contracte 
laboral, la llei sobre salut i higiene i regular altres drets que actualment no estan 
contemplats (garanties sindicals), així com noves lleis en l’àmbit de la Seguretat Social.  
  
- Decret sobre el contracte de treball: aprovat pels Delegats Permanents dels 
Coprínceps en data 15 de gener de 1974, va suposar la primera regulació del contracte 
de treball, establint unes bases fonamentals, és a dir, una regulació mínima sobre els 
tipus de contacte (per temps indeterminat, per un termini cert o bé per una obra o servei 
concret), les obligacions de l’empresari (l’afiliació a la Caixa de la Seguretat Social és 
obligatòria) i les obligacions i els drets del treballador. També es detallen les causes 
d’extinció del contracte, establint que en els contractes per temps indefinit, per 
acomiadar al treballador, l’empresari ha de donar-li un termini de preavís. Només en el 
cas d’acomiadament injustificat o fet en forma indeguda el treballador tindrà dret a una 
indemnització no inferior a un mes de salari per any de servei a l’empresa. Aquest 
decret va ser modificat pel Consell General en dates de 14 de desembre de 1995 i 22 de  
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juny de 2000, per afegir mesures de protecció en el cas de les treballadores assalariades, 
de manera que es considera nul i sense efecte l’avís d’acomiadament i augmenta la  
indemnització per acomiadament injustificat o fet en forma indeguda per les 
treballadores embarassades, alhora que es regula el dret als períodes de descans per 
maternitat o adopció. 
 
- Reglament laboral, aprovat pel Consell General en les seves sessions de dates 17 
de juliol i 22 de desembre de l’any 1978 i modificat en les seves sessions de 28 de maig 
de 1979, 26 de juny de 1980, 25 d’abril de 1984, 13 de juliol de 1990 i 22 de juny de 
2000. Aquesta normativa estableix una regulació mínima del mercat de treball i les 
relacions sòcioeconòmiques sorgides dels fenòmens immigratoris i laborals, i 
s’estructura en dues parts:  
 
En la primera part regula les condicions de treball: el contracte d’aprenentatge, 
disposicions sobre el treball de la dona (mesures de protecció de la maternitat) i dels 
menors, el salari mínim, la jornada de treball (40 hores setmanals i 8 hores diàries, amb 
la possibilitat d’acordar el còmput trimestral en alguns sectors sempre que la mitjana no 
sobrepassi les 40 hores setmanals i la durada màxima diària no sobrepassi les 10 hores i 
amb disposicions especials per a la jornada legal de treball en l’agricultura i la 
ramaderia, i del treball en clíniques i hospitals), les hores extraordinàries i el termini de 
vacances anuals remunerades (30 dies naturals). També estableix les sancions per als 
infractors del reglament (amb un màxim de 50.000 pessetes o el doble en cas de 
reincidència en el període d’un any). Els articles sobre el treball dels estrangers (Títol 
VIII) queden derogats amb l’entrada en vigor –el setembre del 2002– de la Llei 
qualificada d’immigració, on es regulen els tipus d’autoritzacions d’immigració i els 
criteris de concessió. 
 
En la segona part es regulen, de manera general, les condicions de seguretat i higiene en 
el treball, imposant certes obligacions per tal de protegir el treballador dels riscs propis 
de la seva professió que posin en perill la seva salut o la seva vida. En aquesta part es 
descriuen les obligacions de l’empresari (ha de permetre controls i inspeccions, 
organitzar el treball i tenir les instal·lacions i equips en bon estat d’ús i que reuneixin 
totals condicions de seguretat, informar els treballadors dels riscs i facilitar-los els 
mitjans de protecció personal, etc.) i també es detallen els deures dels treballadors 
(informar-se i complir les normes de seguretat, utilitzar els mitjans de seguretat 
necessaris, etc.), a més d’establir en diferents capítols les condicions generals dels locals 
i ambients de treball, sobre les màquines i instal·lacions elèctriques, sobre els treballs 
perillosos, sorolls, visibilitat, prevenció i extinció d’incendis, etc., així com les mesures 
de protecció personal i serveis d’higiene. 
 
- Llei de regulació dels períodes de descans, per maternitat o per adopció, dels 
treballadors assalariats, aprovada pel Consell General en data 22 de juny de 2000. 
Aquesta llei adapta la normativa que regula la baixa per maternitat (setze setmanes), 
introduint la possibilitat que el pare pugui gaudir igualment d’aquest descans a partir de 
la sisena setmana després del part (període de descans obligatori per la mare) i equipara 
el descans per adopció (amb atur de treball de dotze setmanes) a la baixa per maternitat, 
podent gaudir-lo, a l’elecció, tant el pare com la mare adoptants, de forma simultània o 
successiva. També estableix que les disposicions del Reglament del Règim Andorrà de  
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Seguretat Social relatives als beneficiaris per filiació biològica, s’apliquen en les 
mateixes condicions als fills adoptius d’un assegurat cotitzant. 
 
- Llei de la funció pública, aprovada pel Consell General el 15 de desembre del 
2000, que regula la relació laboral dels treballadors de l’Administració pública, establint 
un sistema d'ingrés i promoció, un sistema de classificació adaptat a l'organització, un 
sistema retributiu i un sistema d'avaluació de l'acompliment relacionat amb els objectius 
de l'Administració. Aquesta llei també aclareix les diverses regulacions d’ocupació dins 
de l’Administració, distingint entre els funcionaris (de nacionalitat andorrana, subjectes 
a una relació de treball estatutària, que suposa una ocupació de caràcter estable subjecta 
a dret administratiu), els agents de l’Administració (subjectes a una relació contractual 
que podrà ser de caràcter indefinit o de caràcter eventual, que han de pal·liar la possible 
falta de professionals en determinats llocs reservats a funcionaris) i el personal de 
relació especial (el personal que presta serveis d’assessoria o assistència al Cap de 
Govern, als ministres, al president del Consell Superior de la Justícia i als cònsols, que 
segueixen el règim jurídic que reguli la relació concreta).   
 
 

4.1.2.- SERVEI D’INSPECCIÓ DE TREBALL 
 
Per controlar el compliment de la legislació laboral vigent es va crear el Servei 
d’Inspecció de Treball, que “es configura com un instrument estrictament tècnic, que 
no té facultats jurisdiccionals o de mediació, sinó únicament la finalitat de comprovar el 
compliment de la legalitat”. En la Llei de creació del Servei d’Inspecció de Treball 
s’estableixen les seves funcions i la seva actuació: 
  

“El Servei d’Inspecció de Treball haurà de vetllar pel compliment de les normes legals vigents en 
l’execució de contractes laborals i en matèria de seguretat i d’higiene en el treball. A tal efecte, 
visitarà els establiments laborals per constatar el compliment de les esmentades normes i rebrà les 
denúncies que, en relació a infraccions d’aquestes, formuli qualsevol persona (...) L’actuació del 
Servei d’Inspecció de Treball s’iniciarà d’ofici, procedint a la inspecció dels establiments laborals 
que estimi convenients, o de resultes de denúncies formulades ...” (Llei de creació del Servei 
d’Inspecció de Treball. Sindicatura de les Valls d’Andorra, 24 de juliol de 1984) 

 
El Servei d’Inspecció de Treball (que exerceix les seves activitats respecte de tota mena 
de contracte laboral i respecte de tots els establiments laborals dins del territori del 
Principat, excepte el treball dels funcionaris i els serveis de caràcter amistós, familiar i 
el servei domèstic) aixeca una acta de totes les seves actuacions (visita o inspecció) i de 
les denúncies que se li formulin, i en el cas que es constati alguna infracció tramita una 
proposta de sanció al conseller de Treball i Benestar Social (actualment al Ministre 
d’Interior) . Així doncs, a través del Servei d’Inspecció de Treball es pot sancionar 
l’incompliment de la normativa però només en casos excepcionals en què s’apreciï 
l’existència de perills greus o imminents per a la integritat física dels treballadors, la 
Inspecció de Treball té la facultat d’acordar i ordenar la suspensió immediata del treball 
en un establiment laboral. 
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4.1.3.- LLEI D’IMMIGRACIÓ 
 
L’aplicació de la Llei d’Immigració incideix en el mercat laboral, degut a la necessitat 
de diferents sectors econòmics de contractar treballadors immigrants per cobrir la 
demanda de mà d’obra.1 En aquesta llei s’estableix el principi de la competència del 
Govern per determinar la política general en matèria d’immigració, fixant les quotes 
d’autoritzacions d’immigració després d’analitzar les necessitats de l’economia i de la 
societat andorranes i la situació nacional del mercat de treball, i després d’efectuar les 
consultes que consideri oportunes “prop de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, 
de les organitzacions empresarials, professionals i sindicals i prop de les associacions 
d’àmbit nacional que tenen un interès en matèria d’immigració”. Entre les prioritats 
d’aquesta política s’estableix que el Govern ha de vetllar per assegurar un lloc de treball 
als andorrans i als estrangers residents autoritzats a treballar, obrint el mercat de treball 
a nous immigrants quan es consideri necessari, prioritzant la contractació dels nacionals 
d’estats amb els quals Andorra manté relacions privilegiades.  
 
Així, per cobrir les necessitats de mà d'obra que no han estat satisfetes pel mercat del 
treball interior, es fixen quotes especials d’autoritzacions per activitats laborals que 
només poden ser exercides a Andorra durant una temporada determinada de l'any i 
quotes per activitats professionals determinades si es constata un dèficit de mà d'obra 
per aquesta activitat professional en un sector econòmic concret.  
 
Al mateix temps, s’ha creat el Servei d’Ocupació per proporcionar al Govern la 
informació necessària per complir els seus objectius en matèria d'ocupació laboral, de 
formació professional i d'immigració, i per intermediar entre les ofertes i les demandes 
de treball.2 
 

                                            
1 Els estrangers que volen treballar al Principat d’Andorra han de disposar d’una autorització 
d’immigració adequada a la seva situació: autoritzacions de treball per als treballadors fronterers 
(autorització de treball de fronterer i autorització de treball temporal de fronterer) o autoritzacions 
d’immigració per als actius residents (autorització d’immigració temporal, autorització d’immigració 
temporal per a treballadors d’empreses estrangeres, autorització de residència i treball, i autorització de 
residència i treball del personal dels centres d’ensenyament). Llei qualificada d'immigració, de 14-5-
2002. 
2 Decret de creació del servei d'ocupació del Principat d'Andorra, de 31-7-2002. 
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4.2.- SINDICATS I ASSOCIACIONS D’EMPRESARIS 
 
Una de les peculiaritats d’Andorra en l’àmbit laboral respecte els països veïns és la 
manca de tradició sindical que es reflexa amb l’escassa presència d’organitzacions 
representatives dels treballadors (sindicats) i de processos de negociació col·lectiva per 
acordar les condicions salarials i altres aspectes de l’àmbit laboral. En aquest sentit 
s’afirma que la negociació funciona de manera descentralitzada, ja que són l’empresari i 
el treballador els qui acorden les condicions laborals, regint principalment l’anomenat 
principi d’autonomia de les parts.3 Així, el Govern fixa el salari mínim per hora a escala 
nacional (que és revisat com a mínim cada primer de gener i primer de juliol) i s’adapta 
en cada sector i empresa  en funció de les característiques dels treballadors. 
 
Tot i que l’any 1933 es van produir una sèrie de conflictes que van desembocar en una 
vaga dels treballadors estrangers que havien arribat per les obres de construcció de 
centrals elèctriques de la societat FHASA (Forces Hidroelèctriques d’Andorra, S.A.) per 
reivindicar millores salarials i de les condicions de treball, fins els anys setanta no es 
creen les primeres associacions que reivindiquen la necessitat de millorar les condicions 
laborals dels residents a Andorra: l’Associació de Residents a Andorra (ARA) amb una 
majoria de socis espanyols, sobretot catalans, i el Sindicat Andorrà de Treballadors 
(SAT), que no estava reconegut com a sindicat. 
 
Amb l’aprovació de la Constitució d’Andorra l’any 1993, es reconeix el dret de creació 
i funcionament d’organitzacions empresarials, professionals i sindicals (article 18), però 
mentre no es desenvolupa la llei de llibertat sindical, les associacions de treballadors es 
regeixen per la Llei Qualificada d’Associacions que regula el dret d’associació 
reconegut a l’article 17, havent-se d’inscriure en el Registre d’Associacions.  
 

“Mentre no s'adopti una legislació específica, en compliment de les disposicions de l'article 18 de la 
Constitució, els estatuts de les associacions empresarials, professionals i sindicals que es 
constitueixin han de garantir, tal com disposa el referit article, la seva autonomia organitzativa i 
funcional respecte dels organismes estrangers i internacionals afins, sense perjudici que hi 
mantinguin les relacions corresponents” (Llei qualificada d’Associacions del 29 de desembre del 
2000). 

 
Recentment s’han creat nombroses associacions de treballadors de l’Administració 
pública que estan agrupades en la Unió Sindical d’Andorra (Usda), que també inclou 
una associació del sector privat (SICO, sindicat de conductors). De fet, l’Usda ha 
canviat darrerament  els seus estatuts per convertir-se en un sindicat obert a l’afiliació 
individual dels treballadors, possibilitant l’entrada dels treballadors del sector privat. 
D’altra banda, en el sector privat també ha sorgit un sindicat que pretén representar a 
tots els treballadors d’Andorra (SAT-Sindicat Andorrà de Treballadors) i més 
recentment s’ha constituït el Sindicat d’Hostaleria anomenat “Sindica 2T leria.” 
 
Els representants dels sindicats d’Andorra destaquen les mancances en el 
desenvolupament de reglaments pel que fa a alguns drets dels treballadors i a les 
condicions de treball (dret de negociació col·lectiva, dret a la protecció en cas 
d’acomiadament, mancances en cobertura sanitària a les persones aturades,...) per la 

                                            
3 Bricall, J.M.: L’economia andorrana en el canvi de segle. Fundació Julià Reig, Andorra, 2001. 
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seva adequació a la Carta Social Europea (signada per Andorra, però encara pendent de 
ratificació).  
 
Actualment s’està elaborant una nova llei per regular l’àmbit laboral (llei de contracte 
de treball) amb la participació de representants sindicals (Usda) i de patronals (Unió 
Hotelera, Agrupació de Constructors), i està pendent l’elaboració de la llei de llibertat 
sindical, la llei sobre el conveni col·lectiu, la de salut i higiene en el treball, i  la llei de 
la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social)... 
 
La negociació col·lectiva és un procés per intentar resoldre els conflictes sociolaborals 
en les societats industrials, negociant les condicions de treball entre els sindicats (com a 
organitzacions que representen els interessos dels treballadors assalariats) i els 
empresaris o les organitzacions patronals. En la negociació col·lectiva, a més d’aquests 
dos interlocutors socials, i segons les circumstàncies de cada país, intervé l’Estat d’una 
manera més o menys directa.4 
  
A Andorra, atès que no s’ha desenvolupat aquest mecanisme institucional de negociació 
col·lectiva, els gremis, associacions i agrupacions professionals en general no tenen 
entre els seus objectius l’actuació conjunta en l’àmbit de les relacions laborals. Només 
algunes organitzacions empresarials de sectors caracteritzats per l’estacionalitat i una 
gran demanda de mà d’obra han desenvolupat un paper actiu en aquest àmbit, ja que 
tenen interès en intervenir en alguns aspectes de la regulació laboral que afecten el 
desenvolupament de les seves activitats (còmput trimestral de les hores de treball, 
sol·licitud d’autoritzacions de treball per estrangers, etc.), com Ski Andorra 
(organització que aplega les estacions d’esquí del Principat) a través de la que sol·liciten 
autoritzacions per contractar treballadors temporals extracomunitaris per les activitats 
relacionades amb l’esquí, o la Unió Hotelera (patronal que representa establiments 
d’hoteleria i restauració) que ofereix als seus afiliats serveis relacionats amb l’àmbit 
laboral, i que davant la manca de personal qualificat per al sector d’hoteleria, també 
negocia amb el Ministeri d’Interior la concessió d’autoritzacions temporals per 
treballadors extracomunitaris.  
 
 
 
  
 

                                            
4 López Pintor, R.: Sociología industrial. Alianza Universidad Textos, Madrid, 1992. 
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4.3.- POBLACIÓ 
 
Com es pot veure en la taula de més avall, la població d’Andorra ha experimentat un 
gran creixement durant els darrers decennis, però actualment aquest s’està reduint: 
l’increment mitjà anual va ser del 5 % durant la dècada dels vuitanta i ha baixat fins el 
2,7 % durant els anys 90, i el ritme de creixement ha disminuint considerablement 
respecte les dècades anteriors (durant els anys seixanta el creixement mitjà anual era del 
9,7 % i la població d’Andorra va passar de 8.392 persones registrades l’any 1960 a 
19.545 l’any 1970).5  
 
Quadre 4.1: Evolució de la població registrada (1980-2001) 
 

Any Població 
Augment 
població

Creixement 
vegetatiu 

Creixement 
migratori* 

1980 35.460 4.186 424 3.762 

1981 37.825 2.365 405 1.960 

1982 39.940 2.115 503 1.612 

1983 41.627 1.687 406 1.281 

1984 42.712 1.085 308 777 

1985 44.596 1.884 392 1.492 

1986 46.976 2.380 368 2.012 

1987 48.933 1.957 351 1.606 

1988 50.528 1.595 366 1.229 

1989 50.826 298 425 -127 

1990 54.507 3.681 437 3.244 

1991 59.048 4.541 461 4.080 

1992 61.599 2.551 510 2.041 

1993 65.227 3.628 512 3.116 

1994 64.311 -916 520 -1.436 

1995 63.859 -452 483 -935 

1996 64.479 620 503 117 

1997 65.306 827 533 294 

1998 65.877 571 546 25 

1999 65.971 94 626 -532 

2000 65.844 -127 471 -598 

2001 66.334 490 518 -28 
 
* Creixement migratori o per regularització d’inscripcions: s’ha calculat a partir de la diferència entre 
l’augment de població registrada al cens i el creixement natural o vegetatiu. 
Font: Ministeri d'Interior: Estadístiques de població. Elaboració pròpia. 
 

                                            
5 Ros Pascuet, F.: Evolució, estructura i dinàmica demogràfica andorrana. Ministeri d’Educació, 
Joventut i Esports del Govern d’Andorra, Andorra, 2001. 
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Cal destacar que aquest important creixement demogràfic s’ha degut principalment a 
l’afluència d’immigrants, que en un principi havia de contrarestar el desfasament entre 
el creixement de la renda i el creixement natural de la població autòctona i, amb els 
anys, ha comportat un augment continuat de la població. És a dir que l’increment de la 
població s’ha produït paral·lelament al creixement econòmic per la necessitat de mà 
d’obra que ha comportat. 
 
També cal tenir en compte les limitacions d’aquestes dades, ja que des de l’any 1998 hi 
ha un nombre important de persones que han viscut a Andorra però que no han estat 
registrades al cens (tenien un document provisional però habitaven de manera estable al 
país, el “paper rosa”, en espera de l’aprovació de la llei d’immigració6): 1.006 persones 
l’any 1998, 1.520 l’any 1999 i 2.934 l’any 2000, segons les dades facilitades pel Servei 
d’Immigració. 
 
La massiva entrada de població procedent sobretot d’Espanya, França i Portugal en els 
darrers decennis, junt amb les restriccions per adquirir la nacionalitat, han comportat 
que la població de nacionalitat andorrana sigui una minoria en el conjunt de la població 
resident. Així, l’any 2001 el percentatge de població estrangera representa el 62,8 % de 
la població, pel 37,2 % de població amb nacionalitat andorrana. 
 
Gràfic 4.1: Distribució de la població d’Andorra per nacionalitats (any 2001) 

Andorrana
37.2%

Espanyola
39.6%

Francesa
6.4%

Portuguesa
10.1%

Altres nacionalitats
6.7%

 
Font: Departament de Treball del Ministeri de Justícia i Interior: Estadístiques de població any 2001. 
Elaboració pròpia. 
 
La distribució per edats de la població d’Andorra mostra una concentració en la franja 
central d’edats (el 20,1 % té menys de 20 anys, el 63 % entre 20 i 59 anys i el 16,9 % té 
més de 60 anys) com a conseqüència del gran nombre d’immigrants que arriben a 
Andorra per motius laborals. Així, mentre que el 48,8 % dels andorrans estan en els 
trams d’edat entre 20 i 59 anys, en aquesta franja hi ha el 85,9 % dels portuguesos, el 
71,1 % dels espanyols, el 67,3 % dels francesos. 

                                            
6 La llei ha estat aprovada pel Consell General el 14-05-2002. Durant el darrer trimestre del 2002 s’ha 
regularitzat la situació de les persones que tenien  “papers rosa” i s’han inscrit als censos de les parròquies 
on habiten. Les estadísques de població del 2002 recolliran aquesta regularització.    
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Quadre 4.2: Distribució de la població per grups d’edat i nacionalitat. Any 2001 
 

Edat Andorrana* Espanyola Francesa Portuguesa Altres TOTAL 

0 a 4 3.166 103 34 13 79 3.395 

5 a 9 2.772 298 73 109 138 3.390 

10 a14 2.273 482 129 306 118 3.308 

15 a 19 2.012 601 143 370 151 3.277 

20 a 24 2.005 1.089 169 432 204 3.899 

25 a 29 2.243 1.742 301 857 213 5.356 

30 a 34 2.077 2.327 397 1.297 294 6.392 

35 a 39 1.752 2.888 418 1.373 343 6.774 

40 a 44 1.226 3.204 369 963 347 6.109 

45 a 49 1.004 2.818 382 553 341 5.098 

50 a 54 953 2.542 492 196 338 4.521 

55 a 59 764 2.064 346 93 347 3.614 

60 a 64 549 1.410 252 49 342 2.602 

65 a 69 542 1.394 175 33 310 2.454 

70 a 74 452 1.216 196 31 318 2.213 

75 a 79 379 891 170 17 279 1.736 

80 a 84 237 588 92 11 150 1.078 

85 i més 248 594 132 5 139 1.118 

TOTAL 24.654 26.251 4.270 6.708 4.451 66.334 
 
* Inclou els “nats a Andorra” 
Font: Departament de Treball del Ministeri de Justícia i Interior: Estadístiques de població any 2001. 
Elaboració pròpia. 
 
En relació a la distribució de la població per sexes, es constata una major proporció 
d’homes (51,9 %) que de dones (48,1 %). El nombre d’homes supera el de dones en 
gairebé tots els grups d’edat (excepte entre els 25 i els 34 anys i els majors de 75 anys) 
degut als efectes de la immigració que comporta la incorporació d’una major proporció 
de mà d’obra masculina. 
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Gràfic 4.2: Piràmide de la població d’Andorra. Any 2001 
 

 
Font: Departament de Treball del Ministeri de Justícia i Interior: Estadístiques de població any 2001. 
Elaboració pròpia. 
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4.4- MERCAT LABORAL (POBLACIÓ ASSALARIADA) 
 
La necessitat de mà d’obra per al creixement de l’economia andorrana es reflecteix en 
l’augment continuat del nombre d’assalariats i de llocs de treball (amb l’excepció de 
l’any 1993 en que es va produir una destrucció d’ocupació coincidint amb un etapa de 
recessió econòmica a nivell europeu). Per una altra banda, les empreses consideren que 
la manca de mà d’obra qualificada és el principal problema dels diferents sectors 
productius del país.7 
 
Quadre 4.3: Evolució del nombre d’assalariats i de llocs de treball (1990-2001) * 
 

Any Nombre 
d’assalariats 

Variació 
(%) 

Llocs de 
treball 

Variació 
(%) 

1990 24.658 -- 28.156 -- 

1991 26.231 6,4 29.678 5,4 

1992 26.749 2,0 30.236 1,9 

1993 25.946 -3,0 29.494 -2,5 

1994 26.683 2,8 29.761 0,9 

1995 27.314 2,4 30.513 2,5 

1996 28.071 2,8 31.775 4,1 

1997 29.088 3,6 33.203 4,5 

1998 30.787 5,8 35.204 6,0 

1999 32.587 5,8 37.425 6,3 

2000 34.495 5,9 39.895 6,6 

2001 36.193 4,9 42.185 5,7 
 
* Valor mitjà anual 
Font: CASS. Servei d’estudis: Anuari estadístic 2002. Elaboració pròpia. 
 
Cal assenyalar que les dades de població assalariada de la Caixa Andorrana de Seguretat 
Social (CASS) no corresponen exactament a la població ocupada realment, atès que 
l’afiliació és obligatòria per als treballadors assalariats, però és voluntària per als 
treballadors per compte propi (apart dels assegurats voluntaris que no exerceixen cap 
activitat). També cal tenir en compte que les dades de la CASS inclouen la població 
assalariada que viu fora del país i acudeix cada dia a treballar des de les comarques 
veïnes (treballadors fronterers), és a dir que no són residents a Andorra. Malgrat 
aquestes limitacions es pot fer una estimació aproximada de la taxa d’ocupació 
d’Andorra a partir del nombre d’assalariats en relació a la població de 15 a 64 anys 
(potencialment activa), que per l’any 2001 és del 76 % (l’any 2000 era del 72,6 %, una 
taxa superior a la de la Unió Europea que era del 63,1 %)8. Aquesta taxa d’ocupació està 
calculada sobre les dades del registre oficial, però cal esperar que sigui inferior, ja que 
hi ha persones titulars d’un “rebut rosa” (al voltant de 7300 persones des de l’any 
19989) que estan treballant a Andorra i consten com a població assalariada de la CASS,  
                                            
7 Segons les enquestes de conjuntura que realitza la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra. 
8 Cambra de Comerç Indústria i Serveis d’Andorra: Informe econòmic 2000. 
9 Segons dades facilitades pel Departament d’Immigració. 
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però no consten en el registre de població del cens (aquesta regularització s’ha efectuat 
durant l’any 2002). 
 
Segons el lloc d’origen (no la nacionalitat, que pot ser diferent) de la població 
assalariada, s’observa que la majoria dels 36.194 treballadors (53,9%) són originaris 
d’Espanya, seguits dels procedents de Portugal (16,4%), dels d’Andorra (15,6%) i dels 
de França (6,7%). La resta de treballadors (7,4%) procedeixen d’altres països. 
 
Gràfic 4.3: Distribució de la població assalariada per lloc d’origen. Any 2001 

Andorra
15.6%

Espanya
53.9%

França
6.7%

Portugal
16.4%

Altres
7.4%

 
 
Font: CASS. Elaboració pròpia. 
 
En el conjunt de l’economia andorrana tenen molt pes els sectors turístic i comercial, 
dues activitats que estan molt lligades ja que una part del turisme que arriba a Andorra 
ve atret per l’oferta comercial (turisme de compra) i una altra part ve atret per la natura i 
per la pràctica d’esports (Veure dades a la pàgina 34). Per això es considera el turisme 
com el motor essencial de l’economia andorrana, ja que impulsa directament l’activitat 
d’alguns sectors (comerç, hoteleria, serveis turístics) i indirectament també arrossega 
altres sectors (construcció, transports, comunicacions...).  
 
Les dades de la població ocupada en els diferents sectors mostra la importància de les 
diferents activitats del sector terciari, que representen un 79,7 % de la població 
assalariada de l’any 2001. Aquesta forta concentració de la població assalariada en el 
sector terciari s’ha anat incrementant progressivament (l’any 1990 el 72,6 % de la 
població assalariada estava ocupada en el sector terciari, i l’any 2000 el 79,2 %). Ara 
bé, cal remarcar que la major part –amb diferència– d’aquest creixement del sector es 
deu a l’augment de pes específic  que ha enregistrat l’Administració andorrana.  
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Quadre 4.4: Població assalariada per sectors (valor mitjà anual) * 
 
 Sector 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Primari 138 148 169 176 168 174 192 199 195 172 162 143 
Ind. Primàries 683 618 528 510 504 492 495 497 495 524 522 523 
Construcció 3.199 3.124 2.808 2.557 2.574 2.459 2.448 2.572 2.833 3.083 3.140 3.172
Annexos construcció 1.948 2.135 2.154 2.029 2.042 2.114 2.150 2.127 2.199 2.351 2.651 2.826
Ind. Transformació 755 851 904 847 761 751 738 756 721 670 648 679 
Garatges 354 367 386 367 395 390 403 409 441 454 449 461 
Comerç d’alimentació 1.243 1.212 1.278 1.249 1.248 1.252 1.270 1.260 1.285 1.346 1.409 1443
Comerç turístic 5.239 5.768 5.705 5.392 5.300 5.293 5.348 5.570 5.887 6.281 6.673 6.888
Serveis 2.459 2.591 2.711 2.732 2.866 3.020 3.173 3.338 3.544 3.902 4.256 4.666
Hoteleria 3.444 3.617 3.891 3.595 3.705 3.957 4.097 4.210 4.546 4.741 4.914 5.185
Serveis turístics 600 598 612 680 757 806 882 917 1.054 1.072 1.180 1.265
Financer i assegurances 1.150 1.192 1.235 1.259 1.266 1.263 1.254 1.276 1.328 1.339 1.416 1.529
Professions liberals 437 450 487 507 505 522 547 620 669 711 759 810 
Administració 1.626 2.140 2.390 2.520 3.046 3.274 3.452 3.636 3.834 4.028 4.275 4.508
Altres 1.383 1.420 1.491 1.526 1.546 1.547 1.622 1.701 1.756 1.915 2.041 2.096
TOTAL 246582623126749259462668327314280712908830787325873449536193
 
* Les activitats que s’engloben dins de cada sector, es detallen a l’annex. 
Font: CASS.  
 
En l’evolució de l’ocupació per sectors econòmics en els darrers deu anys, es constata 
l’escàs pes del sector primari (amb menys de l’1 % dels assalariats). També s’observa 
una disminució de la població ocupada en els sectors d’indústries primàries i de 
transformació respecte l’any 1990, tant en nombre de persones ocupades com en la seva 
proporció respecte el total d’assalariats (del 5,9 % l’any 1990 al 3,3 % l’any 2001). En 
la construcció s’han produït lleugeres variacions del nombre de persones ocupades tot i 
que el pes en el conjunt de la població ha disminuït (del 13 % de la població assalariada 
de l’any 1990 al 8,8 % de l’any 2001). Per una altra part, mentre que el nombre 
d’ocupats en el sector annexos a la construcció ha augmentat respecte l’any 1990, el seu 
pes respecte el total es manté a un nivell similar (entorn un 7,8 %).   
 
Dins del sector terciari, el comerç turístic amb el 19 % de la població assalariada (tot i 
que ha disminuït la proporció respecte el total de la població assalariada que era del 21,2 
% l’any 1990) i l’hoteleria amb el 14,3 % (el 14 % l’any 1990) són els que ocupen més 
treballadors, destacant en aquests anys el gran increment de persones ocupades en els 
serveis amb el 12,9 % dels treballadors assalariats (pel 10 % l’any 1990) i 
l’Administració pública amb el 12,5 % dels treballadors de l’any 2001 (pel 6,6 % de 
l’any 1990). En els serveis turístics també ha augmentat el nombre de persones 
ocupades i la seva proporció en el conjunt de la població assalariada (del 2,4 % l’any 
1990 al 3,5 % l’any 2001), mentre que en el sector financer, tot i que augmenta el 
nombre d’assalariats, disminueix lleugerament la proporció de població ocupada 
respecte el total (del 4,7 % l’any 1990 al 4,2 % l’any 2001). 
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Quadre 4.5: Distribució percentual de la població assalariada per sectors (valor 
mitjà anual).  
 
 Sector 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Primari 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 
Ind. Primàries 2.8 2.4 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.4 
Construcció 13.0 11.9 10.5 9.9 9.6 9.0 8.7 8.8 9.2 9.5 9.1 8.8 
Annexos construcció 7.9 8.1 8.1 7.8 7.7 7.7 7.7 7.3 7.1 7.2 7.7 7.8 
Ind. Transformació 3.1 3.2 3.4 3.3 2.9 2.7 2.6 2.6 2.3 2.1 1.9 1.9 
Garatges 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 
Comerç d’alimentació 5.0 4.6 4.8 4.8 4.7 4.6 4.5 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0 
Comerç turístic 21.2 22.0 21.3 20.8 19.9 19.4 19.1 19.1 19.1 19.3 19.3 19.0
Serveis 10.0 9.9 10.1 10.5 10.7 11.1 11.3 11.5 11.5 12.0 12.3 12.9
Hoteleria 14.0 13.8 14.5 13.9 13.9 14.5 14.6 14.5 14.8 14.5 14.2 14.3
Serveis turístics 2.4 2.3 2.3 2.6 2.8 3.0 3.1 3.2 3.4 3.3 3.4 3.5 
Financer i assegurances 4.7 4.5 4.6 4.9 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.1 4.1 4.2 
Professions liberals 1.8 1.7 1.8 2.0 1.9 1.9 1.9 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 
Administració 6.6 8.2 8.9 9.7 11.4 12.0 12.3 12.5 12.5 12.4 12.4 12.5
Altres 5.6 5.4 5.6 5.9 5.8 5.7 5.8 5.8 5.7 5.9 5.9 5.8 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
Font: CASS. Elaboració pròpia. 
 
En relació a aquestes dades es pot destacar el gran augment de massa assalariada que es 
dóna en l’Administració, i com el seu pes es quasi duplica en uns cinc anys (1990-
1995), passant del 6,6% el 1990 al 12% el 1995. Després continua creixent dos anys 
més, fins al màxim assolit el 1997. Des d’aleshores ençà, però, s’ha mantingut estable. 
Aquesta evolució contrasta amb els altres sectors, que presenten tots una lleugera 
davallada o en tot cas un estancament, excepció feta dels sectors de serveis, de serveis 
turístics i del de professions liberals, que sí mantenen la tendència a l’alça. D’altra 
banda, cal remarcar el fort descens de la construcció, les indústries primàries i les 
indústries de transformació. 
 
Tot i que dins de cada sector s’inclouen múltiples activitats i en cada una hi ha diferents 
categories professionals10, per fer una aproximació a la diferència de les rendes salarials 
entre els diferents sectors, resulta interessant comparar el salari mitjà de cada sector 
respecte de la mitjana del conjunt i la seva evolució: 
 
 

                                            
10 S’inclouen tots els assalariats d’una empresa segons el sector d’activitat de l’empresa, tot i que realitzen 
tasques molt diverses (tasques directives, administratives, productives, de serveis...) 
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Quadre 4.6: Salari mitjà per sector en euros (valor mitjà anual) 
 
Sector Activitat General Any 

1990 
(euros) 

Salari 
sector/ 
mitjana 
any 1990

Any 
2000 

(euros) 

Salari 
sector/ 
mitjana 
any 2000 

Any 
2001 

(euros) 

Salari 
sector/ 
mitjana 
any 2001

Primari 495,8 64,8 842,5 67,7 913,2 69,2 
Indústries primàries 746,0 97,6 1.303,4 1.04,7 1.398,7 106,0 
Construcció 885,1 115,7 1.361,0 1.09,4 1.449,0 109,8 
Annexos de construcció 832,6 108,9 1.314,6 105,6 1.379,0 104,5 
Indústries transformació 652,1 85,3 1.323,3 106,3 1.391,9 105,5 
Garatges 703,6 92,0 1.229,6 98,8 1.290,6 97,8 
Comerç d'alimentació 692,3 90,5 1.101,3 88,5 1.168,6 88,6 
Comerç turístic 692,6 90,6 1.103,3 88,6 1.153,2 87,4 
Serveis 730,1 95,5 1.189,5 95,6 1.267,1 96,0 
Hoteleria 583,6 76,3 959,0 77,1 1.027,9 77,9 
Serveis turístics 753,4 98,5 1.198,1 96,3 1.240,4 94,0 
Financer i assegurances 1.139,3 149,0 2.537,1 203,8 2.646,1 200,5 
Professions liberals 772,8 101,1 1.212,4 97,4 1.274,6 96,6 
Administració 1.216,1 159,0 1.567,3 125,9 1.649,8 125,0 
Altres 514,5 67,3 815,1 65,5 890,9 67,5 
MITJANA 764,7 100,0 1.244,6 100,0 1.319,6 100,0 
 
Font: CASS. Elaboració pròpia. 
 
En el quadre anterior s’observa que, prenent com a referència el salari mitjà del conjunt 
dels sectors, l’any 2001 el salari del sector financer és el doble de la mitjana del conjunt 
d’assalariats, seguit del salari del sector administració –per la major presència de 
personal qualificat en aquests sectors–, mentre que els nivells més baixos de salari es 
troben en el sector “altres”, seguit del sector primari, l’hoteleria i el comerç. L’any 
1990, el salari mitjà del sector administració era el que tenia un percentatge superior 
respecte la mitjana del conjunt de sectors, per sobre del salari del sector financer, que és 
el sector que ha experimentat un major increment en aquests anys. 
 
Comparant els salaris mitjans dels diferents sectors respecte els salaris de l’any 1990 
(quadre 4.7), s’observa que els sectors que han experimentat un increment més 
important són el sector financer (un augment del 132,3 %) i el de les indústries de 
transformació (un 113,5 %), mentre que el sector administració és el que menys ha 
crescut en aquests anys (un 35,7 %). La resta de sectors han incrementat el salari mitjà 
entre un 63,7 % i un 87,5 % (l’increment mitjà ha estat del 72,6 %). Respecte l’any 
2000, l’increment del salari mitjà per al conjunt dels sectors ha estat del 6 %, destacant 
un increment superior del salari dels sectors “altres” i primari (que són els sectors amb 
el salari mitjà més baix), i també els sectors indústries primàries, hoteleria, serveis i 
construcció mostren un increment lleugerament més alt respecte la mitjana, mentre que 
els sectors serveis turístics, comerç turístic, financer, annexos de la construcció i 
garatges, són els que han tingut un increment del salari inferior a la mitjana. 
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Les dades denoten en definitiva una tendència de la majoria de sectors a igualar-se, en 
un entorn que va del 95% al 105% del sou mitjà. En casos com la construcció o 
l’administració pública, malgrat sobrepassar la magnitud superior, també hi ha 
moviments d’aproximació. En canvi, però, hi ha sectors que mantenen –i fins i tot 
augmenten– la disparitat; en la banda alta, tindríem –com ja s’ha dit– el sector financer 
(duplicant la mitjana dels salaris); en la banda baixa, el sector primari i l’etiquetat com a 
“altres” (ambdós estancats per sota del 70% del sou mig), i també l’hoteleria (aquest un 
pèl per damunt del 75% de la mitjana). Pel que fa als sectors de comerç, tot i que estan 
propers a la magnitud inferior de l’interval esmentat, cal remarcar que no acaben de 
reeixir en l’aproximació al sou mitjà (ja que davallen per sota del 90%, en comptes de 
tendir al 95%, que ja els situaria en l’interval de confluència).  
 
Quadre 4.7: Variació salarial  
 
Sector Activitat General Variació salari 

1990/2001 
Variació salari 

2000/2001 
Primari 84,2 8,4 
Indústries primàries 87,5 7,3 
Construcció 63,7 6,5 
Annexos de la construcció 65,6 4,9 
Indústries de transformació 113,5 5,2 
Garatges 83,4 5,0 
Comerç d'alimentació 68,8 6,1 
Comerç turístic 66,5 4,5 
Serveis 73,6 6,5 
Hoteleria 76,1 7,2 
Serveis turístics 64,6 3,5 
Financer i assegurances 132,3 4,3 
Professions liberals 64,9 5,1 
Administració 35,7 5,3 
Altres 73,2 9,3 
MITJANA 72,6 6,0 
 
Font: CASS. Elaboració pròpia. 
 
Analitzant amb més detall les dades de la població ocupada, destaca que la taxa 
d’ocupació masculina d’Andorra (calculada a partir del nombre de persones assalariades 
en relació a la població de 16 a 64 anys) és del 79,5 % i la taxa d’ocupació de les dones 
del 72,1 %, que és de les més elevades entre els països europeus (l’any 2000 la taxa 
d’ocupació femenina era del 53,8 % de mitjana dels quinze països de la UE),11 però, tot 
i que la proporció de dones en el conjunt de la població assalariada és força elevada 
(quadre 4.8), la participació en els diferents sectors d’activitat reflecteix una clara 
segmentació en funció del gènere.  

                                            
11 Eurostat: Anuaris 2002. Segons les dades de l’Eurostat l’any 2000 entre els països europeus amb les 
taxes d’ocupació femenina més altes destacaven Dinamarca (72,1%), Noruega (73,9 %) i Islàndia (83,8 
%), i entre les més baixes Itàlia (39,3 %), Espanya (40,3 %) i Grècia (41,3 %). 
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De fet, alguns sectors estan clarament masculinitzats, com la construcció (el 93,5 % de 
les persones assalariades són homes), els annexos de la construcció (el 89,6 % són 
homes) i els garatges (88 %), i també tenen una major proporció d’homes (per sobre de 
la mitjana del conjunt de la població assalariada) el sector serveis turístics, el financer, 
l’industrial, el sector primari i el comerç d’alimentació. Per una altra banda, destaca la 
presència de les dones –superant el nombre d’homes– en el sector “altres” (el 78 %), en 
professions liberals (60,5 %), comerç turístic (60,2 %), administració (55,8 %) i 
l’hoteleria (51,8 %). 
 
Quadre 4.8: Població assalariada per sector d’activitat i sexe. Any 2001 (valor 
mitjà anual) 
 
Sector Activitat Homes (%) Dones (%) Total 
Primari  81 56.8 62 43.2 143 
Indústries primàries 291 55.6 232 44.4 523 
Construcció 2.968 93.5 205 6.5 3.172 
Annexos de construcció 2.531 89.6 294 10.4 2.826 
Indústries transformació 394 57.9 286 42.1 679 
Garatges 406 88.0 55 12.0 461 
Comerç d'alimentació 808 56.0 635 44.0 1.443 
Comerç turístic 2.740 39.8 4.148 60.2 6.888 
Serveis 2.562 54.9 2.104 45.1 4.666 
Hoteleria 2.501 48.2 2.684 51.8 5.185 
Serveis turístics 797 63.0 469 37.0 1.265 
Financer i assegurances 940 61.5 589 38.5 1.529 
Professions liberals 320 39.5 490 60.5 810 
Administració 1.993 44.2 2.515 55.8 4.508 
Altres 460 21.9 1.637 78.1 2.096 
TOTAL 19.790 54.7 16.403 45.3 36.193 
 
Font: CASS. Elaboració pròpia. 
 
Malgrat aquesta important presència de les dones en el mercat de treball, cal destacar 
que en tots els sectors la mitjana de salaris dels homes supera àmpliament la mitjana 
dels salaris de les dones (quadre 4.9), de manera que en el conjunt de sectors el salari 
dels homes és un 48 % superior al de les dones, destacant una diferència del 80 % en el 
salari dels homes ocupats en el sector d’indústries primàries, i en el sector financer on el 
salari dels homes és un 72,6 % superior al de les dones. El salari dels homes també és 
desproporcionadament superior al de les dones en el sector “altres” (68,9 %) i 
professions liberals (53,6 %) –sectors amb major presència femenina– i en el sector 
construcció (52,7 %). Per una altra banda, els sectors on aquesta diferència és més 
reduïda són l’hoteleria (26,5 %), l’Administració pública (28,2 %), el comerç turístic 
(39,5 %) –sectors amb més dones– i també en serveis, serveis turístics i annexos de la 
construcció. 
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Un dels factors que cal tenir en compte a l’hora d’interpretar aquestes dades és la 
diferent participació dels homes i les dones en els llocs de treball més qualificats i per  
tant millor remunerats; és a dir, que la diferència salarial entre homes i dones és en part 
conseqüència de la seva desigual posició en la classificació jeràrquica dels llocs de 
treball, on les dones ocupen en major proporció els llocs menys qualificats alhora que 
tenen poca presència en els llocs més qualificats i de comandament. Degut a aquesta 
desigual distribució dels llocs de treball entre homes i dones, fins i tot en sectors amb 
major nombre de dones com les professions liberals, aquestes tenen un salari molt 
inferior al dels homes ja que ocupen llocs de treball menys qualificats dins el sector 
(secretàries, administratives, etc.). En el comerç turístic o l’Administració, també es 
constata aquesta situació com a conseqüència de que els homes ocupen els llocs més 
qualificats i les posicions més altes dins l’estructura jeràrquica. 
 
Quadre 4.9: Salari mitjà per sector i sexe en euros. Any 2001 (valor mitjà anual) 
 
Sector Activitat Homes Dones % Diferència 
Primari 1.065.65 711.45 49.79 
Indústries primàries 1.742.44 967.91 80.02 
Construcció 1.481.94 970.65 52.67 
Annexos de construcció 1.421.26 1.015.56 39.95 
Indústries transformació 1.594.97 1.133.43 40.72 
Garatges 1.337.07 949.84 40.77 
Comerç d'alimentació 1.358.04 927.77 46.38 
Comerç turístic 1.390.23 996.77 39.47 
Serveis 1.441.87 1.054.26 36.77 
Hoteleria 1.153.23 911.48 26.52 
Serveis turístics 1.391.37 1.004.34 38.54 
Financer i assegurances 3.156.13 1.828.67 72.59 
Professions liberals 1.615.59 1.052.10 53.56 
Administració 1.881.11 1.466.76 28.25 
Altres 1.308.29 774.45 68.93 
MITJANA 1.555.95 1.051.03 48.04 
 
Font: CASS. Elaboració pròpia. 
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Quant a la distribució segons el lloc d’origen dels assalariats, s’observa que els 
treballadors originaris d’Andorra estan ocupats sobretot en el sector Administració (34,5 
%) i, en menys proporció, en el comerç turístic (14,2 %) i serveis (12,6 %). Entre els 
treballadors procedents d’Espanya n’hi ha més d’ocupats en els sectors de comerç 
turístic (20,7 %), serveis (14,6 %) i hoteleria (13,6 %), mentre que els portuguesos 
destaquen en la construcció (26,8 %), hoteleria (18,7 %) i comerç turístic (13,9 %). Els 
procedents de França treballen més en els sectors de comerç turístic (29,1 %) i hoteleria 
(26,9 %), que també són els sectors que ocupen més població originaria d’altres països 
(el 20,7 % en hoteleria i el 19,4 % en comerç turístic). 
 
Quadre 4.10: Assalariats per sector i lloc d’origen (mitjana anual). Any 2001 
 
Sector Andorra Espanya França Portugal Altres Total 
Primari 14 66 4 47 12 143 
Ind. primàries 98 293 29 82 21 523 
Construcció 142 1.249 60 1.590 132 3.172 
Annexos construcció 430 1.511 105 660 119 2.826 
Ind. transformació 91 480 18 56 34 679 
Garatges 84 239 14 114 10 461 
Comerç d’alimentació 151 883 102 227 79 1443 
Comerç turístic 804 4.040 700 825 519 6.888 
Serveis 714 2.847 280 491 335 4.666 
Hoteleria 211 2.664 647 1.110 553 5.185 
Serveis turístics 168 593 102 34 368 1.265 
Financer i assegurances 425 984 50 19 51 1.529 
Professions liberals 175 491 43 52 49 810 
Administració 1.955 2.156 174 99 124 4.508 
Altres 197 1.031 79 522 268 2.096 
TOTAL 5.659 19.527 2.407 5.928 2.674 36.194 
 
Font: CASS. Elaboració pròpia. 
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Un altre factor que també cal tenir en compte és que la majoria de les empreses 
d’Andorra són petites: de les 4.062 empreses (sense comptar el sector “altres”), el 68,3 
% tenen entre un i cinc assalariats, el 15,5 % entre sis i deu treballadors i el 10,1 % entre 
onze i vint-i-cinc assalariats, mentre que només un 5 % de les empreses té entre vint-i-
sis i cent empleats i un 1,2 % més de cent treballadors (sobretot de l’administració, 
empreses del sector comerç turístic, serveis i organismes financers, i en menor mesura 
del sector hoteler i de la construcció). 
 
Quadre 4.11: Nombre d’empreses segons el nombre d’assalariats (any 2001) * 
 
SECTOR De 1 a 

5 
De 6 a 

10 
De 11 
a 25 

De 26 
a 100 

Més 
de 100

Total 

Primari 77 5 2 0 0 84 
Ind. primàries 33 9 9 7 0 58 
Construcció 83 36 47 37 2 205 
Annexos construcció 246 99 64 19 1 429 
Ind. transformació 29 8 9 6 1 53 
Garatges 72 10 7 4 0 93 
Comerç d’alimentació 189 34 28 10 0 261 
Comerç turístic 664 123 60 25 12 884 
Serveis 574 117 59 36 7 793 
Hoteleria 436 121 89 41 3 690 
Serveis turístics 66 10 11 2 4 93 
Financer i assegurances 65 11 7 3 7 93 
Professions liberals 216 31 13 2 0 262 
Administració 25 8 7 13 11 64 
Altres 3.176 29 19 7 0 3.231 
TOTAL DECLARANTS 7.293 
 
* Dades al mes de desembre 
Font: CASS. Elaboració pròpia. 
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Quadre 4.12: Distribució percentual del nombre d’empreses segons el nombre 
d’assalariats per sector (any 2001) * 
 
SECTOR De 1 a 

5 
De 6 a 

10 
De 11 
a 25 

De 26 
a 100 

Més 
de 100

Total 

Primari 91.7 6.0 2.4 0.0 0.0 100.0 
Ind. primàries 56.9 15.5 15.5 12.1 0.0 100.0 
Construcció 40.5 17.6 22.9 18.0 1.0 100.0 
Annexos construcció 57.3 23.1 14.9 4.4 0.2 100.0 
Ind. transformació 54.7 15.1 17.0 11.3 1.9 100.0 
Garatges 77.4 10.8 7.5 4.3 0.0 100.0 
Comerç d’alimentació 72.4 13.0 10.7 3.8 0.0 100.0 
Comerç turístic 75.1 13.9 6.8 2.8 1.4 100.0 
Serveis 72.4 14.8 7.4 4.5 0.9 100.0 
Hoteleria 63.2 17.5 12.9 5.9 0.4 100.0 
Serveis turístics 71.0 10.8 11.8 2.2 4.3 100.0 
Financer i assegurances 69.9 11.8 7.5 3.2 7.5 100.0 
Professions liberals 82.4 11.8 5.0 0.8 0.0 100.0 
Administració 39.1 12.5 10.9 20.3 17.2 100.0 
Altres 98.3 0.9 0.6 0.2 0.0 100.0 
 
* Dades al mes de desembre 
Font: CASS. Elaboració pròpia. 
 
Els sectors on més abunden les microempreses, com es desprèn de la taula superior, són 
el sector primari i el que anomenem “altres” (que esdevé un autèntic calaix de sastre). 
També presenten un gran predomini de la micro o molt petita empresa, els sectors 
vinculats amb el comerç, els garatges, i l’hoteleria. D’altra banda, només hi ha una certa 
concentració del que podríem anomenar grans i mitjanes empreses en els sectors de 
l’administració i de la construcció. Al seu torn, destaca també el sector financer, en ser 
el segon sector en percentatge de grans empreses. Malgrat tot, val a dir que la tònica 
general del teixit empresarial andorrà és la de ser un teixit on són hegemòniques les 
microempreses o les petites empreses (màxim si tenim en compte que es donen 
justament en els sectors que ocupen més personal –vid. taula 4.9–), i essent molt minsa 
la ratio de mitjanes i grans corporacions empresarials. 
 
D’altra banda, cal fer notar que és en els sectors que disposen de percentatges més 
elevats de grans i mitjanes empreses, allà on es donen els sous més elevats (és el cas del 
sector financer, l’administració i la construcció, per exemple), mentre que per contra els 
salaris més baixos solen enregistrar-se en els sectors més “microempresitzats” (com 
passa clarament amb el sector primari i amb el sector “altres”, i en menor mesura amb 
els sectors del comerç i de l’hoteleria). En conseqüència, es pot establir una clara 
correlació entre la dimensió de l’empresa i el sou percebut, la qual apunta a una relació 
d’associació directament proporcional; és a dir, a major volum de les empreses, sous 
més alts. Tenint en compte les característiques esmentades del teixit empresarial 
andorrà, es pot deduir aleshores que la tendència més generalitzada, atesos els pesos 
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específics de cada sectors, és a que predomini un interval de sous baixos, mentre que 
s’entén també que les bandes altes (treballar en certs sectors, i en grans empreses) pot  
representar situar-se molt per damunt de la mitjana, en relació a àmplies capes de la 
població resident. 
 
En aquest punt, també és important assenyalar que el mercat laboral d’Andorra es 
caracteritza per una elevada rotació en els llocs de treball, degut sobretot a 
l’estacionalitat en el sector terciari, com es constata amb l’elevat nombre d’altes i baixes 
registrades a la CASS al llarg de l’any, i que s’intensifica especialment coincidint amb 
les temporades turístiques. Així, els mesos de juliol i desembre són els que registren 
més nombre d’altes i noves matriculacions, coincidint amb l’inici de les temporades 
turístiques d’estiu i d’hivern, mentre que les baixes d’afiliats augmenten al final de les 
dues temporades (març/abril i agost/setembre). 
 
Quadre 4.13: Noves matriculacions d’assegurats a la CASS 
 

Mes 1997 1998 1999 2000 2001 

Gener 332 397 440 517 694 

Febrer 228 252 329 415 444 

Març 200 263 274 359 361 

Abril 169 181 278 252 329 

Maig 205 224 247 319 272 

Juny 196 319 318 397 400 

Juliol 411 648 724 706 649 

Agost 351 289 390 336 369 

Setembre 249 325 369 417 400 

Octubre 289 341 398 398 451 

Novembre 373 390 593 701 758 

Desembre 919 1.073 1.273 1.302 1.017

Total 3.922 4.702 5.633 6.119 6.144
 
Nota: Noves matriculacions, per primera vegada, de persones no assalariades i assalariats en el mes de 
referència. 
Font: CASS 
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Quadre 4.14: Altes d’assegurats a la CASS 
 

Mes  1997 1998 1999 2000 2001 

Gener 1.756 1.956 2.121 2.464 2.991 

Febrer 1.437 1.940 1.953 2.298 2.294 

Març 1.559 1.845 1.917 2.128 2.191 

Abril 1.426 1.725 1.697 2.018 2.137 

Maig 1.600 1.988 1.933 2.268 2.344 

Juny 1.710 2.178 2.201 2.522 2.487 

Juliol 2.613 2.874 3.122 3.234 3.152 

Agost 1.790 1.713 2.039 2.273 2.240 

Setembre 2.038 2.312 2.546 2.788 2.816 

Octubre 1.927 2.109 2.340 2.410 2.729 

Novembre 1.930 2.146 2.712 2.852 3.243 

Desembre 3.582 3.893 4.241 4.359 4.259 

Total 23.368 26.679 28.822 31.614 32.883
 
Nota: Altes dels no assalariats i dels assalariats per lloc de treball, realitzades durant el mes de referència. 
Font: CASS 
 
Quadre 4.15: Baixes d’assegurats a la CASS 
 

Mes  1997 1998 1999 2000 2001 

Gener 1.362 1.697 1.722 2.133 2.331 

Febrer 1.185 1.624 1.732 1.930 1.932 

Març 1.842 2.012 2.060 2.582 2.594 

Abril 2.731 3.229 3.219 3.371 3.922 

Maig 1.444 1.904 1.893 2.252 2.230 

Juny 1.708 1.809 2.062 2.293 2.225 

Juliol 1.612 1.728 1.967 2.100 2.203 

Agost 2.167 2.406 2.607 2.874 3.021 

Setembre 1.953 2.102 2.341 2.493 2.653 

Octubre 1.439 1.713 1.910 1.847 1.885 

Novembre 1.392 1.559 1.747 1.895 2.006 

Desembre 1.578 1.821 2.277 2.357 2.559 

Total 20.413 23.604 25.537 28.127 29.561
 
Nota: Baixes dels no assalariats i dels assalariats per lloc de treball, realitzades durant el mes de 
referència. 
Font: CASS 
 



 

 33

4.5.- COMERÇ EXTERIOR I VISITANTS 
 
El desenvolupament de l’economia andorrana en les darreres dècades es caracteritza per 
la forta dependència externa, tant per la necessitat de mà d’obra i el subministrament de 
productes dels països de l’entorn, com per la destinació final de la producció de bens i 
serveis de l’economia nacional. 
 
L’evolució del volum de les importacions es pot considerar com un indicador de 
l’evolució global de l’economia andorrana, per la dependència externa deguda a l’escàs 
pes del sector industrial en l’estructura productiva del país, si bé cal tenir en compte que 
les dades del valor de les importacions de mercaderies estan influïdes per les variacions 
en els preus dels productes (el volum físic de les importacions registra unes variacions 
inferiors). 
 
Els productes que tenen més pes en les importacions són la maquinària i material 
elèctric, els productes alimentaris, begudes i tabac, els productes de les indústries 
químiques, el material de transport i tèxtil. Les exportacions són sobretot productes de 
reexportació (aparells elèctrics, material de transport, productes d’òptica, fotografia i 
materials de precisió, productes de les indústries químiques, etc.). La major part del 
comerç exterior es produeix amb els països de la Unió Europea, especialment amb 
Espanya (el 57,64 % de les importacions i el 59,36 % de les exportacions) i França (el 
27,52 % de les importacions i 29,41 % de les exportacions).12 
 
Quadre 4.16: Evolució de les importacions i exportacions (1990-2001) 
 
Anys Importacions 

(milers d’euros) 
Variació 

(%) 
Exportacions 

(milers d’euros) 
Variació 

(%) 
1990 721354,40  16488,02  
1991 719260,88 -0,29 20783,18 26,05 
1992 699486,99 -2,75 25291,10 21,69 
1993 714177,38 2,10 33310,40 31,70 
1994 790193,24 10,64 40742,63 22,32 
1995 790964,11 0,09 36629,88 -10,10 
1996 814129,96 2,93 35356,98 -3,48 
1997 943901,09 15,94 42308,43 19,67 
1998 970209,69 2,79 52000,67 22,92 
1999 1029306,81 6,09 40211,30 -22,68 
2000 1106006,85 7,45 49490,88 23,16 
2001 1222884,62 10,57 58907,19 19,03 

 
Font: Servei d’Estudis. Elaboració pròpia 
 

                                            
12 Servei d’estudis: Anuari estadístic 2002. 
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D’altra banda, el nombre de visitants ha continuat augmentant en els darrers anys, 
distingint entre dos tipus de visitants: els excursionistes (que només passen un dia al 
país) representen el 69 % dels visitants de l’any 2001, i els turistes (que passen més 
d’un dia al país, és a dir, que hi passen almenys una nit) que representen el 31 % dels 
visitants de l’any 2001. A més, del total de visitants (excursionistes més turistes) la 
majoria són de nacionalitat espanyola (56,4 %) i francesa (40,5%): 
 
Quadre 4.17: Visitants a Andorra per tipus 
 

Any Excursionistes % Turistes % Total visitants 

1999 7.074.765 75,1 2.347.001 24,9 9.421.766 

2000 8.045.565 73,2 2.945.719 26,8 10.991.284 

2001 7.834.995 69,0 3.516.261 31,0 11.351.256 
 
Font: Departament de Turisme. Elaboració pròpia. 
 
Quadre 4.18: Excursionistes per nacionalitat 
 

Any Espanyols % Francesos % Altres %  Total

1999 3643351 51,5 3135584 44,3 295830 4,2 7074765 

2000 4016617 49,9 3827932 47,6 197649 2,5 8042198 

2001 3881829 49,6 3777464 48,2 175702 2,2 7834995 
 
Font: Departament de Turisme. Elaboració pròpia. 
 
Quadre 4.19: Turistes per nacionalitat 
 

Any Espanyols % Francesos % Altres % Total

1999 1585865 67,5 621216 26,5 139920 6,0 2347001

2000 2214709 75,1 529872 18,0 204506 6,9 2949087

2001 2517118 71,6 821788 23,4 177355 5,0 3516261
 
Font: Departament de Turisme. Elaboració pròpia. 
 
Les principals motivacions dels visitants són la pràctica de l’esquí, les compres i per 
l’entorn, i això comporta fluctuacions estacionals del turisme a Andorra, que es 
concentra especialment entre els mesos de desembre i abril (temporada d’esquí) i en els 
mesos de juliol i agost (vacances d’estiu). El turisme a Andorra també es caracteritza 
per la curta durada de l’estada mitjana dels viatgers (3,1 nits durant l’any 2000 i 
2001).13  
 

                                            
13 Cambra de Comerç Indústria i Serveis d’Andorra: Enquestes de Conjuntura. Resultats. Juliol-
Desembre 2001. 
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4.6.- SECTORS D’ACTIVITAT 
 
En el conjunt de l’estructura productiva de l’economia andorrana el sector primari i la 
indústria tenen una participació molt reduïda, mentre que les activitats del sector terciari 
són les que més han contribuït a l’expansió de l’economia andorrana, destacant els 
sectors que estan directament relacionats amb l’activitat turística (el comerç, l’hoteleria 
i els serveis turístics) i els que estan relacionats indirectament (construcció).  
 

4.6.1.- SECTOR PRIMARI 

 
El sector primari va anar perdent pes a partir dels anys 50 i 60 amb la transformació 
econòmica d’Andorra arran de la gran afluència de turisme, que va comportar que la 
major part de les superfícies de les explotacions agrícoles i ramaderes es destinessin a 
l’edificació de pisos, hotels, segones residències, establiments comercials, etc., tant per 
les necessitats d’infrastructures derivades del gran augment de població com per les 
necessitats d’equipaments de les activitats del sector terciari. Així, s’observa una 
tendència a la disminució en les principals activitats d’aquest sector: la cabana ramadera 
ha passat de 7.518 caps la temporada 1990/91 a 4.661 la temporada 2000/200114, i en la 
producció de tabac s’han registrat grans oscil·lacions en aquests darrers anys (per la 
disminució de les vendes i l’acumulació d’estocs dels anys amb gran volum de 
producció), amb una tendència a la disminució. També cal assenyalar que s’estan posant 
en marxa una sèrie de mesures per protegir el sector, més per la seva contribució a la 
preservació del medi natural (com a atractiu pels visitants) que per la seva participació 
en el conjunt de l’economia. 
 
L’any 2001 els treballadors assalariats del sector primari només representen un 0,4 % 
del total de la població assalariada (quadre 4.5), si bé cal tenir en compte que en aquest 
sector hi ha una part important de treballadors no assalariats i treball familiar que no 
estan inclosos en les xifres de la CASS (no estan obligats a donar-se d’alta), i per tant, la 
població realment ocupada en aquest sector pot ser lleugerament superior. La majoria 
són explotacions de tipus familiar que requereixen poca mà d’obra: el 91,7 % tenen 
entre 1 i 5 assalariats (quadre 4.11) i els salaris són molt baixos, molt per sota del salari 
mitjà (quadre 4.6). Segons el lloc d’origen, els assalariats són sobretot d’Espanya i 
Portugal (quadre 4.10). 
 

4.6.2.- INDÚSTRIA 

 
L’activitat industrial sempre ha tingut poca presència en el conjunt de l’economia 
andorrana. Les indústries de transformació (tèxtil, fusta, indústria tabaquera, 
alimentació, begudes, etc.), representen l’1,9 % de la població ocupada i les indústries 
primàries (electricitat, pedreres, serradores, etc.) ocupen l’1,4 % dels assalariats de l’any 
2001, i en relació a l’any 1990 ha disminuït tant el nombre de treballadors com la seva 
proporció en el conjunt dels assalariats (quadre 4.4 i quadre 4.5). Tot i que la major part 
de les empreses d’aquest sector tenen entre 1 i 5 treballadors (el 56,9 % del sector 
d’indústries primàries i el 54,7 % del sector d’indústries de transformació), més del 30% 
                                            
14 Servei d’estudis: Anuari estadístic 2002. 
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tenen entre sis i vint-i-cinc assalariats i aproximadament el 12 % té més de vint-i-sis 
treballadors (quadre 4.11). Els salaris estan lleugerament per sobre de la mitjana (quadre  
4.6), i segons el lloc d’origen dels treballadors, destaquen els procedents d’Espanya, 
seguits dels d’Andorra i dels originaris de Portugal (quadre 4.10). 
 

4.6.3.- COMERÇ 

 
L’expansió del sector comercial va ser molt elevada durant els anys setanta i fins els 
primers anys vuitanta, quan comença una etapa d’estabilització de l’activitat comercial. 
El sector comercial continua tenint un pes molt important en el conjunt de l’economia 
andorrana, tot i la disminució de la proporció de població ocupada en aquest sector, que 
representava el 26,2 % del total d’assalariats de l’any 1990 i que l’any 2001 representen 
el 23 % (veure quadre 4.5). 
 
El sector comerç està marcat per la forta dependència externa, tant per l’adquisició de 
mercaderies com per les vendes via turisme comercial (aproximadament el 80 % de les 
vendes del sector correspon a les compres efectuades pels turistes i només el 20 % és 
consum interior)15, i per tant la seva evolució està directament influïda per la situació 
econòmica dels països de l’entorn. 
 
Una característica d’aquest sector és que pràcticament tots els establiments resten oberts 
tots els dies de l’any (excepte les jornades de tancament obligatori),16 i que predominen 
els establiments amb pocs treballadors: el 73 % tenen entre 1 i 5 assalariats a finals de 
l’any 2001 (quadre 4.11). En general els salaris d’aquest sector són baixos, per sota de 
la mitjana del conjunt dels sectors (veure quadre 4.6), i la població ocupada en el 
comerç procedeix sobretot d’Espanya, i en menys proporció de Portugal, Andorra i 
França (quadre 4.10). 
 
Es distingeix el comerç a l’engròs (importadors directes i distribuïdors de productes) i el 
comerç al detall (empresa comercial i botiga familiar), i les activitats amb més pes són 
les d’equipament personal, equipaments per a la llar i alimentació, seguits dels articles 
d’electrònica, vehicles i maquinària, que corresponen als articles amb més demanda per 
part dels turistes (fet que ha comportat una progressiva especialització dels establiments  
comercials).  

 

 

                                            
15 Bricall, J.M.: L’economia andorrana en el canvi de segle. Fundació Julià Reig, Andorra, 2001. 
16 Segons el calendari laboral que estableix el Govern, els dies festius retribuïts dels sectors relacionats 
directament amb el turisme poden traslladar-se a qualsevol altre dia, per acord entre les parts, a excepció 
de les festes següents: 1 de gener (Cap d'Any), 14 de març (Dia de la Constitució), 8 de setembre (N. Sra. 
de Meritxell) i 25 de desembre (Nadal). 
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4.6.4.- HOTELERIA I RESTAURACIÓ 

 
L’increment del turisme durant els anys 60 i 70 va repercutir directament en el 
desenvolupament dels sectors de l’hoteleria i restauració i dels serveis directament 
relacionats amb el turisme. Igual que en l’evolució del sector comercial, a partir de la 
dècada dels vuitanta el creixement del sector hoteler és més moderat (com a 
conseqüència de l’estabilització dels fluxos turístics). 
 
En l’evolució de l’oferta hotelera es constata una relativa estabilització del nombre total 
d’establiments i un augment del nombre de places, degut a que els establiments de nova 
creació tenen major nombre d’habitacions i per l’ampliació dels hotels existents. 
 
Quadre 4.20: Oferta hotelera 
 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Hotels i residències 263 276 271 267 270 267 268 267 
Nombre habitacions  11.676 12.177 11.997 11.914 12.229 12.091 12.519 12.527
Restaurants 89 105 101 116 116 115 129 133 
 
Font: Bricall, J.M. (2001). Cambra de Comerç Indústria i Serveis d’Andorra:  Informe econòmic 
d’Andorra 1999, 2000, 2001 
 
L’estacionalitat del turisme comporta en el sector hoteler una ocupació alta en 
determinats moments de vacances (Nadal, Setmana Santa, estiu), que també augmenta  
amb l’afluència de visitants dels caps de setmana durant tot l’any. 
 
Quadre 4.21: Nivell d’ocupació hotelera (%) 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 
Setmana Santa 86,0 97,4 86,3 84,8 96,1 
Juliol 41,0 48,9 40,2 40,2  
Agost 76,1 76,1 74,8 76,2  
Nadal 90,0     
 
Font: Anuari socioeconòmic 2000. Cambra de Comerç Indústria i Serveis d’Andorra: Informe econòmic 
d’Andorra 1999, 2000, 2001. 
 
La proporció de població ocupada en les activitats del sector hoteleria respecte el total 
de treballadors s’ha mantingut bastant estable: del 14 % l’any 1990, al 14,3 % l’any 
2001 (quadre 4.5). Predominen els establiments familiars i amb pocs assalariats: a finals 
de l’any 2001, el 63,2 % dels establiments tenen entre 1 i 5 assalariats, el 30,4 % tenen 
entre 6 i 25 treballadors i el 6,3 % tenen més de 26 empleats (quadre 4.11). Els salaris 
mitjans en l’hoteleria són baixos, per sota de la mitjana (quadre 4.6), tot i que cal tenir 
en compte que en alguns casos hi ha altres “complements” del salari com l’allotjament, 
menjar, propines, etc. que no es reflecteixen en aquestes dades. Degut a les 
característiques d’aquest sector (per l’estacionalitat i la dependència del turisme) hi ha 
molts treballadors eventuals, i segons el lloc d’origen dels assalariats en hoteleria 
destaquen els procedents d’Espanya, Portugal i França (quadre 4.10). 
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4.6.5.- SERVEIS TURÍSTICS 

 
En la darrera dècada s’ha produït un augment de la participació dels treballadors del 
sector serveis turístics respecte el conjunt de població assalariada, passant del 2,4 % 
l’any 1990 al 3,5 % l’any 2001, amb un augment continuat del nombre d’assalariats 
(quadre 4.4 i 4.5), que permet corroborar la tendència de l’economia andorrana cap a un 
augment del pes dels serveis relacionats directament amb el turisme.  
 
Degut a l’estacionalitat del turisme a Andorra –amb una gran afluència en la temporada 
d’hivern–, gran part dels llocs de treball d’aquest sector corresponen a treballs 
temporals, ja que estan relacionats amb les activitats de les pistes d’esquí. Així la 
mitjana del nombre de treballadors en aquest sector entre els mesos de desembre i maig 
és més del doble que la mitjana de treballadors entre juny i novembre. 
 
Quadre 4.22: Nombre d’assalariats del sector serveis turístics anys 2000-2001-2002 
 
 2000 2001 2002 
Gener 1.785 1.889 1.962 
Febrer 1.874 1.741 2.103 
Març 1.863 1.990 2.081 
Abril 1.810 1.926 2.067 
Maig 1.573 1.700 1.477 
Juny 931 780 916 
Juliol 678 786 807 
Agost 778 732 846 
Setembre 728 751 838 
Octubre 690 729 823 
Novembre 590 723 814 
Desembre 856 1194 1.141 
MITJANA 1.180 1.265 1.323 
 
Font: CASS 
 
La mitjana del salari mensual en el sector serveis turístics (1.240 euros l’any 2001) és 
inferior a la mitjana del conjunt de sectors (1.319 euros), i segons el lloc d’origen dels 
treballadors d’aquest sector, destaca el percentatge de treballadors procedents 
d’Espanya (47 %) i d’altres països (29 %) per sobre dels d’Andorra, França i Portugal 
(quadre 4.10). 
 
Ara bé, comparant el nombre de treballadors al llarg de l’any en funció del seu lloc 
d’origen es constata que les proporcions són molt diferents, ja que, si bé disminueix el 
nombre d’assalariats de les diferents procedències durant la temporada d’estiu, la 
presència de treballadors extracomunitatris es concentra de manera evident durant la 
temporada d’hivern (quan són el grup més nombrós després dels espanyols), passant a  
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ser el grup amb menys treballadors la resta de l’any (per sota dels andorrans i dels 
comunitaris). Això permet comprovar que la major part del personal temporer és 
d’origen extracomunitari, mentre que el personal fix o que es manté amb més regularitat 
al llarg de l’any és d’Andorra i països de la Unió Europea. 
 
 
Gràfic 4.4: Assalariats del sector serveis turístics per lloc d’origen. Any 2001 
 

 
Font: CASS 
 

4.6.6.- CONSTRUCCIÓ I ANNEXOS 

 
El creixement del sector construcció s’ha vist impulsat per l’expansió de les activitats 
relacionades amb el turisme (hoteleria, comerç), pels fluxos d’immigració que ha 
comportat el creixement econòmic i per la inversió pública –factors que han comportat 
la necessitat de construir nous equipaments i infraestrucures–. Aquest creixement, que 
va ser especialment intens durant els anys seixanta i setanta, ha experimentat un 
afebliment des de la dècada dels vuitanta i està molt condicionat per la reduïda 
disponibilitat de sòl a Andorra. Durant els anys noranta s’observa que hi ha hagut 
fluctuacions en les superfícies de construcció autoritzades, que reflecteixen les 
variacions del ritme d’activitat. Així, aquest indicador mostra una disminució en els 
anys 1993, 1995 i 1997 (provocada en part per la recessió econòmica internacional que 
també va afectar l’economia andorrana), i una tendència a la recuperació des de l’any 
1998 .  
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Quadre 4.23: Superfícies autoritzades de construcció (en m2) 
 

any m2 Variació 
1990 336.331 -- 
1991 249.215 -25,9 
1992 308.599 23,8 
1993 89.642 -71,0 
1994 211.787 136,3 
1995 159.833 -24,5 
1996 175.018 9,5 
1997 125.550 -28,3 
1998 181.673 44,7 
1999 260.438 43,4 
2000 233.940 -10,2 
2001 375.571 60,5 

           
Font: Servei d’estudis: Anuari estadístic 2000, 2002. Elaboració pròpia. 
 
Per una altra part, entre els anys 1993 i 1997 el nombre d’assalariats d’aquest sector va 
disminuir, i fins l’any 1998 no recupera el nivell de l’any 1992, amb un progressiu 
augment des d’aleshores (quadre 4.4). En aquests anys, la proporció dels assalariats del 
sector construcció ha perdut pes en el conjunt de l’economia, passant del 13 % del total 
d’assalariats l’any 1990 al 8,8 % l’any 2001, mentre que el sector annexos representa 
una proporció similar: el 7,9 % de l’any 1990 i el 7,8 % de l’any 2001 (quadre 4.5). 
 
El 40,5 % de les empreses de construcció i el 57,3 % del sector annexos tenen 1 i 5 
treballadors (quadre 4.11), pel 40,5 % que en té entre 6 i 25 (el 38 % del sector 
annexos), i el 19 % de les empreses de construcció que té més de 26 assalariats (el 4,6 
% del sector annexos). Per una altra banda, en la construcció destaquen els treballadors 
procedents de Portugal, seguits dels originaris d’Espanya, mentre que en les activitats 
annexes hi ha més treballadors d’Espanya, seguits dels de Portugal i dels d’Andorra 
(quadre 4.10). 
 

4.6.7.- ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

 
El creixement més important en relació a la població ocupada en aquests darrers anys, 
s’ha registrat en el sector de l’Administració pública (Administració general, 
administracions comunals i entitats parapúbliques17), passant del 6,6 % dels assalariats 
l’any 1990 a representar el 12,5 % del total l’any 2001 (quadre 4.5). La mitjana dels 
salaris en aquest sector són elevats (1.650 euros mensuals l’any 2001) superiors a la 
mitjana del conjunt dels sectors (1.319 euros), i les persones que treballen a 
l’Administració són originaries majoritàriament d’Andorra (potser alguns amb el lloc 
d’origen de fora d’Andorra però amb nacionalitat andorrana) i d’Espanya (quadre 4.10),  

                                            
17 Forces Elèctriques d’Andorra, Centre Nacional d’Informàtica d’Andorra, Servei de Telecomunicacions 
d’Andorra, Caixa Andorrana de Seguretat Social, Institut Nacional Andorrà de Finances, Servei Andorrà 
d’Atenció Sanitària, Residència Solà d’Enclar, Institut d’Estudis Andorrans, Escola de Formació de 
Professions Esportives i de Muntanya. 
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ja que per accedir a alguns llocs de treball de l’administració pública es requereix la 
nacionalitat andorrana. 
 
 

4.6.8.- ORGANISMES FINANCERS I ASSEGURANCES 

 
La població ocupada en el sector financer i assegurances representa el 4,2 % de tota la 
població assalariada de l’any 2001 (era el 4,7 % l’any 1990). Dins d’aquest sector, la 
major part dels assalariats treballen en entitats bancàries (l’any 2000 treballaven 1.134 
persones en set entitats bancàries).18 Els treballadors d’aquest sectors són originaris 
sobretot d’Espanya i Andorra (quadre 4.10), i és el sector amb el salari més alt, ja que el 
salari mitjà és més del doble del salari mitjà del conjunt de sectors (quadre 4.6).En 
aquests darrers 10 anys, els sous d’aquest sector són els que més han pujat passant de 
ser el  150% del salari mig al 200%. De tota manera, aquest augment no s´ha produït de 
manera lineal sinó de manera asimètrica, com a conseqüència del canvi del model 
organitzatiu dels recursos humans. 
 
 

4.6.9.- PROFESSIONS LIBERALS 

 
L’exercici de professions liberals de caràcter públic (metges, advocats, arquitectes, etc) 
està reservat als professionals de nacionalitat andorrana, però en cas de manca de 
professionals andorrans, es poden contractar professionals de nacionalitat no andorrana 
(per una durada màxima de cinc anys), i per obtenir el permís per exercir privadament 
una professió liberal al Principat d’Andorra, els estrangers han d’haver residit durant un 
període de 20 anys.  
 
Tot i que el nombre de treballadors d’aquest sector ha augmentant bastant en els últims 
anys (quadre 4.4), només representen un 2,2 % del total de la població assalariada (1,8 
% l’any 1990). El salari mitjà del sector es troba lleugerament per sota de la mitjana 
(quadre 4.6) ja que en aquest sector també s’inclouen els assalariats que treballen pels 
professionals liberals en tasques annexes, és a dir, que no totes les persones incloses en 
aquest sector treballen com a professionals liberals. Segons el seu lloc d’origen els 
professionals d’aquest sector són sobretot procedents d’Espanya i d’Andorra (quadre 
4.10). Ara bé, a l’hora d’interpretar aquestes dades, cal tenir en compte que molts dels 
professionals liberals no estan afiliats a la CASS (sobretot als professionals  propietaris 
dels despatxos, ja que l’afiliació dels treballadors autònoms és voluntària) i per tant no 
corresponen al total dels treballadors d’aquest sector 
 

4.6.10.- SERVEIS I GARATGES 

 
La població ocupada en el sector serveis (que inclou subsectors molt diversos com 
serveis a les empreses, serveis relacionats amb la venda, serveis personals, transport, 
etc.) ha augmentat en relació a l’any 1990 quan representava el 9,9 % del total, fins el  
                                            
18 Banca Privada d’Andorra: Andorra. Anuari socioeconòmic 2001. 
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12,9 % l’any 2001 (quadre 4.5). Els assalariats del sector garatges representen un 1,3 %  
de la població assalariada (1,4 % l’any 1990). El 72,4 % de les empreses del sector 
serveis tenen entre 1 i 5 assalariats, el 22,2 % entre 6 i 25 treballadors i 5,4 % més de 
26, proporcions similars a les empreses del sector garatges amb el 75 %, el 18,3 % i el 
4,3 % respectivament (quadre 4.11). Segons el lloc d’origen, les persones que treballen 
en aquests sector són sobretot d’Espanya, d’Andorra i Portugal (quadre 4.10). 

 
 

4.6.11.- ALTRES (VARIS) 

 
En el sector “altres” s’inclouen activitats molt diverses, des de clubs i associacions, fins 
als jubilats, rendistes o el personal domèstic. 
La proporció en el conjunt d’afiliats a la CASS ha augmentat lleugerament en els 
darrers anys (del 5,6 % l’any 1990 al 5,8 % l’any 2000), i el salari mitjà és el més baix 
(inclou jubilats, personal domèstic)  
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ANNEX: ACTIVITATS INCLOSES EN CADA SECTOR D’ACTIVITAT (CASS) 
 
PRIMARI: agricultura, silvicultura, ramaderia, altres. 
 
INDÚSTRIES PRIMÀRIES: electricitat, pedreres, serradores. 
 
CONSTRUCCIÓ: empreses constructores. 
 
ANNEXOS DE LA CONSTRUCCIÓ: ceràmica, vidre, materials de construcció, 
guixaires, treballs públics, llosaires, fusteries, serralleries, ascensors, pintura, 
tapisseries, electricitat. 
 
INDÚSTRIES  DE TRANSFORMACIÓ: arts gràfiques, mobles, tabacs, fleques, 
begudes, cafè, alimentació, gèneres de punt, filats i teixits, pells i cuirs, matalasseria, 
altres. 
 
GARATGES: mecànica general, planxisteria, electricitat de l’automòbil. 
 
COMERÇ D’ALIMENTACIÓ: alimentació, expotació-importació, begudes, gelats, 
peixateries, carnisseries, productes agrícoles, confiteria. 
 
COMERÇ TURÍSTIC: vestits, pells, sabates, merceria, ferreteria, papereries, 
drogueries, farmàcies, mobles, electrodomèstics, tabac, acer inoxidable, materials 
d’oficina, ràdio, fotografia, antiguitats, basars, esports, joguines, perfumeries, grans 
magatzems, articles de viatge, joieries, perles, floristeries. 
 
SERVEIS: venda d’automòbils, accessoris, estacions de servei, pupil·latge, compra-
venda, rentat d’automòbils, electricitat, gas, carburants, perruqueries, fotògrafs, ràdio i 
televisió, ensenyament privat, immobiliàries, barberies, tintoreries, autoescoles, 
modistes, sastres, neteja, transport passatgers, taxistes, representacions, publicitat, 
informàtica, agències, comptables, gestories, sanitat privada, altres. 
 
HOTELERIA: hotels, residències, restaurants, caves, bars, càmpings, pensions, 
aparcaments. 
 
SERVEIS TURÍSTICS: institucions esportives, cinemes, sales de festa, excursions, 
estacions d’esquí, atraccions, altres. 
 
ORGANISMES FINANCERS I ASSEGURANCES: bancs, companyies financers, 
assegurances, agents de duanes. 
 
PROFESSIONS LIBERALS: enginyers, arquitectes, decoradors, metges, dentistes, 
anàlisis clíniques, òptics, massatgistes, notaris, advocats. 
 
ADMINISTRACIÓ: general, seguretat social, clíniques, foment, justícia, afers socials, 
serveis públics, altres activitats de l’Administració. 
 
ALTRES: clubs, associacions, protecció civil, pensionistes, rendistes, personal 
domèstic. 
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5.- CONDICIONS DE TREBALL 
 
 
5.1.- CONTRACTACIÓ I ESTABILITAT EN EL LLOC DE TREBALL 
 
L’actual legislació laboral d’Andorra estableix que el contracte de treball pot fer-se 
verbalment o per escrit, pot establir-se per temps indeterminat, per un termini cert o bé 
per a una obra o servei concret, i es pot acordar un període de prova d’un mes com a 
màxim. En el cas dels contractes per temps indefinit, per poder acomiadar el treballador 
l’empresari té l’obligació de donar un termini de preavís (mitjançant una carta 
certificada), excepte en el cas de que la persona a qui es vulgui acomiadar sigui una 
dona embarassada (l’avís d’acomiadament es considerarà nul i sense efecte). Per la seva 
part, el treballador també hauria de donar un termini de preavís abans d’acomiadar-se. 
Els empresaris només han d’indemnitzar els treballadors en cas d’acomiadament fet en 
forma indeguda (sense complir el termini de preavís). 
 
La pràctica habitual en la majoria dels sectors és fer els contractes mitjançant un acord 
verbal entre el treballador i l’empresari. En general es considera que els contractes 
verbals comporten un alt grau d’inseguretat i, tant per part dels treballadors com dels 
empresaris, sembla que es veu necessària una formalització per escrit dels contractes per 
tenir una major seguretat per ambdues parts, ja que d’aquesta manera hi hauria una 
referència segura dels termes de l’acord laboral (tot i que en alguns casos no es 
considera molt important). Els treballadors se senten insegurs per l’acomiadament 
lliure, i els empresaris per la seva part, voldrien tenir més garanties de que els 
treballadors no pleguin de treballar sense un temps de preavís. 
 
 

“Al banc no firmes cap contracte per entrar ni res. A veure, et diuen: t’agafo per fer tal feina, no sé 
si a la resta de bancs funciona així, però aquí et truquen i et diuen estaràs a prova, no signes res, 
tres mesos i et truquen i et diuen ja ets fix, t’apugen el sou una  mica, però no signes res (...) És un 
contracte verbal, totalment, que si em diuen demà, pues estaves a prova i no volen que estiguis 
allà, te’n vas.” 

(treballadora d’entitat bancària) 
 
 

“... Simplement estàs tres mesos de prova si als tres mesos i un dia ningú t’ha dit res, tu vas a la 
feina i… Això si que la veritat és que ho trobo raríssim, t’acostumes com a tot, no? Però realment 
començar una feina sense cap contracte, no sé?.”  

(treballador d’entitat bancària) 
 
 
“...el 90% de la gent d’Andorra està amb contracte verbal. Un contracte verbal  té avantatges i 
inconvenients. Les avantatges d’un contracte verbal és que és a temps indefinit, però 
l’inconvenient és que per tenir un contracte verbal has de tenir paraula (...) Segon problema 
important, l’acomiadament lliure, encara que molta gent no sap que el acomiadament lliure 
comporta també  una indemnització  almenys si és injustificat. Però la major part de gent que està 
treballant a Andorra no ho saben, pensen que a la gent els donen sis mesos de temps dos hores 
cada dia i després a fora al carrer.”  

(treballador del sector transport) 
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“(... ) jo crec que aquí a Andorra la majoria de gent estem encara amb el contracte verbal, 
és a dir, dir: quan em pagaràs? et pagarem a tant a l'hora... i amb això comences a 
treballar (...) el paper escrit és un document més, no és gaire important...” 

(empresari del sector construcció) 
 
 

 
“Contrato verbal en el 90% de las veces. Entonces tú pones tus condiciones, y el jefe pone las 
suyas” 

(treballador del comerç) 
 
 
“De todas formas es curioso porque a lo mejor vosotros no conocéis el sistema de contratación 
aquí... tienes trabajo siempre. ¿Qué me ofreces? Esto. ¿Qué me pagas? Esto. ¿Me das vacaciones 
en un hotel? Sí, ala, pues ya estás conmigo. Ese es el contrato”.  

 
(treballador del comerç) 

 
 
“És que les lleis d’Andorra no tenen sentit cap ni una. Mira, el contracte laboral el tindries que fer, 
jo l’he deixat de fer, perquè clar, no tinc un departament de recursos humans i, total que el 
contracte de treball no serveix, perquè tot està legislat per la llei andorrana no?, doncs, si tot va 
legislat, al cap d’un mes el període de prova, s’ha acabat, no cal contracte. El finiquit tampoc 
serveix de res, perquè si hi ha una denúncia, el finiquit encara que estigui firmat no serveix de res ” 

 
(empresària del sector hoteler) 

 
 
“(...) diuen que no tenim contracte i jo estic desitjant que hi hagi un contracte on constin els seus 
drets, però també els meus. Perquè és el que dèiem abans, és que nosaltres no tenim, l’empresa no 
té absolutament cap protecció, cap dret, tot són obligacions...”  

(director d’hotel) 
 
 
“Els períodes de prova no els tractem, de fet no contractem per règim de prova, segurament ara ho 
farem en un futur, bé, la veritat no creiem que és segur jurídicament per ningú, que el primer mes 
puguis dir no vinguis demà, no em sembla correcte. De moment, els temes de preavís són 
adequats, anul·lar-los perjudiquen al treballador (...) bàsicament, el que fem són contractes 
indefinits per tothom, no són per escrit, excepte alguns casos, i ara comencem a treballar amb 
paper escrit. El que passa és que es treballa amb varietat de tasques i vull fer un contracte perquè 
és millor per les dues parts i ho volem estudiar i ho estem acabant, i amb 2 mesos tindrem un 
contracte per cada treballador.”  

(gerent d’hotel) 
 
 
“(sobre els contractes per escrit) ...jo no ho trobo malament, perquè així cada part, cada part sap els 
seus drets i les seves obligacions. Inclús jo penso que algun any jo ho he fet per escrit, aquest any 
no sé perquè no he tingut temps (...) trobo molt bé que ara al treballador se li demani de donar un 
preavís quan marxa, i de respectar aquest preavís. Perquè jo m’he trobat amb moments punta, que 
m’han deixat gent plantada i jo he hagut de fer-ho, 24 hores treballant, o lo que fos per cobrir les 
seves baixes (...) igual que de l’altre banda et poden denunciar, i et poden denunciar 
l’incompliment de les teves condicions, tu també has de poder, has de denunciar l’incompliment 
de les condicions de l’altre. És un contracte no?.”  

(gerent d’un càmping de propietat familiar) 
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Tot i que no és la pràctica generalitzada en el conjunt del mercat laboral d’Andorra, les 
persones que treballen en l’Administració pública tenen un contracte per escrit, que 
normalment es realitza mitjançant un edicte públic i que ofereix una major seguretat 
respecte el treball que en la resta de sectors. També en el cas d’algunes empreses 
d’altres sectors es fa la contractació per escrit. 
 
 

“(...) el sistema de contractació de --- com a empresa pública, és edicte públic i quan una persona 
entra després d’una aprovació del consell d’administració, aquella persona entra fix, salvat el mes 
de prova que marca el reglament laboral, però que això és vàlid per qualsevol tipus de contracte.” 

 
(directiu d’una entitat parapública) 

 
 
“(sobre els contractes per escrit) Sí. És la política... Em penso que es fa des de fa molts anys. El 
que no entenc que es faci verbals, perquè sé que quant vaig arribar Andorra, vaig sentir que hi 
havia empreses que tenien contractes verbals, però no me’n sé avenir, no me’n sé avenir del 
perquè, suposo que per política d’empresa des de fa molt temps.”  

 
(responsable Departament Recursos Humans de comerç) 

 
 
A banda de les diferències entre contractes verbals o per escrit, es pot distingir entre 
contractes fixos i eventuals. De fet en la majoria de sectors, a banda dels contractes 
eventuals que representen una proporció relativament petita, es pot considerar que la 
major part dels contractes són fixos.  
 
 

“(...) el que estem fent és, com a molt, un contracte d’una durada de sis mesos, eh? Pensem que si 
amb sis mesos una empresa no ha estat capaç de veure, i valgui la redundància, les capacitats 
d’una persona, és que no està massa atenta, a les persones, no? el fet de tenir uns contractes 
continuats, temporals, i vinga, encadenar-ne un a darrere un altre, jo no li trobo sentit, no li trobo 
sentit. a vegades es fa però, nosaltres no. Nosaltres amb un contracte de sis mesos veiem si una 
persona es pot integrar dintre de l’empresa... llògicament hi ha un element fonamental, i li diem a 
la persona; és dir, nosaltres amb sis mesos et coneixerem i tu coneixeràs l’empresa i perquè les 
dues parts estiguin satisfetes és vital que les dues parts es coneixin.”  
 

(director del Departament de Recursos Humans d’entitat bancària) 
 
 
“Tinc un cas d’una  amiga que ha entrat al banc com eventual a través d’una empresa de treball 
temporal, i porta un any ja al banc i allí va anar a personal i li van comentar que tenia que 
continuar així i tal, però és una noia que, està treballant, per exemple, nosaltres fem un dissabte sí, 
un dissabte no, que treballem i ella treballa tots els dissabtes i no ha fet vacances en un any. I 
aquesta situació es pot allargar fins que... pot durar tres anys (...) A l’estiu, sí, perquè entra molta 
gent, es queda al cap de setmana (…) encara que eren noies que es quedaven per un mes, i ja 
porten un any. I les condicions son aquestes.”  

 
(treballadora d’entitat bancària) 

 
 

“Aquí els contractes són fixes a no ser que sigui per un motiu eventual. Llavors la gent té un 
període de prova d’un mes.”  

(responsable Departament Recursos Humans del sector comerç) 
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“...abans teníem molts més temporals a l’estiu i ara estem demanant unes coses per les persones 
que en saben i que saps que et responen, per agafar menys eventuals. Perquè ens en anem a un 
10% d’eventuals a l’estiu, els caps de setmana forts d’aquests de ponts i Nadal, doncs també tenim 
alguns estudiants que ens ajuden. Això entre un 5 i un 10% de la plantilla (...). En principi 
nosaltres sempre fem un mes de prova i un cop superat aquest mes de prova, explícitament un 
empleat passar a ser fix. Nosaltres no fem contractes de 3 mesos, 4. Excepte aquelles persones  
que són elles mateixes que ho volen. A la demanda del empleat, si vol treballar el mes d’agost 
perfecte. Doncs contracte d’un mes...” 

 
(responsable Departament Recursos Humans del sector comerç) 

 
 
Ara bé, el fet de tenir un contracte fix no garanteix una major estabilitat en el lloc de 
treball. Només en sectors com l’Administració pública i el sector bancari, on també la 
majoria dels contractes són fixos, es considera que es tracta de feines amb una major 
estabilitat (“feines per tota la vida”). Pel que fa sobretot al sector bancari darrerament 
s’estan produint cada vegada més casos de treballadors que “deixen” l’empresa, a part 
de les baixes voluntàries (que són una part petita, però, cada cop més significativa), hi 
ha altres casos on l’empresa quan té un treballador que per qualsevol motiu no vol, 
busca arribar a un acord (normalment amb millors condicions econòmiques de les que 
diu el reglament laboral) a fi i efecte de que el treballador signi la baixa voluntària (un 
exemple molt il·lustratiu són les “baixes voluntàries” que hi ha hagut després d’una 
fusió entre dues entitats andorranes). En tot cas, és evident que  els bancs, segurament 
per qüestió d’imatge, són reacis a acomiadar. Aquest fet és una pressió afegida a la resta 
de treballadors, que se n’adonen que aquesta feina no és tan segura com es pensaven 
(tradicionalment el treballador fix, encara que el contracte laboral no ho especifiqués, 
tenia la seguretat de tenir una feina de per vida). 
 

 
“No, jo no conec cap cas que no s’hagués firmat contracte. Jo vaig firmar un contracte de tres 
mesos, després de sis mesos, un tercer renovable i ja se suposa que amb aquest, a menys que et 
vulguin acomiadar, l’ambient general és d’una certa seguretat, inclòs massa...”  
 

(treballadora d’entitat parapública) 
 
 
“(...) Però realment simplement si tu fessis la teva feina, ni més ni menys, simplement fessis la 
teva feina, amb això tindries la teva vida laboral assegurada fins que volguessis (...) Andorra sí, a 
més és que, la gent, sobretot la gent d’aquí, de tota la vida d’aquí, entra amb aquesta filosofia, 
tampoc es fa notar gaire, fa lo que ha de fer, i espera estar tota la vida allà, sobretot als bancs, vull 
dir, fora dels bancs no. Veus que una persona està treballant aquí, desprès d’estar treballant aquí, i 
desprès d’uns mesos està treballant allà. Però els bancs el moviment inter-bancari és nul, fins que 
va entrar el X (...) Hi havia un pacte entre cavallers, entre les entitats andorranes, en el qual tu no 
podies anar agafar un treballador d’una altre entitat, fins que va arribar el X i va dir, bueno això 
que és?” 
 

(treballador d’entitat bancària) 
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En sectors com els serveis turístics i l’hoteleria, hi ha molts llocs de treball temporal 
degut a l’estacionalitat de certes activitats relacionades amb el turisme a Andorra –amb 
una gran afluència en la temporada d’hivern–. Aquesta temporalitat és molt evident en 
el sector serveis turístics que duplica el nombre de treballadors durant la temporada 
d’hivern, passant d’una mitjana de 1.740 treballadors entre els mesos de desembre i 
maig a una mitjana de 750 treballadors entre juny i novembre de l’any 2001 (veure 
quadre 4.22).  
 
Per tal de cobrir aquests llocs de treball durant la temporada d’hivern, s’estableixen 
quotes especials d’autoritzacions de treball. Per exemple, de les 1.774 sol·licituds per la 
temporada 2001-2002, la major part (el 64,5 %) corresponien al sector serveis (per 
activitats relacionades amb l’esquí) i una altra part (el 34,2 %) a activitats del sector 
d’hoteleria, mentre que només un 1,3 % corresponien a activitats del sector comercial. 
Atès que aquestes ofertes de treball temporal no es poden cobrir amb la contractació de 
nacionals d’estats comunitaris, molts dels treballadors contractats per les estacions 
d’esquí són extracomunitaris (sobretot d’Argentina i Xile). 
 
Quadre 5.1: Sol·licituds temporada d’hivern 2001-2002 per sector i zona d’origen 
dels treballadors 
 
 Comerç Hoteleria Serveis Total 
UE 24 605 370 999
Altres països 0 1 774 775
TOTAL 24 606 1.144 1.774
 
Font: Servei d’Estudis 
 
Per la temporada 2002-2003 s’ha establert una quota de 1.500 autoritzacions per 
activitats laborals que depenen directament de les estacions d'esquí (monitor, empleat de 
jardí de neu, pister, conductor de màquines, encarregat de neu artificial i agent 
d'explotació, a més de  les activitats de restauració al si de les estacions d'esquí i els 
serveis d'informació, de caixa i activitats annexes) dins de les quals es podran concedir 
un màxim de 780 autoritzacions (el 52 % del total) per a treballadors extracomunitaris.  
 
Per aquesta temporada (2002-2003) també s’ha establert una quota de 1.200 
autoritzacions (ampliada amb una segona quota de 450 autoritzacions) per a les 
activitats laborals que depenen del sector hoteler (llevat de les de gerent, director, 
professional de l'organització i relacions públiques, tècnic en manteniment 
d'instal·lacions hoteleres, cap de cuina, cap de menjador, cap de recepció, encarregat 
d'economat, governant, comptable i administratiu), de les quals es podran concedir un 
màxim del 15 % del total per a treballadors extracomunitaris. Aquestes quotes 
d’autoritzacions de treball són improrrogables i es concedeixen per un termini de cinc 
mesos. 
 

 
“(…) a veure, en el tema del personal fix normalment el que sempre intentem és agafar personal 
d’aquí d’Andorra (...) i el personal eventual pues, tens unes problemàtiques bastant importants (...) 
el fet de que cada vegada la feina temporera amb el qual hi havia gent que commutava doncs, 
molt, ara cada vegada pues la gent pues es vol assegurar molt més un període de temps fix de 
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treball (...) la diferència entre el fix i de temporal… amb el tema de retribució i tot això no hi ha 
cap, la única diferència que hi ha, els temporers són els que estan a la temporada i els fixos són els  
que estan tot l’any. Per tant, no és que hi hagi una diferència d’un contracte que estipuli 
individualitzat per cada persona, no. Aquí tothom té un contracte indefinit, el que passa que uns és 
per la temporada d’hivern, perquè ja li dóna el permís només per la temporada d’hivern (...) Són 
contractes escrits.”  
  

(directiu d’estació d’esquí) 
 

 
“I després agafem per la temporada d’hivern, molta gent temporer (...) De fixes tenim 15% (...) 
Temporals? Pues una mica de tot, monitors d’esquí, són tots temporers evident. La meitat de 
maquinistes són temporers, canoners no n’hi ha gaires de temporers, després tot el que és 
conductor de telecadira, telesquí tots aquests són la gran majoria, 95% són temporers. Bé, el bàsic 
que els demanem per treballar a les pistes és tenir, si és possible, una mica d’experiència (... )  Fa 6 
anys teníem molta gent, moltes sol·licituds i ens hem trobat a poc a poc amb menys sol·licituds tan 
de França com d’Espanya, bé de la gent Europea. I hem hagut d’anar a buscar més gent de Sud 
Amèrica.”  

(responsable de Recursos Humans d’estació d’esquí) 
 

 
Els responsables de contractar el personal temporer per aquests sectors, es troben amb 
un problema quan s’esgoten els “cupos” establerts a l’inici de la temporada, ja que si 
marxa algun treballador no poden contractar ningú més perquè no tenen més “cupo”. 
Davant d’aquesta situació en algun cas intenten demanar “cupo” per més persones de 
les que necessiten. 
 
 

“(...) és que feta la llei, feta la trampa. Què fem? O què es fa? Quan… què necessitem 300 
persones? Pues demanarem 310 (...) A veure, ja partim de la premissa que el que primer intenten 
és agafar gent del país, que no ve ningú… gent de la comunitat europea, i amb últim recurs gent 
sud-americana.. però bueno, si després de tot això ens trobem que si demanem 200 i que després ja 
no pots… o que marxi el treballador, la gent no fa l’acomiadament, ve aquí i al cap de cinc dies, o 
de dos dies diu, pues me’n vaig amb una altra estació perquè resulta que el meu amic l’han agafat 
allà, i allà tinc un apartament que aquí no ho tinc… llavors què fem amb els llocs de treball no els 
podem omplir perquè no en tenim al cupo.” 
 

(responsable de Recursos Humans d’estació d’esquí) 
 

 
“(… )tenim unes certes necessitats, el que no pot ser és que nosaltres demanem un cupo de 
treballadors… et marxin deu treballadors i no els puguis reemplaçar perquè tens el cupo acabat, 
això és lo que trobo que no és coherent (...) El tema dels cupos, jo particularment sóc totalment 
contrari perquè, clar, no agafarem més personal que… veritablement ens interessi (...) Clar, quina 
és la problemàtica que ens trobem? De que si marxa un o si acomiades a un o tens la possibilitat 
d’un mal comportament d’aquesta persona, i resulta que si marxa ja no podem agafar cap persona 
més, resulta que ens el tenim…que quedar amb lo que això comporta...” 
 

(responsable de Recursos Humans d’estació d’esquí) 
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Degut a la limitació per als treballadors extracomunitaris en les autoritzacions de treball 
per activitats per les que hi ha “cupo”, en temporades anteriors s’han fet contractes per 
llocs de treball que no es corresponien amb l’activitat real que realitzaven (treballaven 
en restauració encara que al contracte constaven com a tècnics de les pistes d’esquí).  
 
 

“Això ja s’ha acordat ja fa un parell d’anys que oficialment no treballen al restaurant. Però tothom 
sap inclòs el servei immigració i govern que estan treballant al restaurant. Això és el mateix estem 
amb un 80% de gent, de Sud Amèrica als restaurants (...) Normalment, és gent que igualment 
treballa a restauració, des de restaurant, que treballant igualment a restauració a Sud Amèrica, al 
seu país, a una estació d’esquí o (…) amb experiència també.” 

(directiu d’estació d’esquí) 
 
 
“Hi ha gent que per exemple està a restauració… i que… que fan els cursets d’explotació… però 
que feta la llei feta la trampa, m’explico, els fan perquè com que en principi els sud-americans, 
com que no tenim… només poden treballar a pistes, hem de tenir gent per restauració i els 
obliguem a restauració (…) hem de tenir algú al restaurant, i si no en tenim personal, hi ha sud-
americans. Què diu la normativa que fins ara ens ho han deixat passar, hem de posar uns 
treballadors, pues que sigui a restauració, però a l’any que ve donar-li una altra vegada el lloc de 
treball, encara que siguin els de restauració, necessiten passar el curs d’explotació.” 
 

(responsable de Recursos Humans d’estació d’esquí) 
 
 
Atès que la legislació sobre immigració limita molt la possibilitat de contractar persones 
de nacionalitat diferent de l’europea (extracomunitaris) els empresaris voldrien tenir la 
possibilitat de prorrogar algunes autoritzacions de treball per la resta de l’any, ja que del 
contrari es fomenta el treball il·legal, i aquests treballadors per la seva part, també 
demanen més facilitats per tenir els papers. Així les coses, alguns són del parer que 
aquesta situació d’il·legalitat es podria reduir atorgant més autoritzacions de treball 
quan són necessàries (no només de temporada) i facilitant la contractació mentre s’estan 
tramitant alguns papers, ja que durant aquest temps els immigrants no es poden 
permetre estar sense treballar, i per l’altra banda els empresaris els necessiten per poder 
cobrir els llocs de treball.  
 
 

“Ens donen permís per temporada, només temporada. El que passa és que la gent que val molt que 
podria interessar quedar-se tot l’any. D’aquests que tenen experiència que tenen formació, a més 
estan interessats per treballar no es poden quedar perquè no donen permís per l’estiu (...) Cada any 
m’interessaria tenir una mica de cupo per la gent aquella (...) continuar tenint la possibilitat de fer 
treballar els sud-americans. Com he dit abans no hi ha cap manera, sinó  no obrim les pistes. 
Potser això el que dèiem abans, que es quedin alguns no molts. Per exemple, fa 7 ó 8 anys 
acceptaven fins a un 5% de la plantilla que sigui no europea. Que no sigui europea, demanaven un 
permís especial per quedar-se aquí (...) I això seria interessant, perquè alguns es quedaran per 3 ó 4 
anys, perquè desprès no interessa, però d’altres es quedaran per sempre. I a més d’això potser 
tindrà una mica més de flexibilitat, a nivell de tràmits, quan entren (...) Hauríem de tenir més 
flexibilitat a nivell de tràmits. Perquè de totes formes si ho fem així, pues llavors clarament 
tindrem il·legals treballant a principi de temporada (...) No hi haurà altre forma. Si el Govern vol  
ser tan estricte, nosaltres haurem de treballar igualment… Facilitaran o obligaran a que la gent 
treballi il·legalment durant un temps. Que no és bo per ningú.” 

 
(responsable de Recursos Humans d’estació d’esquí) 
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“(...) un país que está en pleno crecimiento como Andorra, con tanto trabajo por cubrir, a mi me 
parece una contradicción (...) Tu crecimiento se estancará en algún momento porque no te dejan 
cubrir estas plazas. Entonces, no entiendo (…) pensando por los intereses de mi país, cómo puede 
ser que haya tantos lugares, tantos puestos de trabajo por cubrir que la gente…que no se encuentre 
personal, y que se estanque el crecimiento del país de esta forma. Digamos: abramos un cupo (…) 
el pensamiento podría ser que el inmigrante no ocupen los lugares que pueden ocupar los 
andorranos y los europeos. Perfecto. Plantea la ley así. Como que para la hostelería sí, para pistas, 
sí. Si son puestos que hay que cubrir no le voy a decir que no. Es decir, yo me vine a trabajar, me 
quede a trabajar, no?” 

(treballador sense papers) 
 
 
“Y había salido el tema de los papeles, creo. Personas no comunitarias que no las podían contratar 
(...) Y muchos, con los que hablé y que están interesados en contratarme, renegando de las leyes de 
no poder contratar gente extracomunitaria.” 

(treballador sense papers) 
 
 
En els sectors més necessitats de mà d’obra també hi ha l’opinió de que, a part de la 
plantilla fixa (que seria la major part), és convenient facilitar la contractació de personal 
per les èpoques en que es necessiten més treballadors. En aquest sentit, els empresaris 
voldrien una major facilitat per poder contractar personal extracomunitari, però també 
sorgeix el dubte de si això podria comportar una rebaixa dels salaris i un empitjorament 
de les condicions laborals. 
 
 

“Home és el moment en que la demanda és tan important que vam veure que movent per aquí 
Andorra és insuficient (...) tenim bastanta gent fixa i d'aquí Andorra, et diria que amb això un 
vuitanta per cent de la nostra mà d'obra és local, és d'aquí, i l'altra és la que d'alguna forma va i 
venen, però no vol dir que això sigui per tots igual (...) alguns anys hem fet viatges a Galícia i 
Portugal a buscar gent (...) Has d'anar parlar amb gent, parlar amb grups o anar directament a 
coneguts i a través de relacions que puguis tenir buscar mà d'obra (...) jo crec que el país té que 
intentar, ja sé que pot semblar que anem en contra del drets humans que lo que anem en contra de 
la... de lo que pensa Europa però jo crec que a Andorra lo que l'interessa i lo que li convé és poder 
tenir mà d'obra temporera, mà d'obra temporera jo penso que no ha fet mal a ningú perquè mira, si 
tens una persona, suposem de Txèquia, que ara ve al cas perquè em estat parlant, aquesta persona a 
Txèquia o no es guanya bé la vida o està al paro, o està amb dificultats i tu li dius: vinga durant un 
any pots venir a treballar aquí a Andorra, d'entrada lo que en principi no prohibeix la llei, pots 
venir un any a Andorra i potser guanyaràs tres o quatre vegades més que guanyes al teu país, no 
veig quin mal fem! ni amb ell! ni als drets humans! (...) però quan arribaríem a la crisi hi haurien 
problemes, a llavors això ens ho hem de plantejar molt bé (...) llavors Andorra no sé quina 
capacitat té per anar assimilant amb demandes puntuals que va aportant la gent, per cobrir aquestes 
demandes perquè sabem que són puntuals, sabem que no és una cosa que dura sempre (...) al 
moment en que la població o el país deixa de construir nosaltres no tenim aquesta necessitat i la 
agafaríem si hagués una nova obra.” 
 

(empresari del sector construcció) 
 
 

 “(...)en una paraula, que ens deixin portar la gent d’on puguem (...) Nosaltres el que necessitem és 
que vingui abundància de gent, que puguis triar, que (...) Sobretot això, que deixin portar gent que 
no siguin de la Comunitat Europea.” 

(empresari del sector hoteler) 
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“Potser una licitació més aperturista que entengués més el sector, però no sé fins a quin punt això 
podria ser aprofitat per alguns empresaris per abaratir els costos. Ignoro quina seria la reacció (...) 
jo no tinc prou elements de jutjar si hi hagués una política més aperturista. De fet sembla que la 
solució és obrir  Andorra a la mà d’obra de tots els països, repeteixo no sé fins a quin punt hi 
hauria una baixada de salaris encoberta.” 
 

(directiu del sector hoteler) 
 
 
“El problema que presentem és que Andorra no vol deixar de créixer, perquè els interessos 
econòmics de certes  persones estan ficats aquí, ens trobarem que tindrem que fer una obertura cap 
als països de l’est i del Magreb perquè vinguin i cobrin uns sous més baixos dels que tenim aquí. 
La majoria tenen la documentació francesa o espanyola, porten un DNI francès o espanyol i  són 
àrabs, i vindran… o sigui el que es busca, el que no es mira és que s’ha de controlar el creixement 
d’aquest país, perquè llavors no podrem solucionar els problemes que se’ns presentaran (...) 
Menys obrir la boca, baixada de salaris, baixada de salaris. Si no estàs contenta, ara encara els 
patrons aguanten, perquè no hi ha molt personal, i tenim que… però amb la llei de l’oferta i la 
demanda, si hi ha molta oferta, primer, baixada dels salaris increïbles, i segona en condicions 
precàries (...) Sempre i quan vinguin,  treballin i visquin dignament. Quan una persona treballi i 
pugui viure dignament, no s’hagi de deixar la meitat del salari per una habitació, com s’està fent al 
Pas, i molts llocs. La gent ens agafa una fama de gàngsters.” 
 

(responsable del Departament de Recursos Humans del sector comerç) 
 
 

Les vies per procedir a la contractació del personal, són per una banda mitjançant canals 
formals, és a dir, mitjançant el departament de recursos humans de la pròpia empresa –si 
en té– ,  mitjançant la publicació d’anuncis en premsa escrita, mitjançant la contractació 
dels serveis d’una empresa especialitzada en el tema, mitjançant del servei d’ocupació, 
o a través d’edicte públic en el cas de l’Administració, i per una altra banda mitjançant 
canals de recerca informals, és a dir, utilitzant relacions socials preexistents com la 
família, amics o coneguts. Aquest darrer model de recerca de personal sembla ser molt 
utilitzat per localitzar i accedir a un lloc concret dins el mercat de treball andorrà, ja que 
és una forma de tenir coneixement de les demandes i de les ofertes en l’entorn 
immediat. A més a més, és un mètode que permet obtenir ràpidament referències de les 
persones que es vol contractar o de les empreses on es vol optar per un lloc de treball, la 
qual cosa dóna una gran garantia tant pel contractant com pel contractat.  
 
 

“Aquí tots els assalariats que entren, tot és per edicte públic. O sigui es fa…, es pressuposa una 
sèrie de necessitats a nivell de personal, el consell de administració aprova el pressupost, i si està 
pressupostat, a l’any següent mitjançant edicte es contracten aquelles places o plaça, però sempre 
per edicte (...) nosaltres fem un perfil de cada lloc de treball, un perfil tècnic i d’ experiència. I en 
funció d’aquest perfil fem l’edicte (...) Desprès de l’edicte la selecció prèvia la fa una empresa 
exterior (...) Fem un contracte que passa per consell d’administració ja queda fitxat a l’acta del 
consell d’administració.” 
 

(directiu d’una entitat parapública) 
 
 
“Si tens molta sort i molts contactes, perquè aquí a Andorra, "l’enxufisme" és el rei. A veure, 
"l’enxufisme" en el sentit de que t’assabentes de tot de boca a boca, perquè si tu vas a un diari i 
veus un anunci i vas cap allà i no coneixes a ningú, evidentment hi haurà algú que coneixerà a 
aquesta persona i entrarà abans.” 

(treballadora del sector comerç) 
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Per una altra banda, alguns empresaris consideren que el contracte d’aprenentatge que 
estableix el reglament laboral (pel qual el patró s’obliga a ensenyar de manera pràctica 
un ofici, utilitzant a la vegada el treball de l’aprenent), resulta poc atractiu pels joves, ja  
que els salaris que reben els aprenents són baixos en comparació als que es poden 
obtenir en altres feines. En alguns casos, es considera que les circumstàncies actuals han 
sobrepassat el reglament de molt, i l’escassetat de gent jove fa que augmentin els salaris, 
de manera que sovint se’ls paguin quantitats més elevades. 
 
 

“Por ejemplo un chaval con 17 años, se le paga mucho más de lo que estipula el gobierno. Por el 
bienestar social que hay, por la necesidad del coche, sus letritas, sus cosas, pasar el periodo de los 
3 o 4 años de formación que necesitas para hacerlo un buen profesional, bueno, las necesidades, su 
nivel de vida, si prefiere estar en  una tiendecita como un indio, ganar 180.000 pesetas o repartir 
pizzas o ganarse 225.000 pesetas, que derivarse por este sector. Con lo cual se prevé que en 8 o 9 
años podamos tener un problema grave en la empresa, que ya lo estamos teniendo, de quitarnos 
gente el uno al otro, de una inflación en  los salarios.” 

(empresari sector annexos construcció)  
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5.2.- SALARIS 
 
El Govern fixa el salari mínim –la remuneració que el patró garanteix obligatòriament a 
l’assalariat–, que es revisa almenys dos cops a l’any (cada primer de gener i cada primer 
de juliol). A partir d’aquest salari mínim s’estableix el salari en cada empresa en funció 
del que acordin l’empresari i el treballador, ja que no hi ha cap altra regulació, excepte 
en el cas de l’Administració pública on la retribució es regula mitjançant una escala de 
salaris (a partir d’un sistema de classificació dels llocs de treball) en que s’estableix la 
base retributiva i els complements corresponents (en concepte de lloc de treball, 
qualificació etc.). 
 
 

“(...) es va fer una valoració i una classificació de tots els llocs de treball , ho vam fer també amb 
una empresa, una empresa assessora de fora (...) i a partir d’aquí d’aquesta valoració es van fer 
unes graelles salarials (...) tots els llocs de treball estan classificats dintre d’aquestes graelles (...) 
L’antiguitat la prima, en aquest cas nosaltres l’empresa pública, els triennis. Els triennis prima 
l’antiguitat (...) com més anys portes més diners cobres...” 
 

(directiu d’una entitat parapública) 
 
 

En sectors en els que hi ha una manca important de personal qualificat, és el mercat qui 
regula els salaris. Segons la teoria liberal19 quan hi ha un excés d’oferta de llocs de 
treball, els empresaris pugen els salaris als treballadors més qualificats per tal de que 
acceptin la feina i no se’n vagin a una altra empresa (i en aquest cas, els requisits exigits 
en un lloc de treball són menors), i quan hi ha un excés de demanda de llocs de treball, 
els empresaris, al trobar-se amb que les seves ofertes són acceptades més fàcilment, 
ofereixen salaris inferiors als que havien planificat o pugen els nivells de qualitat exigits 
en la contractació. D’aquesta manera qualsevol de les condicions de la demanda o de 
l’oferta altera la conducta de recerca dels treballadors i dels contractants. 
 
Actualment, a Andorra es constaten dificultats per trobar mà d’obra, sobretot 
qualificada. En aquest sentit, alguns empresaris de la construcció pensen que certs llocs 
estan sobrevalorats en matèria de sou, degut a aquesta lliure regulació del mercat entre 
oferta i demanda. Per això, des de l’Agrupació de Constructors (formada 
aproximadament per 30 empreses) es regula tant els salaris dels treballadors de les 
empreses que en formen part per tal d’anivellar-los segons la categoria professional, 
com el preu de l’hora contractada, evitant així aquesta competència entre empreses i el 
consegüent canvi de treballadors motivats per salaris més alts. 

 
“L'agrupació intenta d'alguna forma igualar els sous bases i tot això, llavors teòricament, el "paleta 
de turno" que està en una empresa si va a la del costat té un sou similar, llavors els sous similars jo 
penso que la gent no té masses ganes de fer proves no? (...) jo crec que les condicions de treball 
són similars en totes les empreses constructores (...) Que empreses constructores puguin donar un 
subplus o algo així jo no dic que no es faci però en principi el sou base crec que està bastant 
respectat en tots els nivells i quan dic respectat no és en el sentit d'especulació de dir: no, no! 
paguem baix i mantenir-se tots aquí, crec que els sous són amb correspondència, per dir-ho 
d'alguna manera, amb el que es pugui estar pagant a França, Espanya (...) que cada any l'adeqüem, 
o sigui cada any l'actualitzem estem en crisi o no estem en crisi.” 

(empresari sector construcció) 

                                            
19 Requena Santos, F , Redes sociales y mercado de trabajo, nº 119 CIS, Ediciones Siglo Veintiuno, 1991 
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En el conjunt dels sectors, destaca que els salaris del sector financer (entitats bancàries i 
companyies d’assegurances), l’Administració pública, i el sector industrial i la 
construcció són superiors a la mitjana (veure taula 4.6). En aquest darrer sector, una 
pràctica habitual és treballar a preu fet, és a dir, tant es fa tant es cobra. Aquest és un 
sistema que s’utilitza per pressionar als empleats per tal de finalitzar una obra amb el 
menor temps possible, però, a la vegada, aquests surten beneficiats econòmicament. 
 
En general quan l’especialització del lloc de treball és més gran els salaris són més alts, 
mentre que en els llocs que requereixen menys especialització els salaris són més baixos 
i, fins i tot, moltes vegades se situen al voltant del sou mínim. Tot i això, en sectors com 
els serveis turístics, hoteleria i restauració i el comerç, en que hi ha un dèficit important 
de mà d’obra, la mitjana dels salaris estan per sota de la mitjana del conjunt 
d’assalariats. Segons un informe estadístic elaborat per Govern el novembre de l’any 
2002, el 66,6 % dels treballadors nouvinguts (titulars d’una autorització de treball) del 
sector hoteleria i restauració cobren el salari mínim o una quantitat similar (no superior 
al 10 % dels 734,44 euros)20. Una possible raó del baix salari en aquest sector és la 
major proporció de llocs de treball menys qualificats, ja que els llocs de treball més 
qualificats dins d’aquests sectors també tenen salaris alts, però són una minoria. També 
cal tenir en compte que el salari final a banda de la qualificació, també depèn de les 
condicions del contracte sobre la jornada de treball, hores extres, etc. (veure apartat 5.3).   
 
 

“La media en nuestra empresa es de 400.000 pesetas al mes un oficial de primera, es super elevado 
(...) Un encargado si no quieres que te plegue al final del año lo tienes que estimular con 2 
millones de pesetas, porque sino la competencia te le da un trato excepcional… has de mimar tanto 
al trabajador que ya es abusivo (...) se crea una violencia, que nunca puede unirse al gremio porque 
estamos costeleados entre los presupuestos y el movimiento laboral y hay un merder social, que 
cada uno va por la suya.” 

(empresari sector annexos construcció) 
 
 

“(...)s’estan guanyant unes mensualitats tals, un cuiner que guanya 400.000 pessetes doncs està 
molt bé, una paga extra a l’any, vacances, tot...” 

(empresari d’hoteleria) 
 
 

“Pues 130 y pico de base, luego si haces horas extras...” 
(treballador temporer d’estació d’esquí) 

 
 
Els complements salarials, comissions, primes, pagues extres, etc. varien molt d’un 
sector a un altre i entre les diferents empreses del mateix sector, ja que no tenen caràcter 
general per tots els treballadors (no estan regulats per llei excepte en el cas de 
l’Administració pública). En general aquests complements són més elevats en el sector 
bancari, i són freqüents en les empreses del sector comerç i en la construcció. En el cas 
d’hoteleria i restauració, malgrat que els complements salarials no estan molt instaurats, 
moltes vegades els treballadors incrementen la seva remuneració amb el que obtenen de 
les propines, i en alguns casos s’ofereix al treballador l’allotjament i la manutenció com 

                                            
20 El Periòdic d’Andorra, dimarts 12 del novembre del 2002. 
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a complement del sou, i en aquests casos el salari en efectiu és més baix (tot i que en 
alguns casos se’ls ofereix amb unes condicions deficients). 

 
 
“A nivell de sou el banc sí que està bé, perquè cada tres mesos tens una paga doble però no està 
estipulat, no hi ha cap estatut que ho digui ni res. Abans els estatuts, era com una aportació per 
quan et jubiles i tal, i abans et jubilaves amb tota la paga i de cop i volta van dir que el senyor que 
no portés 40 anys en el banc no es jubilaria amb això. I ho van fer directament, sense consens ni 
res (...) Sempre feien una pujada de sou al desembre segons l’IPC, feien al meitat de la pujada a la 
meitat de gener i l’altra meitat al juny. I avui, ens han passat una comunicació que a partir d’aquest 
any només es faria una pujada a l’any, i aquest mes no l’han fet. I han fet la meitat de la pujada al 
gener i aquest mes no n’han fet cap. A veure que és això, no hi ha estipulat res (...) Són criteris 
d’on estàs i no sé, són de fa molt temps... per exemple al director li dono un sobre de tant, a 
l’apoderat un de tant. No és un criteri d’objectius, ni res d’això (...) és subjectiu.” 
 

(treballadora d’entitat bancària) 
 
 
“(...)nosaltres tenim un sistema que és que dediquem una part dels beneficis a la distribució entre 
el personal, una part dels beneficis d’una forma lineal, igual per tothom, i una altra part que es 
distribueix en funció de les avaluacions que es fan, que fa cada responsable d’equip i per tant una 
vegada a l’any ens asseiem, avaluem persona per persona, encara que ens porti moltes hores, penso 
que és un exercici que val la pena fer...” 

 
(responsable del Departament de Recursos Humans d’entitat bancària) 

 
 
“(...) una prima sobre variable, però realment, a veure, tot això està molt bé, però tu també pots 
tenir una prima sobre variable aquí, però si els mercats, els bancs no assoleix el que ha de assolit, a 
tu no te la donaran. Més que això és l’actitud, l’actitud davant de la seva feina i la supervisió del 
teu cap. A veure, tu pots tenir molts variables, i estar molt ben pagat, però si realment no 
serveixes, a la llarga es veu si no serveixes, si tens un volum d’errades molt gran, si els clients es 
queixen de tu, si vens tard a treballar, a veure tot això es veu (...) jo crec que sobretot, hi ha una 
part objectiva i una part que és subjectiva, també depèn del teu cap, vull dir a veure…” 
 

(treballador d’una entitat bancària) 
 
 
“Aquí els venedors tenen un salari i desprès hi ha un sistema de primes, és a dir no hi ha una 
comissió de això que val 100 tu guanyes 1, no hi ha una comissió directa, però hi ha un sistema de 
primes que contempla que el venedor hagi complert uns objectius, unes xifres, que tota la seva 
secció hagi complert i el magatzem hagi arribat a una contribució neta, tal, tal. Però antigament hi 
havia un sistema en el qual tu a principi de mes et deien tu has de vendre X i tu Y i llavors si tu 
arribes, et pago, i a més si arribes a 100 et pago això, i si arribes a 101 et pago això altre. Amb 
aquest sistema era bo perquè la gent sabia perfectament que hi havia tal, si anava un 99 d’objectiu 
s’esforçava i arribava el 101 tenia 30.000 pts d’extra. Però això et pots imaginar causava (...) s’ha 
passat a un sistema de primes, que és més just, però que clar contempla moltes més coses que no, 
que no depenen ja només de la teva gràcia per vendre, depèn de tu, de com va el teu equip inclòs 
que el magatzem tingui guanys, tingui beneficis sobre els objectius i tal.” 

 
(responsable del Departament de Recursos Humans del sector comerç) 

 
 
“No fem comissions ni fem coses d’aquestes, vull dir, no. Ella m’ho va oferir el dia que vaig entrar 
a la botiga. Però jo havia treballat en una altra marroquineria i anàvem a comissió. Amb salari i 
comissió. Però allí hi havien unes baralles, mira, de veritat...” 

 
(treballadora del sector comerç) 
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“Jo, des de que estic a la casa vaig proposar pagar per hores, nosaltres no paguem sous fixes (...) la 
hora treballada, tal com diu la llei complint tot, tot a “rajatabla” de la llei (....) cada sis mesos  
donem 15 euros, 15,08 per ser exactes, de concepte d’antiguitat, perquè també la gent que porta 5, 
4 anys, 3 anys, a l’hora de marxar, doncs si ja està cobrant vint mil pessetes només d’antiguitat,  
s’ho pensi, perquè la oferta del d’enfront o la del costat li serà doncs això, de 15, 10 o vint mil 
pessetes més i aleshores també per evitar una mica aquesta fuita de gent per els mil duros no?”” 
 

(empresari d’hoteleria) 
 
 
“(...) el “fast food” té tant mala fama perquè, té molt mala fama no? Jo crec el contrari, és un 
treball supertranquil, tens una jornada intensiva, fas 8 hores, si no hi ha feina no tens feina, o estàs 
netejant o fent que neteges, tens un treball normal i corrent i estic pagant 170.000 netes amb un dia 
de festa, les quals corresponen a 7 hores i mitja treballades més mitja hora de descans més el 
menjar pagat i hora que fan hora que els pago. Es mal sou? Es que no.” 
 

(empresària sector restauració) 
 
 
“(...) perquè em dóna la impressió de que a vegades amb els salaris no es treballa massa net. A 
vegades es compten les manutencions, a vegades no, allotjaments d’una miqueta fora del que 
hauria de ser, no d’una forma massa correcta (...) Penso que els hotelers paguem molt pel personal, 
no dic tots però bastant. Paguem per sobre el mercat, quan venen aquí guanyen molt més que a 
Espanya. (...) La prima d’antiguitat com a tal, no, el que sí hi ha és que si una persona demostra 
una qualitat superior se la retribueix més (...) El que si i és cert, aquí, la gent que porta un cert 
temps amb nosaltres i està a gust acaba cobrant més, perquè té qualificació professional, poden 
tenir un salari més alt i que els hi pago amb molt de gust perquè tenen més coneixements i tenen 
més que aportar al mercat.” 
 

(gerent d’hotel) 
 
 
“ (...) el que passa és que el tema salaris és un tema una mica complicat, perquè la gent que treballa 
per temporada, per exemple, hi ha gent que és molt bona, que treballa molt bé. I aquella gent 
suposo que no la paguem prou. Però també hi ha gent que està aquí per passar el temps i que la 
paguem massa. Llavors intenten trobar una mica d’equilibri entre les dos coses (...) li donem un 
sou, un sou mínim i després li anem donant primes i tot això, per una mica valorar la gent que 
treballa bé, de cara a la gent que ve aquí només a passar només el temps (...) perquè lo que passa és 
que marxen quan tenen la paga, el 30 de mes se’n van i ja està, lo que fem una mica per evitar això 
és, també els hi donem una prima que es diu acumulable. De manera que cada mes tenen una 
prima (...) Sí clar, les feines més especialitzades més pagades (...) a nivell de sou els hi donem 
primes de qualificació (...) El tema, depèn…. la gent vol estar pagada amb un sou mig, però els 
que són monitors, està valorat molt més, cobren a preu d’hora, arriben a fer moltes hores i a cobrar 
un bon sou, hi ha monitors que poden viure tot l’any amb el que cobren aquí.” 
 

(responsable Recursos Humans estació d’esquí) 
 

 
Per una altra banda, en el cas d’Andorra, tot i que els salaris puguin ser en alguns casos 
superiors als d’altres països, no es corresponen amb un poder adquisitiu alt pels 
assalariats degut que el nivell de vida és força elevat, sobretot el cost de l’habitatge 
(veure apartat 5.6.2). Així, tot i reconèixer que per una gran part dels treballadors els 
salaris són baixos en relació al nivell de vida, els empresaris consideren que no poden 
augmentar els costos salarials degut a que desenvolupen activitats que es basen en 
l’atractiu de preus baixos (tant en els articles de compres com en els serveis d’hoteleria i 
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restauració). El fet que en molts sectors econòmics es treballi amb estrets marges de 
guany repercuteix en els salaris que resulten insuficients per pagar als treballadors més  
especialitzats i alhora repercuteix en la qualitat dels serveis que s’ofereixen (veure 
apartat 6). 

 
 
“Trobo que els salaris no estan adequats perquè la gent vingui a treballar i sigui interessant i, en 
canvi per un altre cantó, les empreses tenim el problema que no podem pagar més perquè Andorra 
no dóna...” 

(empresària del sector hoteler) 
 
 
“Clar, jo no puc pagar més al cuiner si no estic cobrant més per una altra banda” 
 

(empresari del sector hoteler) 
 
 
“Potser perquè nosaltres a nivell de facturació ens permet doncs, de donar-li al personal un tracte 
diguem-ne diferent. Poden tenir una qualitat de vida bastant superior a la que puguin tenir en un 
hotel, tenen un horari limitat i indefinit. Però clar com a contraresta nosaltres en la restauració 
treballem amb preus molt baixos i aleshores et trobes que tens que a la part de restauració perdem 
molts diners.” 

(empresari de restauració) 
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5.3.- JORNADA I HORARIS DE TREBALL 
 
 
El reglament laboral estableix una jornada laboral per als treballadors assalariats de 40 
hores setmanals i de 8 hores diàries, però es permet efectuar un còmput trimestral o 
semestral (depenent el sector) si així s’estableix per contracte entre patrons i 
treballadors o en el cas d’activitats que no permeten una distribució uniforme d’hores 
treballades, sempre que la mitjana calculada sobre aquest període no sobrepassi les 40 
hores setmanals i la durada màxima diària no sobrepassi les 10 hores (tot i que aquest 
règim no s’aplica als directius, persones empleades en el servei domèstic, i treballs del 
sector agrícola i ramader). També s’estableixen disposicions especials de la jornada 
legal de treball de clíniques i hospitals (màxim de 48 hores a la setmana). A més, els 
treballadors i els patrons poden pactar el treball en hores extraordinàries fins a un 
màxim de 66 hores en un mes (426 hores a l’any). També s’estableix el dret de gaudir 
d’unes vacances anuals remunerades (30 dies naturals o la part inferior 
proporcionalment corresponent al temps treballat a l’empresa). 
 
Malgrat que l’aplicació d’aquestes disposicions varia d’una empresa a una altra, en 
general són més fàcilment aplicables en alguns sectors (construcció i en general els 
serveis no relacionats amb el turisme). Generalment, els sectors relacionats més 
directament amb el turisme tenen unes condicions horàries subjectes a les variacions de 
les temporades turístiques, de forma que en temporades de baixa afluència turística un 
empleat pot gaudir dels drets que estipula el reglament laboral –és a dir, els dies de 
festa setmanals i les vacances reglamentàries, la jornada diària de 8 hores, etc.–, mentre 
que en temporades altes, els dies festius es redueixen a la meitat o desapareixen, les 
jornades esdevenen extenses i es fan més hores extres de les estipulades.  
 
Aquestes condicions afecten una part important de la població assalariada, ja que 
l’economia d’Andorra està molt especialitzada en el comerç i els serveis relacionats 
amb el turisme, i també ho afavoreix l’ampli marge de llibertat d’obertura dels 
establiments comercials (només s’estableixen 4 dies a l’any de tancament obligatori). 
En aquests sectors també es destaca la dificultat per poder complir amb la jornada de 
treball, en moltes ocasions degut a la manca de suficient personal per repartir les hores 
de feina en torns, sobretot en les èpoques de major afluència turística en els sectors 
directament relacionats. 
 
 

“Això una mica, els períodes laborals en que es treballa més és ara, de primavera a tardor perquè 
els hiverns i les tardors, són els dies més curts, no permet tant la pròpia naturalesa (...) Lo ideal 
seria que hagueren més persones, això sí que és veritat, però com que aquesta circumstància encara 
no es dóna has de caure a donar una hora més per poder avançar una mica més amb funció dels 
compromisos que has adquirit (...) Es paguen segons les normes del reglament laboral actual (...) 
Cada setmana se’ls hi fa el còmput, es paga cada quatre setmanes però cada setmana fem el 
còmput d'hores i les setmanes (...) o sigui quaranta hores lo normal, de la quaranta a la quaranta 
quatre amb el vint- i- cinc, de la quaranta- quatre a la quaranta-sis em sembla que és amb el 
quaranta i a partir d'aquí amb el cinquanta-cinc per cent, però això setmanalment es computa tot.” 
 

(empresari del sector construcció) 
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“8 h, 5 días la semana (...) tienes 2 días de fiesta por semana, por lo general trabajas 6 días pero te 
pagan el día de fiesta que trabajas. Se entiende? Si hay poco trabajo, tienes fiesta dos días, si hay 
mucho trabajo puede que no tengas ninguno. Los objetivos están pagados.” 

 
(treballador temporer d’una estació d’esquí) 

 
 
“Solo un día, nada más. El resto va todo dentro el mismo sueldo. En remontes son 125.000-
130.000; en caja, información, que es donde yo estaba 140.000. Son 6 días la semana, 9 horas.” 
 

(treballador temporer d’una estació d’esquí) 
 
 
“(...) hi ha un horari de recepció de 9 del matí fins a 12 de la nit, hi ha dos torns, a cada torns hi ha 
una persona i desprès hi ha una encarregada, que fa unes hores al matí i unes hores a la tarda 
perquè la recepció no estigui mai sola (...) nosaltres paguem les hores extres (...) la part de 
l’aparthotel, el vaig portar durant 2 anys i mig, i allà doncs les recuperaven, perquè el mes de maig 
és un mes molt mort, el mes de juny també és un mes súper mort, igualment si s’ha de fer vacances 
o s’han de recuperar dies, aprofitem al novembre, al maig, al juny, per recuperar dies.” 
 

(gerent d’un càmping de propietat familiar) 
 
 
“(...)nosaltres podem fer realment poc, perquè els clients dinen i sopen a les hores que dinen i 
sopen i dormen a les hores que dormen. Ens hem d’adaptar, es un sector que funciona així, ens 
agradi o no, i que patim. Reivindicacions, no. El que et dones compte, és que, no solament és aquí, 
sinó que passa a mig Europa, quan la gent porta un temps treballant en aquest negoci, segons qui, 
una part important dels empleats diu jo potser canviaré d’ofici, d’activitat, treballaré d’una altra 
cosa. El que passa és que a Andorra la gent s’enganya molt, perquè deixen hoteleria per treballar al 
comerç, i em dóna la sensació que aquí l’activitat també és frenètica, llavors, excepte la gent que té 
el privilegi, o al qualitat de vida de treballar a la indústria o a govern, la resta estan, més o menys, 
destinats a patir aquest activitat frenètica.” 
 

(gerent d’hotel) 
 
 
“Jo treballo set hores per dia, tinc un dia aquí i un dia allà (...) El que passa que jo et dic que he 
tingut en tot el mes d’agost, en tot el mes d’agost, jo he tingut un dia i mig de festa en total (...) En 
tot l’agost del dia 1 al dia 30. I tinc una companya, escolta’m, jo encara he fet set hores, el dia que 
hi havia més feina, doncs vuit o nou, però bueno, no ha sigut aquest agost (...) però tinc una amiga 
que treballa amb hindús que feia de les nou a les nou amb una hora o mitja hora per menjar i cap 
dia de festa en tota la setmana. No em diguis que es obligatori un dia de festa, perquè això vol dir 
que no...” 
 

(treballadora del sector comerç) 
 
 
“Jo tinc un solament, el diumenge que tanquem...” 

(treballadora del sector comerç) 
 
 

“La media que se trabaja en los supermercados son 10,5h diarias”  
 

(treballadora del sector comerç) 
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“(...) al portugués o al español lo apretan y lo ves que acaba por ceder hasta las 4 horas, y ellos 
saben que no lo van a cobrar. Pero el jefe decide, o te lo dice malamente o 48 horas te obliga. Así 
que, necesitas y tienes que trabajar...”  

(treballador del comerç) 
 
“(...) en el sector comerç o serveis que és el que més hi ha aquí a Andorra i tu saps que els horaris 
són extensíssims, ara al mes d'agost, per exemple, la gent està treballant un fart, no?  (...) el que 
passa que et trobes amb una realitat que tu al mes d'agost has de tenir el comerç obert fins a les 
nou perquè és que és quan es treballa, que estàs demanant a la gent que faci hores suplementàries 
perquè tampoc trobes mà d'obra qualificada per poder fer torns correctament, per exemple 
nosaltres ens plantegem estudiar la possibilitat de donar dos dies de festa però és que és 
impossible, és impossible perquè no tenim gent bona per poder-ho fer (...) Es pacta amb el 
treballador, en principi es paguen, però el que fem nosaltres, desprès de temporades fortes com ara 
l’agost o Nadal, donar la possibilitat que la gent recuperi 3 o 4 dies. Aleshores si surten 5 dies com  
baixa el volum de ventes i tal, l’encarregada fa més torns i la gent pot recuperar les hores. A veure 
la nostra consigna és, hi ha èpoques que s’ha de donar molt, però no ens agrada que el treballador 
estigui cansat.” 
 

(responsable del departament de Recursos Humans del sector comerç) 
 
 
“(...)mirem que les persones facin la seva jornada (...) pensem que n’hi ha d’haver-hi suficient amb  
l’horari laboral (...) això d’aquesta extensió de jornada doncs que es fa com un vici, una costum... 
penso que no és bo; vull dir que aquí passa algo. Vull dir, o la persona pues no pot acabar de 
desenvolupar tota la seva tasca, perquè té molta tasca assignada, això és una responsabilitat de 
l’empresa veure això i pendre cartes en l’assumpte, que és ni més ni menys que si es necessita una 
altra persona pues cobrir la vacant (...) estem en aquest aspecte, doncs molt atents, les persones ha 
de fer la seva jornada i ja està.” 
 

(responsable del departament de Recursos Humans d’una entitat bancària) 
 
 
“(...)no les paguen ni bojos (...) jo, ara no treballo tant. A l’hivern, més, el dia que surto mes aviat 
és a les set i mitja, els dies que surto a les 8 estic contenta i si surto a les set ja estic feliç. (...) 
Diuen que si hi ha feina, s’ha de fer la feina i si t’has de quedar, t’has de quedar (...) no, això és 
típic del banc, si tens una reunió, tens una reunió, si hi has d’anar més d’hora pel matí perquè hi ha 
una altra reunió, hi has d’anar més aviat al matí.” 
 

(treballador d’una entitat bancària) 
 
 
“(... ) mira fins ara es considera hores extres treballar en festius, per exemple Banca Telefònica 
com treballem amb molta gent que és de fora del país… pues per exemple per Meritxell 
treballàvem (...) Es considerarà hores extres, i es tornarà en principi amb un dia de vacances (...) 
nosaltres fem, dilluns a divendres fem 40 hores. Però el dissabte al matí Banc Telefònica per 
exemple esta obert doncs aquestes 4 hores, les cobrem, es paguen, es consideren hores extres. Per 
exemple si és qualsevol altre departament, jo crec que 40 hores el que fa és em sembla 35 hores, 
llavors (...) cada 10 dies fas 35 hores. Et treuen mitja hora diària, de tal forma que així cada 15 dies 
treballes el dissabte i no remunerat perquè durant 10 dies has treballat mitjà hora menys i llavors 
no és remunerat.” 
 

(treballador d’una entitat bancària) 
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Ara bé, no en totes les empreses d’aquests rams relacionats amb el turisme estableixen 
les condicions imposades als treballadors per la variabilitat de la temporada, sinó que 
hi ha unes quantes empreses que apliquen les mateixes condicions (diferents a les 
establertes al reglament laboral) durant tot l’any, situació que crea malestar entre els 
treballadors. És el cas d’empresaris que pacten des d’un principi amb el treballador un 
sou que inclou 48 hores setmanals o més, de forma que les hores extres no es 
comptabilitzin com a tals, els dies festius tampoc, sinó que tot el temps extra treballat 
es compta dins el sou pactat inicialment, el qual moltes vegades continua essent baix 
(en alguns casos s’ofereix la possibilitat de fer les hores reglamentàries però amb una 
remuneració inferior, i en altres casos ni tant sols s’ofereix aquesta alternativa, és a dir, 
els empresaris imposen aquestes jornades extenses). També és cert que hi ha empreses 
que compensen tot aquest temps extra treballat en forma econòmica o en dies festius. 
 

“O sigui hi ha una trampa aquí. Normalment a la fulla de salari és sou base 180.000 pessetes volen 
2 dies de festa a la setmana. Si volen 1 dia de festa a la setmana, 200.000 pessetes. Volen 1 dia de 
festa al mes 240.000. Clar la gent a un país com a Andorra que tenen que pagar uns lloguers de 
130.000 pessetes pues van a això. Però estan fora de la llei. Però si aquí hi hagués controls (...) La 
trampa és la següent: aquí nosaltres, durant el curs de la setmana uns dels períodes de descans al 
que fa referència el numero 1 i 2, s’ampliarà en concepte de descans setmanal, fins un total de 45 
hores consecutives (...) Nosaltres 1 dia a la setmana. Si anem en pla econòmic ens estan robant 52 
dies a l’ any. Que no els cobrem (...) Que no te’ls paguen. Perquè ells et fan treballar 6 dies a la 
setmana i descanses un (...) Jo mateix he fet viatges, 15 hores de treball, no volen saber res, això 
entra dins del salari. No entra en la mentalitat avui en dia. Quan una persona fa unes hores de 
treball, o sigui, a l’administració entren a una hora i sortien a un altre.” 
 

(treballador del sector transport) 
 
 
“Al comerç a les nostres botigues és paga hasta la última hora (...) I aquí Andorra, en el sector de 
l’hostaleria, a la majoria dels llocs,  no es respecta els dos dies de festa setmanal. El contracte que 
se’t fa, se’t fa que guanyes 150 més les 30 de l’altre dia, del dia que no fas son 180 i falsegen 
completament les xifres del que realment es guanya, perquè s’està a l’hostaleria es dóna un dia i 
mig, com a molt, però... i el mes d’agost, amb les festes, s’anul·len una quantitat de festes de la 
gent, van compensades amb el salari, et diuen, però no. Et diuen tu guanyes 180, però tu guanyes 
150 i això correspon al teu dia de festa que no fas. I és clar són sectors molt  crítics que ningú vol  
fer, arriba un moment en que no és podrà fer.” 
 

(responsable de Recursos Humans del sector comerç) 
 
 
“Hi ha restaurants familiars, hotels familiars que exploten la gent, perquè com només tenen dos o 
tres empleats els fan estar... però els grans establiments fan 8 hores, fan 9 hores, si fa una hora més 
li paguen. Jo tinc un establiment en societat que és el --- i quan fa una hora més li paguen. El --- no 
els paga la hora més però la recuperen o la fan a l’altre dia o fan tres dies quan se’ls ajunten mitges 
festes i fan dos dies sencers.” 
 

(empresari sector restauració) 
 
 
“(...) hi hauria necessitat de que si la gent vol treballar més hores perquè vol tenir un nivell de vida 
superior o perquè té disponibilitat horària, i volen fer hores. I lluitar contra això és molt complicat. 
Si no es regula això d’una forma eficaç ho faran en negre, i de fet és una realitat, que és el que està 
passant. I em dóna la impressió que la gent hauria de ser més moderna, hauria d’entendre més el 
que passa més al carrer (...) nosaltres, tot el que sigui hores extres les paguem, les cotitzem.  
Òbviament demanem qui les vol fer, seria il·legal d’una altra forma i a més sabem que pot portar 
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problemes i a més no forma part de la nostra manera de ser (...) No és que es facin més hores en 
aquests llocs, que és possible que es facin, si es fan es retribueixen de mutu acord. Però sobretot el  
que es fa és treballar o molt intensament o poc intensament i a més amb horaris diferents de la 
resta de la gent, i que és apte. I ho porta molt bé. Hi ha gent que s’aixequen a lo millor... entren a 
treballar a les 12 fins les 4, tenen la tarda lliure, tornen a entrar a les 8, i acaben a les 12. Tenen un 
horari diferent.” 

(gerent d’hotel) 
 
 

En alguns casos són els treballadors els que volen fer més hores, perquè necessiten un 
salari més alt (pel nivell de vida elevat que hi ha a Andorra), o per altres condicions de 
l’entorn social que els fa preferir dedicar més hores al treball per la manca d’alternatives 
per al temps d’oci (és el cas d’algunes persones joves que veuen el fet de treballar més 
hores de les que pertoquen com una manera més de passar el temps, ja que el temps que 
els resta per a sí esdevé un temps buit, per manca d’alternatives d’activitats en que 
esmerçar-lo). 
 
 

“...a veure, fins a cert punt la gent quan ve aquí, ve a guanyar els més cèntims possibles, la llei 
t’obliga que facin un dia de festa, d’acord? Però ells mateixos et demanen que no els donis cap dia 
de festa… és que jo necessito, no vull fer cap dia de festa.” 
 

(directiu d’estació d’esquí) 
 
 
“...no sé para que queremos dos días de fiesta si no se puede hacer nada (...) No hay ningún 
incentivo para los jóvenes, no pueden pasar tiempo.” 

(treballador de comerç al Pas de la Casa) 
 
 
La jornada laboral dels practicants, infermeres i altre personal auxiliar de clíniques i 
hospitals, sol ser de 48 hores setmanals, i el reglament estableix que el pagament de les 
hores per damunt de les 40 hores setmanals s’efectuï com a hores extraordinàries. Ara 
bé, en molts casos, degut a la manca de personal, es fan hores extres que finalment no es 
paguen. Les persones que treballen en aquest sector també es queixen perquè en molts 
casos no tenen un temps per dinar necessari enmig d’una jornada extensa (de 8 o 12 
hores continuades). 

 
 

“Però bueno amb el que la gent està més descontenta és que nosaltres fem horaris una mica 
especials, de 12 hores, el dia que treballem, treballem 12 hores i l’endemà no treballem, però ens 
trobem que hi ha molts dies que no podem dinar. Que has d’estar 12 hores sense menjar res 
pràcticament (...) jo penso que el problema de la gent no és tant d’horaris com el volum de feina, el 
volum de feina és molt important, i el que no li pots demanar a una persona és que et treballi 12 
hores seguides sense dinar. Però la gent ho aguanta perquè tothom té el nivell de consciència que 
treballes en una cosa greu i que tens que tirar del carro com pots.” 
 

(treballadora d’una entitat parapública - sector hospitalari) 
 
 
“Si jo fitxo, els pressupostos se’ls destarotarien bastant, perquè som molta gent, i nosaltres ja fa un 
any que estem pressionant molt, molt i el que hem aconseguit és que se’ns paguin les hores extres 
de temporada d’hivern. Hi ha molta feina, però clar, que passa amb les hores de la temporada 
d’estiu, que no són extres? (...) Doncs nosaltres en 8 hores no tenim dret a dinar, 8 hores laborals 
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de 8 a 4, i totes les direccions i jefes diuen que no tenim dret a dinar. Tu creus que jo puc estar 8 
hores en un quiròfan, sense anar a prendre un cafè?” 
 

(treballadora d’una entitat parapública - sector hospitalari) 
 
 

Segons les dades d’una enquesta21 realitzada l’any 2002 pel Centre de Recerca 
Sociològica   es destaca que les persones que treballen en el sector hoteleria i 
restauració (58,7 %) i en el sector construcció (52,9 %) són les que amb major 
proporció treballen més de 40 hores setmanals, mentre que les persones que treballen a 
l’Administració pública (13,5 %), entitats financeres (25,6 %) i altres serveis no 
relacionats amb el turisme (26,2 %) són els que tenen menor percentatge entre els que 
treballen més de 40 hores. 
 
En aquesta mateixa enquesta es destaca que els treballadors de l’hoteleria i restauració 
són els que tenen menys dies festius a la setmana (només un 27 % tenen almenys dos 
dies de festa), mentre que les persones que treballen en l’Administració pública (94 %), 
professions liberals (96 %) i en el sector construcció i annexes (77 %) són els que tenen 
amb major proporció dos o més dies de festa a la setmana (la resta de sectors supera el 
70 % de treballadors que tenen dos dies de festa excepte els del sector financer el 67 % i 
el sector comerç el 61 %). A més, el 64 % dels ocupats en hoteleria i restauració, i el 33 
% dels que treballen en el sector comerç, són els que destaquen per no tenir mai festa en 
cap de setmana (són els sectors relacionats directament amb el turisme i que tenen més 
volum de feina els dies festius), mentre que els sectors de professions liberals (96 %), 
organismes financers (89 %), construcció i annexes (88 %), i Administració pública (71 
%) són els que amb major proporció tenen festa tots o gairebé tots els caps de setmana. 
Igualment, les persones que treballen en el comerç i en l’hoteleria i restauració són les 
que amb menor proporció poden fer coincidir les seves vacances en el període de 
vacances escolars dels seus fills (el 34% i el 36 % respectivament no coincideixen mai, 
mentre que en la resta de sectors els que no coincideixen mai oscil·la entre el 0 i l’11 
%). 
 
En aquest sentit, també cal destacar que la jornada laboral d’una part important dels 
treballadors d’Andorra comporta problemes a l’hora de compaginar el treball amb la 
vida familiar, sobretot perquè els horaris i els dies festius de moltes persones no 
coincideixen amb els de guarderies i escoles dels fills (veure epígraf 5.6.1). Això per 
una part dificulta el desenvolupament de la vida laboral, sobretot de les dones que són 
les que assumeixen principalment (gairebé en exclusiva) les responsabilitats 
domèstiques i familiars, i per una altra part comporta problemes en l’àmbit familiar per 
la dificultat d’atendre correctament els fills. 
 
 

                                            
21 L’Observatori d’Andorra del Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans. 
http://www.iea.ad/cres/observatori.htm 
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5.4.- INFRACCIONS DEL REGLAMENT LABORAL 
 
Tot i que moltes empreses compleixen la normativa laboral, després de l’estudi 
comparatiu dels diferents sectors es posa en evidència que en altres casos no es 
compleixen les condicions que estableix el reglament laboral d’Andorra, sobretot en els 
llocs de treball que requereixen menys qualificació, que són més freqüents en els sectors 
relacionats directament amb el turisme (comerç, hoteleria, serveis turístics). Destaca 
l’incompliment de la jornada de treball (es supera la jornada legal establerta) i dels dies 
festius (no es donen els dies de festa setmanal o els dies recuperables establerts al 
calendari laboral) o de les vacances remunerades obligatòries (trenta dies naturals per 
any o la part proporcional corresponent). Aquestes hores extres i dies festius en molts 
casos es treballen sense cap compensació (es consideren inclosos en el salari pactat o no 
es paguen com s’estableix al reglament laboral). Altres infraccions que es cometen amb 
relativa freqüència són la contractació de treballadors sense l’autorització corresponent 
(treball clandestí que en ocasions s’intenta amagar assegurant aquestes persones com a 
empleats domèstics quan en realitat estan realitzant una altra tasca) o no declarar part 
del salari en la cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), tot i el risc 
de sanció pels empresaris si són denunciats al Servei d’inspecció de treball (en algunes 
empreses del sector de la construcció és una pràctica bastant generalitzada). Per contra, 
en sectors com les entitats financeres, parapúbliques, professions liberals, i també en els 
llocs de treball més qualificats d’altres sectors, en general tenen unes condicions més 
favorables (en molts casos regulades a través d’un reglament propi), i es compleixen les 
condicions establertes al reglament laboral, tot i que també hi ha casos en que hi ha 
irregularitats. 

 
 
“Les 40 hores setmanals no les respecta ningú.” 

(treballadora del sector hoteler) 
 
 
“En aquest país, ningú. I a sobre no pots dir res...” 

(treballadora d’entitat parapública) 
 
 
“Ni la privada ni la pública, ni ningú (...) El que fa més por és que puguis perdre la feina de la nit 
al dia, i és igual que portis 30 anys com que portis 50. Si els hi dona la gana... s’han vist casos 
que... 

 
(treballadora d’entitat bancària) 

 
 
“...mi jefe me dijo que me iba tratar de asegurar, pero, no me iban a hacer el contrato, el papel 
rosa, pero bueno, me iba a tratar de asegurar. Que iba a pagar, que no le importaba porque iba muy 
necesitado de gente. Y que me iba a tratar de poner como empleada doméstica, cuidando a sus 
hijos y bueno, tendré el papel rosa, estaré asegurada, pero estoy trabajando de camarera...” 
 

(treballadora sense papers) 
 
“Se paga todo, pero igual no se declara todo (...) y se va al inspector y (...) En la construcción, sí. 
Yo no digo mentiras, sí que se hace (...) La compensación se la das al trabajador la mayoría de las  
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veces, comporta el peligro de que si él se enfada no se acuerda del dinero que le has dado. Es 
decir, se va directamente al inspector de trabajo y el inspector…” 
 

(empresària i gerent d’empresa de construcció) 
 

 
“El problema de base és pot ser el incompliment de la llei que passes de les hores de treball (...) 
Els controls han sigut gràcies a que nosaltres hem fet la pressió” 
 

(treballador del sector transport) 
 
 
Quan es produeixen infraccions al reglament laboral, els treballadors poden recórrer al 
Servei d’Inspecció de Treball, que tramita una proposta de sanció a partir de les 
denúncies presentades. En general, els treballadors no tenen molta confiança en aquest 
sistema i el consideren insuficient per defensar els seus drets, ja que cal iniciar un 
procediment judicial, han de buscar assessorament legal (esdevé problemàtic en mancar 
advocats laboralistes, a Andorra), i davant d’aquest procés els treballadors se senten en 
inferioritat i consideren que les resolucions no els seran favorables o que es resoldran en 
un termini tan llarg que no els beneficia. Per la seva part, alguns empresaris consideren 
que el Servei d’Inspecció de Treball sempre afavoreixen els treballadors (fins i tot quan 
són els treballadors els que no compleixen les normes que els empresaris han establert, 
com és el cas de les mesures de seguretat en les obres). 

 
 
“...Quan tenim una queixa, i qualsevol va a la inspecció de treball és una vergonya. És vergonyós, 
perquè la llei diu això i si no hi està d’acord, busqui’s un advocat (...) La majoria de persones que 
han tingut un problema, els han acomiadat sense donar-los-hi les vacances, que els han acomiadat, 
o persones que han plegat. Avui m’he trobat una persona que ha plegat, no li han pagat les 
vacances perquè no va donar el temps que calia donar, però a aquesta persona no se li respectaven 
els dies de festa, no es respecten les 40 hores setmanals en molts sectors, clar, si no hi ha un 
sindicat que defensi aquests interessos, malament (...) Tu a l’inspector de treball pots denunciar 
però la denúncia pot quedar allí, si realment hi ha una denúncia, però no pot atacar directament a 
l’empresa perquè pagui el que et déu o el problema que hi hagi. Llavors t’has de buscar un 
advocat. Aquí Andorra no hi ha advocats laboralistes, perquè aquí Andorra els advocats només 
busquen treballar amb empreses importants. I a on vas a recórrer? Vas a la Batllia i ho demanes i 
et reben, porti’m el justificant del telèfon, el lloguer del pis, un testimoni… i quan ha passat tot 
això, és clar, si tu estàs esperant per cobrar, la gent diu, deixem-ho estar… no val al pena (...) si 
obres la boca reps.” 
 

(responsable del Departament de Recursos Humans del sector comerç) 
 
 

“Y no sé si se controla pero a mí cuando se cae me cuesta dinero (...) Yo le hago firmar un papel 
que yo le doy un casco y se lo tiene que poner el casco y si no se lo pone a multa la tendrá que 
pagar él.” 

(empresària del sector annexos de construcció) 
 
 
“Y al final sabéis lo que hacen, se van a la inspección del trabajo y dicen (...) mi dueño me ha 
quitado esto de la nómina y les dan la razón. Así, que la multa es para mí y no hay derecho. La 
inspección del trabajo está siempre con el trabajador y no hay derecho.” 
 

(empresària del sector construcció) 
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Durant l’any 2001, el Servei d’Inspecció de Treball va rebre 138 denúncies i va efectuar 
6 inspeccions d’ofici i un total de 329 actuacions en relació a les condicions generals de 
treball, i es van incoar 90 expedients sancionadors (45 corresponien al sector hoteleria, 
14 a la construcció, 14 als serveis, 10 al comerç i 7 a la indústria) amb un total de 269 
infraccions (un mateix expedient pot contenir varies infraccions), entre les que 
destaquen el salari en els terminis establerts (el 19,3 %), per infraccions relacionades  
amb la durada del treball (còmput trimestral, hores extres... el 18,2 %), per 
incompliment del calendari laboral (el 14,9 %), i per treball clandestí (el 7,8 %). En 
relació al control de les mesures de seguretat i salut es van realitzar 310 actuacions i es 
van inspeccionar 265 obres, amb un total de 45 expedients sancionadors (sector 
construcció). Però aquestes denúncies i sancions corresponen només a una petita part de 
les irregularitats, ja que en la majoria dels casos els treballadors no denuncien les 
infraccions del reglament laboral, perquè els que senten desprotegits per la manca de 
mecanismes per defensar els seus drets i per la inseguretat que comporta 
l’acomiadament lliure i la manca de protecció social en cas d’estar sense feina, el que 
provoca el temor a denunciar aquestes situacions. El fet de ser un país petit, en que 
tothom es coneix, també dificulta que es denunciïn aquestes situacions. 
 
 

“Aleshores és una cosa que passa, però que tothom calla. Tothom aguanta, va tirant, i no es 
denuncia. Poquíssimes vegades a l’associació, tenim denúncies, poquíssimes. Si tu ara estàs 
treballant pel meu jefe i dius: “hosti és que aquest tio… me’n vaig a treballar a un altre lloc!” i si 
demanen referències: “aquesta és una mala ..., no venia a treballar, ha fet això, no sé que 
quantos…” i encara moltes vegades és al revés, quan algun tio ha assetjat a alguna treballadora, i 
ha plegat, quan s’ha assabentat que torna a treballar, truca: “fulanito,  vaya elemento que has 
agafat, no vull ni veure-ho”. 

(responsable del Departament de Recursos Humans del sector comerç) 
 
 
“Home, però és legal, en un moment donat li pots fer una denúncia a un jefe i fotra’l i això, si és el 
teu amic o del pare i a veure... és que és fotut, a veure, jo no ho faria, jo no ho faria...” 

 
(treballadora del comerç) 

 
 
“...si la teva jefa t’ha convidat a sopar i és molt bona col·lega teva i et paga quan t’ha de pagar, 
segurament tu no li fotràs cap denúncia.” 

(treballadora del sector comerç) 
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Per una altra part, tant els treballadors com els empresaris de diferents sectors han 
expressat la necessitat de regular més aspectes que no estan definits en l’actual 
reglament, per afavorir una major seguretat en les relacions laborals per ambdues parts 
(regulació de l’acomiadament, preavís per part dels treballadors...). De fet, alguns 
d’aquests punts s’estan contemplant en el projecte de llei sobre el contracte de treball, 
entre altres canvis per poder procedir a  la ratificació de la Carta Social Europea. 

 
 
“...las cosas vengan más reguladas, por ejemplo, usted mínimo, 6 meses, pues muy bien. Un mes 
de prueba, un mes de prueba. Pues usted si es despedido cobrar 2 millones de pelas, y si el 
trabajador no reúne las condiciones se le puede despedir, pero empezar a crear un algo (...) Intentar 
buscar unas leyes que protejan al trabajador, al empresario y al país, cada uno lo suyo. Es muy 
difícil. Un poco de resumen, es que falta un poco de compromiso serio del gobierno y que nos 
haga a todos regular las cosas bien, todo será más seguro, tenemos profesionales, seremos más 
competitivos y que cada uno defienda sus intereses, el trabajador que está en una  empresa que 
encuentre una seguridad...” 

(empresari del sector annexos de construcció) 
 
 
“(el preavís per part dels treballadors) Home és clar que seria interessant que ho donés però no ho 
farà, vostè pensi que sempre que vas a tribunals, malauradament, el tribunal sempre tapa l'obrer a 
banda, clar, és el més feble, (...) va molt a favor d'ell, llavors un obrer que no estigui d’acord amb 
una empresa si té molta responsabilitat dirà bueno marxi d'aquí quinze dies o sinó mira, demà no 
vinguis, avui en dia ens trobem obrers que comencen el dilluns i el dimecres ja no venen, i són tan 
absurd que fins i tot perden aquestes hores, no venen ni a cobrar, o sigui mira com està el món.” 

(empresari del sector construcció) 
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5.5.- COBERTURA SOCIAL 
 
El sistema andorrà de seguretat social és administrat per la Caixa Andorrana de 
Seguretat Social (CASS) creada l’any 1968, que es divideix en dues seccions: la secció 
malaltia (cobreix malaltia, maternitat, accident de treball, invalidesa i defunció) i la 
secció de vellesa (pensions contributives). Les despeses de les dues seccions 
d’assegurança són cobertes per cotitzacions, que es basen ja sigui en els salaris cobrats 
pels treballadors, ja sigui en l’import a preu fet pels assegurats no assalariats. 
 
L’afiliació a la CASS és obligatòria per tots els treballadors assalariats22 (tant els fixos 
com els temporers) mentre que és voluntària per altres persones que treballen per 
compte propi a condició que resideixin a Andorra: agricultors, comerciants, industrials i 
les persones que s’estableixen com a professionals liberals. Aquests treballadors 
autònoms en alguns casos opten per contractar una assegurança privada (en el cas dels 
professionals liberals, en altres països s’afilien obligatòriament a una mútua a través 
dels col·legis, però aquesta regulació no es dóna a Andorra). 

 
 
“Yo he enfermado y he tenido cobertura médica, me han pagado los días. Esto es perfecto. Y te 
sentís tranquilo de que te puede pasar algo, y bueno… estás  por contrato (...). Si estás en negro y 
te enfermas, puede que no vuelvas.” 
 

(treballadora temporera d’una estació d’esquí) 
 
 
“Luego el tema de la seguridad social y eso, todo el mundo contento, es que no tienes ni en tu 
país.” 

(treballadora temporera d’una estació d’esquí) 
 
 
“Hi ha moltes maneres d’assegurar-te, o et pots assegurar a la CASS com autònom o bé dependre 
d’una assegurança amb una assegurança privada.” 

(professional liberal) 
 
 
“Nosaltres, dins els farmacèutics, hi ha una mica de tot: hi ha gent que està assegurat a la CASS i 
d’altres que tenen seguros privats” 

(professional liberal) 
 
 
“A Andorra (...) primer es fan les seguretats socials i els col·legis d’advocats o els col·legis 
professionals s’han fet després, i encara no tenim llei. La seguretat social s’ha copiat dels països 
veïns i el que no s’ha pensat a copiar dels països veïns és que la seguretat social no lliga als 
professionals, perquè tenen les seves mútues, i aquí Andorra que ens trobem? Que la seguretat 
social en comparació als països veïns ens trobem que els col·legis professionals no tenen la 
capacitat econòmica per crear una mútua que s’hagin d’afiliar obligatòriament els seus membres. 
Llavors no estem ni en un lloc ni en l’altre. Llavors és un problema que tenim.” 

(professional liberal) 
 
 

                                            
22 Les cotitzacions representen el 13% del salari a càrrec de l’empresa i entre el 5% i el 9% del salari a 
càrrec de l’assalariat, segons el règim de jubilació escollit. 
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La seguretat social cobreix el 75% de les despeses en l’atenció ambulatòria (despeses de 
farmàcia i consultes mèdiques) i el 90% en el cas d’hospitalització (la totalitat de les 
despeses en el cas dels accidents laborals), quantitat que reemborsa als assegurats que 
l’han pagat prèviament, si bé la Caixa podrà reemborsar fins al 100% de les seves tarifes 
de responsabilitat a demanda expressa de l’assegurat quan el tractament té un cost elevat  
en relació als seus ingressos, i els usuaris acollits a programes d’ajuts socials només 
avancen el 25 % del cost total (de manera que s’elimina el sistema de pagament total de 
l’import i el posterior reemborsament del 75 %). Els beneficiaris d’aquestes cobertures 
són, d’una part, els cotitzants i, d’altra part, els seus drethavents i les persones 
reconegudes al seu càrrec.  
En algunes empreses s’ofereix als treballadors un complement a aquesta assegurança 
per cobrir fins al 100 % de les despeses de malaltia, sobretot en el sector bancari, en 
algunes empreses parapúbliques i en empreses d’altres sectors per al personal fix.23  
 
 

“...quan una persona s’incorpora a ---, automàticament el tema salut, comença a estar cobert, pel 
fet de treballar és automàtic; aquí sí que no hi ha opció, pensem que una persona a lo millor quan 
entra diu: a alguna cobertura de malaltia.... sí, però quan s’hi trobi, la trobaria a faltar, per tant és 
implícit. Contracte va aparellat a aquestes avantatges. Després al cap d’un any, per exemple, 
posem en marxa les avantatges de préstecs i al cap de dos anys el complement de pensió, el fons 
de pensió.” 
 

(responsable Departament de Recursos Humans d’una entitat bancària) 
 
 
“Doncs el que no cobreix la CASS ens ho cobreix l’assegurança...” 

 
(treballador d’una entitat bancària) 

 
 
“...tenim una assegurança a nivell de personal, per fer una complementaria de la malaltia, 
complementaria de la malaltia general.” 

(directiu d’una entitat parapública) 
 
 
“... l'empresa per voluntat pròpia li pot cobrir el resto si està de baixa del salari x mesos però això 
és voluntat, no ens ho obliga res, però hi ha casos que inclouen vinculats  pels sous fins al cent per 
cent.” 

(empresari sector construcció) 
 
 
“Posem a l’abast una assegurança en el qual et cobreix, qui vulgui, et cobreix el 25% de la 
seguretat social, dels fixes, perquè la pòlissa aquesta em diu que tenen que estar assegurats tot 
l’any. Llavors l’empresa vam decidir fer aquesta pòlissa i els que vulguin… Pels fixes, pels 
temporals no.” 

(directiu d’una estació d’esquí) 
 
 

                                            
23 La llei de la funció pública també estableix que el Govern pot establir millores a les prestacions 
passives de l'organisme encarregat de la seguretat social mitjançant l'aprovació de plans dirigits, o bé a 
col·lectius concrets o bé amb caràcter general, a tots els funcionaris, i que quedarà regulada 
reglamentàriament la mútua de funcionaris de l'Administració general. 
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“A nivell d’assegurances, per al personal eventual, només hi ha l’assegurança normal de la 
Seguretat Social, però pel personal fix, tenim també els oferim un complement : l’empresa paga el 
75% i l’empleat paga el 25% , i tractem també el que és assegurança de vida. També fem un fons  
de pensió per la gent fixa, que només cobraran quan tinguin 60 anys. No ho cobren abans, si 
marxen abans, està perdut per ells, és un fons que està per la gent que es quedi. Una mica per 
promocionar la gent que es quedi.” 
 

(responsable de Recursos Humans d’estació d’esquí) 
 
 
Per tenir dret o donar dret a les prestacions de l’assegurança de malaltia els assalariats 
han d’estar en situació d’alta i haver cotitzat almenys 40 dies abans de la primera 
demanda (els no assalariats han d’haver cotitzat els tres mesos anteriors), i com a norma  
general, el salari mínim del Govern d’Andorra és el mínim requerit per a l’obertura de 
drets.  
 
Per tenir dret o donar dret al reemborsament de les prestacions de maternitat cal 
justificar sis mesos d’afiliació a la data del part (12 mesos en el cas dels no assalariats), i 
per tenir dret a les prestacions de salari (atur de treball de l’assegurança de malaltia) per 
un període superior a 180 dies els cotitzants assalariats hauran de justificar un mínim de 
12 mesos de cotització. En tots els altres casos, les prestacions d’atur de treball no 
podran ésser superiors a 180 dies. 
 
Els assalariats perden els drets d’aquestes prestacions 25 dies després de la baixa 
d’empresa (15 dies després de la cessació de l’activitat en el cas dels no assalariats). De 
fet, aquest és un dels punts que es considera més negatiu, juntament amb l’escàs import 
de les pensions que en molts casos és mínim. Les pensions s’atribueixen als assegurats 
cotitzants en arribar a l’edat de seixanta cinc anys, en funció dels punts adquirits amb la 
cotització mensual (segons la categoria escollida correspon una classe de pensió), a 
partir d’un mínim de 5.000 punts. 

 
 
“La veritat, hi ha molta oferta de treball, però l’assistència que es dóna a un treballador que es 
queda sense feina, tampoc és gaire correcta. Tu perds la Seguretat Social al cap d’uns mesos de no 
tenir feina.”  

(Responsable de Recursos Humans de comerç) 
 
 

“Guanyen bastant. Però el que es destina poc és a temes socials, atur, jubilacions, a més diria que 
és molt baixa...” 

(gerent d’hotel) 
 
 
“I Andorra ho tens molt més barat que Espanya, perquè les condicions socials aquí no existeixen, i 
si és veritat que no pagues impostos, però no tenim la protecció social, a part de l’acomiadament 
lliure, o et quedes sense feina, si et quedes embarassada (…) jo he agafat persones embarassades 
perquè sinó, no les agafa ningú enlloc.” 
 

(responsable del Departament de Recursos Humans del sector comerç) 
 
 
Davant la manca d’altres prestacions socials, es considera que la CASS acaba complint 
funcions que no li corresponen, ja que s’utilitza per cobrir algunes situacions que d’una 
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altra manera quedarien desprotegides (la CASS paga punts no contributius o prestacions 
a persones que no han cotitzat el temps suficient per tenir una pensió mínima com és el  
cas dels que ja treballaven abans de la posada en marxa de la CASS l’any 1968).24 
Actualment s’està elaborant una nova llei de la CASS en que es preveu l’increment de 
les cotitzacions, i cal veure si la CASS continuarà assumint les pensions no 
contributives o si es finançaran amb els pressupostos de l’Estat, i també si es fa 
obligatòria l’afiliació per als autònoms ja que en alguns casos només s’asseguren quan 
preveuen una despesa sanitària important i després es donen de baixa. 
 
 

“La seguretat social està fent funcions socials que no li corresponen. Moltes persones per por de 
plegar de la feina, agafen baixes i hi ha quantitat de persones amb baixes, perquè no poden plegar, 
no poden quedar-se en atur i s’utilitza la seguretat social per pagar molts riscos laborals.” 
 

(encarregada de personal del sector restauració) 
 
 
També es destaca que algunes lesions o malalties derivades de l’activitat professional no 
tenen la consideració d’accident laboral i per tant no tenen la mateixa cobertura. Per 
altra banda, les empreses amb més incidència de riscos laborals (sobretot del sector 
construcció) reconeixen que cal adoptar més mesures de seguretat per evitar els 
accidents. 
 
 

“Et ficaré un exemple, fa poc una meva companya, és va fer passant, nosaltres fem molt 
d’esforços, es va fer mal. Pues s’ha quedat amb el 50% de… i si és un any, pues un any que et 
quedes. Llavors dius, me’n vaig  a fer una feina mes reposada, no? (...) Jo em vaig fer una 
tendinitis, passant una persona que era bastant… és la meva feina, pues bueno, vaig fer una 
estrebada, però la persona de recursos humans, quan vaig anar, i vaig dir és que (...) hauríeu de 
posar camillers com hi ha a tot arreu. Tu surts d’aquí i n’hi ha a tot arreu, i tal, la resposta va ser la 
següent: enlloc de contractar més camillers, contractarem infermeres mes fortes. Vale?” 

 
(treballadora d’entitat parapública- sector hospitalari) 

 
 
“S’ha de contemplar dins les activitats laborals, una persona que ja fa 40 anys que treballa en una 
cadira davant de l’ordinador, que tingui artrosis o alguna altra cosa. Hi ha malalties que han 
d’entrar dins accidents  laborals. És que no és normal que portis tacons i et trenquis un turmell i 
que sigui un accident laboral, i que et destrossis l’esquena, i no sigui un accident laboral.” 

 
(treballadora d’una entitat bancària) 

 
 

                                            
24 “Un terç dels pagaments per a pensions de la Caixa andorrana de seguretat social (CASS) pel 2002 
correspondrà a les no contributives, cosa que representarà més de 1.100 milions de pessetes, dels 3.300 
que la parapública dedicarà a les jubilacions. La CASS abona els drets passius no contributius a les 
persones que han cotitzat però que no han arribat a un mínim. D’aquesta manera, la seguretat social els 
dóna una pensió equivalent a 5.000 punts i assumeix la diferència entre aquesta xifra i els punts que 
realment van adquirir (...) A aquesta compensació s’hi podia accedir a partir d’haver cotitzat cent punts. 
L’equivalent a una pensió de cinc mil punts és lleugerament superior a les 112.000 pessetes, quan 
persones que han treballat poc temps podien tenir només dret a una jubilació d’entre cinc o deu mil 
pessetes al mes. Els fons per fer front a aquesta despesa provenen de les aportacions de la resta 
d’assalariats.” (Ricard Poy / Pietat M. Vivas: Diari d’Andorra, dilluns, 16/07/01 Nº 3385 Any 2001). 
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“Se está empezando a sanear, gracias a Dios, se está empezando a tomar conciencia por parte de 
las empresas, poniendo miembros de seguridad, los constructores están formalmente dando, pero 
hacer las cosa como dios manda.” 

(empresari sector construcció) 
“Hay que concienciar al trabajador (...) Lo que yo digo es que en este caso el empresario está muy 
concienciado y el trabajador, no. Le tienes que decir que se ponga el casco, es que trabajo sin 
cinturón, le tienes que decir que se lo ponga…yo no sé si se tendría que obligarles a algo o 
sanciones económicas.” 
 

(tècnic d’una empresa de construcció) 
 
 
“Pero por qué funciona mejor? porqué toca la seguridad social andorrana y el que no vol es pagar, 
automàticament, hem de controlar el problema del trabajador que se cae y se hace daño, porque a 
mi me cuesta dinero.” 

 
(empresària del sector annexes de la construcció) 

 
 

 
“(...) intentem seguir les normes més o menys bàsiques, almenys bàsiques, a fí i efecte d'evitar tot 
lo que poguem els sinistres, no? lo que passa que mira, quan hi ha sinistre hi ha hagut un fallo, 
sempre, sinó no hauria hagut un sinistre, llavors el fallo tan pot haver sigut de la part del patró de 
no haver preses les corresponents precaucions però també pot ser de la part de l'obrer que s'ha 
equivocat en alguna cosa (...) És difícil, és difícil d‘evitar al cent per cent l'accident laboral a la mà 
d'obra, estem exposats a qualsevol cosa (...) i a veure no tens una persona que controla cada obrer 
quan fa protecció si ho fa bé, cada obrer s'està protegint no se si s'està protegint i si ho fa bé (...) hi 
ha una certa velocitat, la velocitat augmenta el risc, sí, segur, però clar, al córrer més, tothom va  
més excitat no? però bueno, però això penso que també és una mica inherent de la pròpia 
construcció eh?” 

 
(empresari sector construcció) 
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5.6.- CONDICIONS DE VIDA 
 
 
En la línia d’una perspectiva holística sobre el treball com a fenomen social, hom no pot 
deixar d’esmentar l’entorn que l’envolta. En el fons, el marc on s’insereixen les 
relacions productives correspon als estils de vida que les persones segueixen en una 
societat donada, cosa que ens porta a preguntar-nos per les condicions de vida. De fet, 
ambdós aspectes, les condicions de vida i treball, són elements profundament 
interrelacionats. Així, el treball ocupa una part important de l’espai i del temps de les 
persones, i de fet és una font de recursos per a accedir a determinades condicions de 
vida (tant materials com culturals). En aquest sentit les condicions laborals tenen una 
implicació directa sobre les condicions de vida. 
 
En aquest punt cal també fer referència al concepte de nivell de vida o, millor, qualitat 
de vida. El problema d’aquesta mena de conceptes, però, és que no admeten una 
accepció absoluta, sinó relativa. A més, són conceptes complexos, formats per diversos 
elements. D’aquesta manera, per qualitat de vida entenem un conjunt articulat de 
components essencials per al benestar de la persona, alguns de caràcter material (com la 
salut i assistència sanitària, l’alimentació, l’habitatge, la capacitat de consum, la 
protecció social, etc.), d’altres de caràcter cultural (l’accés a una identitat social 
reconeguda, les possibilitats d’un mateix per a realitzar-se, l’accés a una família i a un 
grup de pars, el temps per a sí i per a seguir una vida familiar i social satisfactòria, la 
tinença de drets inherents a la persona, etc.). 
 
Quan hi ha disfuncions en l’accés a alguns d’aquests components, podem dir que es 
dóna una minva de la qualitat de vida de les persones, i es colpeix el seu benestar 
personal (ressentint-se, de retruc, quan el fenomen es generalitza, el benestar social en el 
seu conjunt). Per això, creiem que és important estudiar algunes d’aquestes qüestions, 
just en el punt en que hom en detecta un funcionament anòmal o problemàtic, que porta 
a una carència social. A continuació, doncs, veurem com es concreta això, dins del 
sistema sociolaboral que regeix de facto al Principat. 
 
 

5.6.1.- CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR 

 
Després haver fet un estudi comparatiu dels diferents sectors d’activitat, es posa de 
manifest que els sectors més directament relacionats amb el turisme com són l’hoteleria, 
comerç i serveis turístics, és on es generen més problemes en relació al gaudir del temps 
de les persones. I, si tenim en compte el grau d’especialització de l’economia andorrana 
en el sector terciari i el grau d’ocupació que representa en el mercat laboral andorrà, és 
evident que parlem d’una problemàtica gens puntual sinó, ans al contrari, força 
generalitzada. 
 
Efectivament en aquests rams, com s’ha vist anteriorment, les condicions laborals són 
més precàries que en altres àrees econòmiques. Els constants canvis d’horaris, la 
supressió dels  dies festius en les èpoques de més afluència turística, la dedicació 
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extensiva en hores i dies de treball, etc. va molt en detriment del temps lliure de les 
persones afectades. 
 
Els horaris de l’hoteleria, la restauració i el comerç són incompatibles amb els de les 
escoles i les guarderies, la qual cosa fa que els pares hagin de delegar, quan això és 
possible, a terceres persones (familiars, veïns, cangurs, etc.) les tasques d’atenció als 
fills. També són incompatibles les vacances dels pares amb les dels fills i fins i tot entre 
els horaris dels pares també hi ha poca coincidència. Tot plegat, repercuteix 
negativament a l’esfera familiar. 

 
 
“Jo crec que la línia que està agafant d’ampliar l’horari comercial complica encara molt més el 
mon familiar, perquè plegues a les 9, però no plegues a les nou, plegues a dos quarts de deu, 
arribes a les deu a casa, fes el sopar , ves a dormir, mira tú quina vida familiar tens: Zero.” 

 
(treballadora de comerç) 

 
 
“...tenir una jornada més adequada a la seva necessitat durant un temps mentre el nen és petit, 
saps? Això també és fa. Però a vegades és bastant incompatible perquè si no tens plantilla a lo 
millor això no ho pots donar. Deu ser molt relatiu, no? Segons la plantilla que hi ha...” 
 

(Responsable de secció del sector comerç) 
 
 
“És que la principal inversió que té una empresa és el personal i normalment quan s’ha  de retallar 
d’algun lloc és el personal, s’ha de retallar despeses, és el personal. Aleshores estem al mes 
d’agost quan vegis gent que no fa un dia de festa, que treballa 50 o 60 hores a la setmana, sense 
cap dia de festa, amb fills que no saben on dimonis fotre’ls, perquè no sap què fer del fill, és clar, 
tu creus que una persona... tu creus que pot estar treballant si té que saber on és el nen, no tinc 
temps d’anar a comprar, tancar a les 9, la guarderia tanquen a les 8. A les botigues tanquen a les 9, 
però llavors queda’t a fer caixes... Tu creus que les persones poden estar contentes?.” 
 

(responsable Departament Recursos Humans sector comerç) 
 
 
“(...) jo només demano una reducció de la jornada, perquè a les dones ens va molt malament. La 
flexibilitat horària seria perfecte, i el que s’ha de fer és canviar la societat i fer que l’home participi 
a col·laborar en la família (…) Però a vegades et resulta més tenir més personal, amb un horari que 
li pugui interessar la persona, fins i tot, hi ha moltes persones que preferirien treballar fins les 5 de 
la tarda amb unes condicions especials, però que a les 5 poguessin anar a buscar el nen, nosaltres 
perdem un temps increïble, i no és moren de gana, i ho tenen estudiat, i a les 5 de la tarda poden 
estar amb la família, que és molt important. No podem tenir els nens sortint del col·legi van a la 
guarderia o al carrer, i això és la societat que tenim nosaltres i aquí Andorra quina societat volem 
buscar, és clar ens ho hem de plantejar, perquè aquí les persones normals i corrents no vindran a 
Andorra. Aquí no tens qualitat de vida.” 
 

(encarregada de personal del sector restauració) 
 
 
“(...) em feia mal al cor, quan veia als nens el dia de festa de la mare, que el portaven igualment a 
la guarderia, el dia de festa,  perquè la mare treballava de llum a llum tota la setmana i tenia que 
anar a comprar i fer la feina de la casa, i si es quedava el nen, i no podia. I jo veia aquella canalla i 
pensava: però què estem fent? Això no pot ser...” 
 

(treballadora d’una entitat parapública ) 
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“Són mares de família o no sé... tenen responsabilitats fora, no poden atendre-les (...) si tu ets mare 
d'un nen petit, estàs cobrant un salari, bueno el mínim ja no deu pas estar, eh? nosaltres des de 
luego paguem molt més que el salari mínim però bueno tampoc.. a veure, una persona que està...  
que té una qualificació professional baixa tampoc li pagaràs quatre-centes mil pessetes, ho entens, 
no? Com paguen aquestes persones la guarderia, l'angoixa de que a les vuit del vespre el nen es 
queda al carrer, a veure, és inevitable que aquesta gent arribi a casa cansada, nerviosa i que l'últim 
que tenen que fer és ganes de posar-se a fer els deures al nen, tal... tele, tele, tele i quan els nens 
són una mica més grans, carrer, carrer, carrer. (...) Es fan torns però, per exemple, els caps de 
setmana s'ha de treballar perquè és quan més gent hi ha, els nens fan festa al cole el cap de 
setmana, quan veuen els pares els fills, vull dir, és inevitable que els nanos arribin als setze anys i  
que estiguin com estan i això no és un problema de l'empresa, això és un problema del país, és a 
dir, de la descoordinació que hi ha entre el que és el país i les estructures internes d'aquest país, 
pues com estan muntats els horaris escolars, com funcionen les guarderies, no ho sé (...) no li pots 
demanar a aquesta persona, que a més a més ha d'arribar a casa i no té un salari per pagar-se a algú 
per poder fer les feines, que tingui la casa en ordre, que porti els fills... m'entens o no? és el peix 
que es mossega la cua.  Les escoles funcionen de dilluns a divendres, la gent treballa fort a partir 
del divendres fins al diumenge a la tarda, els nanos tenen vacances escolars de juliol a setembre, 
juliol i setembre són mesos forts de cara al servei, quan veuen aquestes famílies als seus fills? 
Quan estan aquests nens amb els seus pares? (...) el tema és que el país no té la infrastructura 
necessària perquè la gent que està treballant pugui compaginar la vida familiar amb la vida de 
treball, i això crea molta insatisfacció.” 
 

(responsable Departament Recursos Humans sector comerç) 
 
 

“Las guarderías cierran a las ocho. La única hora del cierre aquí.... la del Comú. ¿ y si trabajas  
hasta las nueve? ¿Si tenemos que cerrar a las nueve, qué pasa? No hay solución. Yo conozco gente 
que recogen a sus niños y los llevan a la tienda donde trabajan. A las ocho cierra, y cerramos... 
nada más. Es decir que se puede ajustar el horario  hasta las nueve” 
 

(treballador de comerç del Pas de la Casa) 
 
 

Aquestes dificultats a l’hora de compaginar la vida laboral i familiar, encara són més 
nombroses entre els residents del Pas de la Casa (i altres poblacions allunyades del 
centre) per la manca de serveis. La manca d’escola (els nens han d’anar a les escoles 
d’Andorra), manca d’activitats extraescolars pels nens, de serveis mèdics, limitacions 
del transport escolar, etc. (envers aquest tema els pares han presentat una queixa al 
comú perquè els horaris del transport escolar són molt limitats i els nens han de fer 
temps per entrar a l’escola i per tornar cap a casa, sense que ningú els vigili; tenen la 
sensació de no tenir control dels seus fills), juntament amb una climatologia dura i la 
seva ubicació allunyada de la capital, dificulten molt la vida diària dels seus habitants. 
 
 

“El polideportivo organiza actividades para niños pero solo hasta una cierta edad. A partir de 7 u 8 
niños ya no tienen derecho” 

 
(treballadora de comerç) 

 
 
“Mis hijas van al colegio a las siete de la mañana. Cogen el autobús a las siete en verano, a las 8 ya 
están en Encamp, pero los colegios no abren hasta las 9 y tiene que esperar en un bar. Cuando les 
dan las vacaciones, los enviamos al pueblo “ 
 

(treballador de comerç al Pas de la Casa) 
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Entre els sectors que tenen menys dificultats a l’hora de compaginar la vida laboral i 
familiar destaquen l’Administració pública, el sector financer, les professions liberals i  
algunes activitats del sector serveis (consultories, oficines, gestories, assegurances, etc.), 
i en general els llocs de treball que tenen una jornada laboral menys extensa i festa els 
caps de setmana. 
 
Com s’ha comentat en els apartats anteriors, aquestes branques d’activitat laboral 
disposen d’unes condicions de treball més bones, que evidentment repercuteixen en 
unes millors condicions de vida. En principi, disposen de més temps lliure per dedicar a 
l’oci, als amics o a la família, encara que en alguns casos puntuals no sempre és així.  
 
Moltes vegades els treballadors no poden fer coincidir els seus horaris amb els dels seus 
fills, altres vegades també destinen al treball més hores de les estipulades. Tanmateix, 
els professionals liberals consideren que en alguns aspectes ho tenen millor que altres 
treballadors perquè poden organitzar-se la feina com els hi va més bé (tenen més control 
sobre la seva feina que els assalariats), però per una altra banda alguns pensen que  
acaben dedicant més hores a la feina que si fossin assalariats i això no els permet passar 
tant temps amb la família. En aquest cas, alguns agrairien el fet de tenir una limitació 
externa de les hores que dediquen al treball. 

 
“Penso que els professionals liberals tenen una sort i un desavantatge: que són lliures del seu 
temps, poden ser molt més esclaus del seu treball, i al contrari ser-ho una miqueta menys, però 
això cadascú ha de buscar un equilibri...” 

(professional liberal) 
 
 
“l’avantatge de ser professional liberal és que et pots organitzar com a tu t’interessa …” 
 

(professional liberal) 
 
 

“A la que vaig tenir el primer fill vaig frenar el ritme (...) Abans només vivies per la feina i a partir 
de que tens el fill, més tard de les 19-19.30 h no volia arribar a casa”. 

(professional liberal) 
 
 
“(...) és una feina de bastant responsabilitat ser farmacèutic i a vegades t’agradaria estar més temps 
amb família, i no hi estàs, la resolució que jo vaig agafar va ser de tancar el diumenge. I es la única 
solució que tenia, no podia fer de cap altra manera, potser m’hagués agradat tenir un altre 
farmacèutic a la farmàcia per tenir obert el diumenge i donar millor servei a la gent, però, bueno, 
no ha pogut ser així.” 
 

(professional liberal) 
 
En el cas dels treballadors de la construcció, tot i tenir unes jornades extenses i unes 
condicions de treball dures (esforç físic, treball a l’aire lliure, alt risc de sinistralitat etc.) 
al ser un sector majoritàriament masculí, la qüestió de compaginar treball amb 
responsabilitat familiar no els genera tant problema, ja que són les dones les que se 
n’ocupen de les tasques domèstiques i de l’atenció dels fills. En molts casos aquestes 
dones busquen una feina que els permeti tenir més temps lliure (com neteja de locals, 
cases particulars, etc.) per poder fer front a les càrregues familiars i de la casa. Per una 
altra banda, el fet que els treballadors de la construcció tinguin festa els caps de setmana 
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facilita l’atenció dels fills petits en el cas de que les dones treballin en sectors  com el 
comerç o l’hoteleria. 
 
En el fons, aquestes friccions temporals denoten una de les transformacions que ha 
sofert la societat andorrana, i que també es dóna a les societats occidentals actuals. Es 
refereix al fet que, fins fa pocs anys, les societats occidentals es regien per una 
organització dels temps de treball de caràcter típicament industrial, amb uns horaris 
rígids i, sobretot, amb una gran sincronització dels temps. Excepció feta de la puixant 
indústria de l’oci, en la resta de les branques d’activitat laboral, tothom treballava dins 
del mateix horari, i tothom descansava o tenia temps lliure també alhora. Actualment, 
però, la creixent flexibilització dels temps de treball ha comportat la generalització de la 
desincronització temporal. I els sectors que ja de per sí eren proclius a l’extensió de 
jornada, o a les jornades atípiques (el sector de serveis d’oci ja esmentat, o l’hoteleria), 
ha vist estendre’s encara més la jornada. També ha passat el mateix –i és un fenomen 
que va en augment– en sectors com el comerç, i en els serveis en general. 
 
En canvi, hi ha institucions que no s’han adaptat encara a aquestes pautes temporals, 
com les escoles, per exemple. Aquesta circumstància, lligada a la progressiva 
incorporació de la dona al món del treball (i des de posicions centrals, ja no perifèriques 
–és a dir, no com a complement de l’economia familiar–), ha fet que proliferin els 
desajustos que entorpeixen el seguiment d’una vida familiar normalitzada. Així, ara es 
 donen casos on quan un membre de la parella treballa, l’altre no ho fa i viceversa; o 
que, quan els fills acaben l’horari escolar, als pares encara els queda mitja tarda de 
treball; o fins i tot que quan els fills tenen un cap de setmana de lleure, els pares han de 
treballar. Tot plegat, hom es troba una situació de dislocació dels hàbits de compartició 
del temps familiar, situació que ve determinada –cal no perdre-ho de vista– per les 
canviants estructures temporals del mercat de treball vigent. 
 
Normalment, però, en societats diferents a l’andorrana, la xarxa familiar, en especial els 
avis (l’anomenada família extensa modificada) sol fer de coixí amortidor d’aquesta 
desincronització, tot assumint la cura dels fills quan els pares són encara a la feina. Però 
la particularitat de la societat andorrana, amb molta immigració (i bàsicament per 
motius laborals) fa que hi hagi moltes persones que no compten amb les branques 
familiars ascendents (en romandre aquestes als seus llocs d’origen). D’aquesta manera, 
si no hi ha una oferta de serveis d’acolliment dels fills en determinats horaris, es troben 
amb una important mancança, que actualment està encara sense solució (al marge de 
casos puntuals on es posin en funcionament xarxes comunitàries d’altres tipus). I, pel 
que fa a l’externalització de les funcions de cura (mitjançant cangurs, activitats 
extraescolars, etc.), també depenen de l’oferta i de vegades no són assumibles, perquè 
poden representar quantitats econòmiques molt properes al que es guanya treballant. 
 
En definitiva, com es veu, la conciliació de la vida laboral i familiar, i l’entrada en crisi 
de les pautes familiars de tall tradicional, no deixa de ser una problemàtica social força 
complexa, que de ben segur mereix ser estudiada en profunditat. En qualsevol cas, el 
cert és que és una qüestió com més va més citada com a problema social, i en la que 
implícita o explícitament, ja comencen a haver veus que demanen un pacte social que 
posi en marxa mecanismes de diversos tipus per tal de protegir el dret a poder escollir 
un estil de vida que no necessàriament suposi l’arraconament de la vida en família a 
petits moments residuals. 
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D’altra banda, val a dir que aquesta problemàtica entronca amb una qüestió també 
primordial, com són les relacions de gènere. Malgrat que el tema es tracta més en  
profunditat en l’epígraf 7.3 val la pena apuntar el fet que, en les distribucions del temps 
de les persones, les dones fins ara fossin relegades a l’esfera familiar, i se’ls assignés 
(consagrant la fal·làcia del “fet natural” o “biològic”) les tasques domèstiques i de cura 
de persones (fills, però també –cada cop més– avis). Mentre l’estructura dels valors 
imperants fos internalitzada per la població, i l’estructura sociolaboral descansés en una 
divisió sexual del treball rígida o semirígida, aquest model podia funcionar. Però l’accés 
de la dona a l’educació superior, i el reconeixement del seu dret a escollir i seguir una 
carrera laboral en condicions d’igualtat envers els homes, ha trastocat els paràmetres 
esmentats, generant noves tensions. Perquè, tot i que la dona ha dut a terme una 
transició de l’absència (o presència secundària) en el mercat de treball a una presència 
permanent en el mateix, en canvi la transició dels homes de l’absència gairebé absoluta  
en el treball de la llar i familiar, a la seva presència activa i corresponsable en aquest 
àmbit, és encara només testimonial.  
 
Així, s’han creat dos tempos de canvi: un canvi ràpid de les dones vers el treball 
productiu, però un canvi lentíssim (quan hi és) dels homes vers el treball domèstico- 
familiar. Això ha comportat el fenomen de la “doble presència”25 o “doble jornada” de 
moltes dones, i l’aparició de tensions de sobrecàrrega de temps de treball global 
(comptant els dos tipus), que no permet la tinença de temps per a sí. Tensions que, com 
és d’esperar, s’aguditzen en el moment de la tinença dels fills, ja que aquests comporten 
un increment substancial del temps de treball familiar (sobretot en edats dependents). 
Precisament, algunes veus ja han apuntat al fenomen de la “doble presència” i a la 
incapacitat de les societats modernes per a resoldre aquestes tensions com a factors 
causants de la dràstica baixada de la fecunditat en els països occidentals que es veuen 
immersos en el que es ve a anomenar la quarta fase de la transició demogràfica 
(presidida pel descens de les taxes de fecunditat per sota del nivell de reemplaçament –
2’1 fills per dona–).26  
 
Les dades obtingudes amb l’enquesta de l’Observatori27 corroboren aquesta impressió, 
ja que al demanar l’opinió sobre si a Andorra es té el nombre de fills que es voldria, la 
majoria (el 52 %) pensa que les parelles tenen menys fills dels que voldrien (pel 36 % 
que pensa que tenen els que voldrien). Entre les persones que tenen fills, el 28,3 % 
declara que voldria tenir més fills (principalment les persones que tenen només un fill), i 
aquest percentatge augmenta fins el 40 % entre els treballadors del comerç i l’hoteleria, 
fet que es pot explicar per tractar-se de grups on hi ha molta població jove, i també per 
les altes taxes de treball femení i  les dificultats de combinar la seva vida laboral i 
familiar, que fa que sigui més complicat arribar al número de fills desitjat. Les persones 
que voldrien tenir més fills destaquen que els motius econòmics (el 23,3%) i el fet de no 
poder-se dedicar a ells (un 19%), són els principals motius pels quals tenen menys fills 
dels que voldrien. 
 
                                            
25 Balbo, L. (1994) [1978]: “La doble presencia”. A Carrasco, C.; Borderías, C.; Alemany, C. (comps.): 
El trabajo y las mujeres. Barcelona, Fuhem-Icària. 
26 Una dada il·lustrativa és que les taxes globals de fecunditat (l’Índex Sintètic de Fecunditat, que 
expressa el  promig de fills per dona en edat de procrear) de l’any 2001 d’Andorra se situa a l’entorn dels 
1,01 fills per dona. Cosa que fa d’Andorra un dels països de més baixa fecunditat dins el context europeu. 
27 L’Observatori  d’Andorra del Centre de Recerca Sociològica (Institut d’Estudis Andorrans). 
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5.6.2.- L’HABITATGE I EL TRANSPORT 

 
Un tema al marge de les condicions laborals, però que  té una gran influència en la vida 
del treballador és la qüestió de l’habitatge. Per molts treballadors que estan disposats a 
venir a treballar a Andorra, la vivenda els suposa un handicap ja que si el sou que se’ls 
ofereix d’entrada no és massa alt no poden fer front al lloguer d’un pis. Per tant, els 
preus de l’habitatge com el nivell de vida car fa que molts treballadors dels països veïns, 
amb una oportunitat de trobar feina, no es decideixin per venir a treballar al país. 
 

 
“Els salaris no són ja competitius (...) és a dir, abans venir a treballar Andorra era venir a guanyar 
molts diners, ara ja no és així (...) Tenim molta gent que s’està platejant marxar a viure a Espanya, 
perquè cobren una mica menys però viuen millor (...) Mirem quin salari mínim hi ha i com està 
situat i com estan els lloguers. I començant per aquí podríem anar dient mil coses. El diferencial de 
preu. A on està el diferencial de preus amb Espanya? Amb la xocolata, amb el whisky i si ets una 
persona amb molts diners amb les joies. Però per la gent que vivim aquí no, eh. El nivell de vida 
d’Andorra és molt car, eh?.” 
 

(responsable Departament Recursos Humans sector comerç) 
 
 

“(...) l’oferta a Andorra ha perdut molt en quant a la gent que ve. Llavors, clar, primer que Andorra 
ja no és un país on tens una oportunitat de guanyar més diners que a Espanya, perquè si valores 
pis, menjar, etc., al contrari, estàs perdent diners.” 
 

(empresària sector restauració) 
 
En el cas de l’hoteleria, alguns establiments hotelers ofereixen allotjament i la 
manutenció a l’empleat com a complement del sou, i per aquesta raó el salari efectiu és 
més baix. Ara bé, les condicions amb que es troben en moltes ocasions els empleats 
(sobretot els temporers), en relació a les habitacions que els proporcionen (les han de 
compartir amb altres persones, són petites, sense finestres, bany compartit, etc.) o el 
menjar que els donen (és de poca qualitat) són motiu de queixes i malestar. Davant 
aquesta situació, molts prefereixen estalviar menys i llogar-se un pis amb altres 
companys. En alguns casos, també hi ha empresaris que disposen de pisos a bon preu 
pels treballadors, però la tendència general és no donar aquest avantatge. 
 
 

“Donats els metres quadrats dels quals disposen, es fomenta “l’amistat estreta” entre treballadors 
perquè es concentren i “la convivència augmenta l’afecte” i la intimitat és compartida sense tabús; 
tornem al temps dels hippies. L’oxigen és impur i comprimit, l’aire fresc i el sol es detecta posant 
una postal d’illes paradisíaques al sostre i es pot admirar el paisatge natural que ens envolta mirant 
els pòsters de les parets. Quan manquen finestres, que no falti la imaginació on se suposa que hi ha 
persones. No som bèsties. Alguns treballadors tenen sort (no sempre) com els qui són fixos. Fins i 
tot tenen televisió. Els temporers, en canvi, déu n’hi do. No són persones? No treballen com els 
altres? Discriminació! - Sobre el tema de l’alimentació del personal direm que és gairebé sempre 
de baixa qualitat i molt repetitiva. Quan el menjar fa dies que està fet i no el poden donar als 
clients, abans de llençar-lo (apa), per al personal. Reconeixem, i fins confirmem, que alguns 
cuiners obligats per l’empresari, encara que és èticament incorrecte, no pateixen gens pel que 
mengi la resta, ja que els de la cuina mengen a part i diferent.” (Josep Maria Bautista i Cordoba: 
Diari d’Andorra 18/10/02) 
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“(...) me dicen que me darán comida y alojamiento, me enseña la habitación y en principio era la 
habitación, una habitación terrible pero... yo era lo que más me preocupaba esa habitación tuve un 
verano en esa habitación, pero luego cuando realmente empecé a trabajar dice “te he cambiado de 
habitación”, y yo dije “ah pues se lo agradezco mucho porque esa habitación y tal...” y me 
cambió de habitación, pues a otra habitación, no? que era un poquito más agradable, no? Y se lo 
agradecí mucho, no? Y entonces me dijo que me pagaría 175.000 Ptas. y la habitación gratis y la 
comida (...) porque realmente no desayunabas en aquel lugar, ni comías bien y si querías comer 
bien tenías que ir a comer otra vez a las 12, no? Se comía muy mal, se desayunaba muy mal, casi 
no se cenaba, muy mal, muy mal...” 

 
(treballadora sector hoteler) 

 
 
“(...) jo tinc quatre pisos llogats per donar-los, perquè quan venen de fora no tenen diners i uns 
altres que han canviat aquí, jo tinc quatre pisos pels meus empleats, cada empleat té la seva 
habitació. Jo tinc una dona que els fa la neteja de les habitacions perquè és un senyor, jo els pago 
la seguretat social al cent per cent, jo els dono de menjar i una mensualitat qualsevol, al canvi és 
de dos centes  
o dos centes i pico de mil pessetes, n’hi ha que guanyen pues de tres centes cap amunt, o sigui que 
estan ben pagats, un mes de vacances (...) una paga per Nadal, una cistella per Nadal, com es feia 
abans de la guerra...” 

 
(empresari sector restauració) 

 
 
“Com a  propietari d’empresa pensem que hacinar la gent amb apartaments, sense cap regulació, 
posar 8 persones en una habitació de 20m2 em sembla… poc integrador. A més em sembla que és 
molt més simple que la gent s’integri al país, llogant un pis, comprant un pis, o vivint el país, que 
no estan en petits guettos, que és el que s’acaba creant.” 

 
(gerent d’hotel) 

 
 

 
“En xxx tienen un hotel, pero es un hotel perrísimo y te cobran 3.000 pesetas por persona, 
compartís habitación. Pagas lo mismo… terminas pagando lo mismo que si compartieras un buen 
departamento con amigos (...) Y vos, estas desesperado buscando una casa y encontrás, una 
cuchita, allí, de un montón de pasta, tienes que terminar pagando porque no…” 
 

(treballadora temporera d’estació d’esquí) 
 
 
“Es una habitación que no tienes cocina, no tienes heladera, que… es una habitación super 
chiquita compartir con otra chica…60000 pelas por esta habitación con el baño. Nada más. Claro, 
ahora vengo la segunda temporada y ya no quiero estar en el hotel porque ya busco otra 
cosa…otras comodidades..un año vale, pero otro no. Y también encontrar piso se hizo un poquito 
difícil, pero hasta que lo conseguimos. Es chiquito. Tuvimos  la suerte porque estamos pagando 
super bien, pero se hace muy difícil encontrar piso. Muchísimo.” 

 
(treballadora temporera d’estació d’esquí) 

 
 
“Lo que tiene de bueno para el que viene aquí es que no tiene que caer en el hotel, y en un piso, 
que de repente viven 4 en el piso…son un o dos por habitación, tienes lavadora, cocina, 
heladera…” 

 
(treballador temporer d’estació d’esquí) 
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“(...)els sous jo crec que s’han anat augmentant a poc a poc, encara estan massa baixos, però s’han 
anat millorant. I desprès les condicions d’allotjament, per els immigrants també, perquè ara tenim, 
l’any passat teníem 120 persones ja allotjades, però també per nosaltres és complicat trobar 
allotjament. El tema del dinar a les pistes també s’ha millorat (...) Nosaltres ara fem de 
proporcionar a uns quants treballadors pisos. Perquè si no estan allotjats no poden, no tenen ni 
diners per llogar el pis, perquè el pis és molt car, això et costa molt més (...) el tema de vivenda 
pues cobrem algo de la vivenda, però ens costa més del que cobrem (...) bueno entra la vivenda 
dintre del salari, una part, una part, perquè costa bastant car la vivenda. I després els oferim el 
dinar també a les pistes, no sé ara són 500 pessetes.” 

 
(Responsable Recursos Humans estació d’esquí) 

 
 
“La problemàtica més gran que hi ha és la de l’habitatge (...) Tenim dos hotels, tenim dos hotels… 
però bueno, no podem hospedar tota… tenim la capacitat per a 70 o 80 persones.” 
 

(directiu estació d’esquí) 
 
 
El transport també és un altre factor que influeix la vida diària dels treballadors. El fet 
de no tenir vehicle limita molt la mobilitat, sobretot d’aquells que treballen i/o viuen en 
les parròquies altes, on el transport públic funciona en unes franges horàries molt 
limitades (hi ha pocs serveis i tenen uns horaris inconvenients per les persones que 
treballen o volen desplaçar-se per altres motius).28 En aquesta situació es troben en 
molts casos els temporers que vénen a treballar a Andorra els períodes de més afluència 
turística, fet que els condiciona la seva mobilitat per l’interior del país a buscar 
alternatives (auto-stop...). 
 

 
“Andorra es tan difícil moverte… que llega un momento que no quieres moverte de tu casa. Pasas 
de salir, me voy a Andorra de compras… no, no! Paso de subir a dedo, de bajar a dedo, y entonces 
también se complica.” 
 

(treballador temporer d’estació d’esquí) 
 

 
En diferents moments de les entrevistes es fan valoracions globals de la qualitat de vida 
d’Andorra, que per una banda es valora positivament per la seguretat i tranquil·litat, 
però per una altra banda hi ha qui considera que només es viu per treballar i que molta 
gent té ganes de marxar del país, a banda de que el nivell de vida –com ja s’ha comentat 
en apartats anteriors– és molt car. 

 
 
“(...) te da, calidad de vida , sino, no vendrías (...) Tranquilo, hay poquísimos lugares como éste.” 

 
(treballadora temporera estació d’esquí) 

 
 
 
“En cuanto a calidad de vida, es recomendable.” 

(treballador temporer estació d’esquí) 

                                            
28 Entre Andorra i Arinsal hi ha quatre serveis al dia (l’últim surt abans de les 19h) i entre Andorra i el 
Serrat tres serveis al dia, mentre que per anar d’Andorra al Pas de la Casa només hi ha un servei diari de 
les línies regulars. 
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“(...) molta gent marxarà d’aquí (...) aquí hi ha moltes vegades que et preguntes i si marxo? No 
avanço, no hi ha vida, no oci, ni res. (...) Aquí la gent no viu, solament treballes, treballes.” 

 
(responsable de personal del sector restauració) 

 
 
“(...) jo tinc moltes companyes que han fet maletes. I sóc andorrana i m’ho estic plantejant (...) no 
hi ha vida (...) Aquí no fas vida social (...) Saps el que esta passant. Ara a  Espanya, no ens tenim 
que enganyar, des del  1999 entra lo de pagar impostos, i venir a treballar a Andorra no surt a 
compte, per moltes raons. La vida és molt mes cara, estem en un nivell de vida, pràcticament com 
el centre de Barcelona, d’una gran ciutat. Els sous, si fas comparativament, no és que siguin 
escandalosament alts, però a mi em fa molta gràcia, quan discuteixes o parles amb algun polític i  
et diu: No us podeu queixar, si aquí no es paguen impostos!, sí, però les taronges les pago a 700, 
per dir algo, i el lloguer.” 
 

(treballadora d’una entitat parapública – sector hospitalari) 
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6.- FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LA MÀ D'OBRA 
 
Tot i que en determinats sectors i en algunes empreses es constata una progressiva 
especialització dels departaments de recursos humans i la implantació de polítiques de 
formació, en la majoria d’empreses no s’inverteix en formació ni es donen facilitats als 
treballadors per fer la formació continuada del personal. Un dels factors que poden 
explicar aquesta situació és la mida de les empreses (la majoria de les empreses són 
petites i no poden dedicar molts recursos a la formació del personal), però també hi ha 
un component molt important del nivell de qualitat en el servei al client que volen oferir 
aquestes empreses. Així, algunes empreses grans i establiments especialitzats donen 
molta importància a la formació, perquè tenen una imatge i volen oferir un servei de 
qualitat, mentre que altres empreses igualment grans no potencien la qualitat del servei 
com un factor important. 
 
Entre les empreses que primen la formació dels seus treballadors destaquen les diferents 
entitats públiques i parapúbliques, i les entitats bancàries. De fet, algunes d’aquestes 
empreses tenen un pla de formació obligatori per a tot el personal, com a part de la 
política de gestió de recursos humans, i també es donen facilitats per ampliar la 
formació (cursos d’idiomes, carreres universitàries, masters, postgraus, cursets 
específics, etc.) dels treballadors que ho sol·liciten. Aquesta formació pot ser costejada  
per les empreses total o parcialment i es poden cursar fora o dins l’horari laboral 
depenent el cas. 
 
La formació continuada es considera, doncs,  molt important de manera que, a part de la 
formació necessària per la seva feina (cursos que periòdicament es realitzen adaptant-
los a les necessitats de cada departament), als treballadors d’aquestes entitats també 
se’ls donen moltes facilitats per realitzar els cursos que sol·liciten  
 
En altres empreses del sector públic o parapúblic –tot i que també es considera 
important la formació continuada del personal– no hi ha establert un sistema de 
formació per tots els treballadors, i no sempre es donen facilitats per realitzar la 
formació que demanen els treballadors, que només es concedeix quan hi ha una 
necessitat puntual.  
 
 

“I és una de  les responsabilitats dels caps d’assegurar el seguiment i la posada al dia, i 
l’actualització dels coneixements i la formació dels seus equips (...) De tot tipus. Formacions 
tècniques específiques d’un nou servei o equip, o sinó formacions més enfocades cap al marketing 
o venda o més especialistes, o bé mes generalistes com llengua, informàtiques de gestió. Sí, la 
formació és continua, molt extensa (...) s’ha de valorar la idoneïtat d’aquella demanda. Si 
correspon o no correspon amb el lloc de treball d’aquella persona, i amb les possibilitats que té 
d’un dia ocupar-ne un altre. I si es correspon, pues efectivament, l’empresa tindrà un tracte amb 
aquella formació però si és una demanda personal d’aquella persona, per propi gust serà un altre 
tracte.” 
 

 (directiu d’entitat parapública) 
 

 
 “Sí, a nivell de formació se n’ha fet formació amb empresa de fora sobre temes puntuals, no sé, 
d’atenció el públic, atenció telefònica, aquests tipus de temes una formació una mica que es pot fer 
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(...) formació globalitzada per departaments. I independentment d’això, la gent té possibilitats de 
fer una formació, pues a nivell individual d’idiomes, i altres temes com informàtics en funció de  
qui, busca algun lloc a on pugui fer la formació, ens ho presenta, nosaltres si ho aprovem li 
financem una part d’aquesta formació (...) Que serà fora d’horari de treball, sí.” 
 

(treballadora d’empresa parapública) 
 
 

“Nosaltres si hem de fer cursets, o són dies nostres  o a partir de les 7 (...) I nosaltres amb 
l’agravant que tota la formació l’has de fer a l’exterior, tens que anar a Barcelona, a Lleida, mover-
te amb el qual suposa, un gasto tan econòmic com en temps (...) normalment els trasllados no se’t 
paguen. Ara sí que s’està creant un sistema de formació però és a criteri de direcció, qui decideixi 
que se’t dona i com se’t dona” 

. 
(treballadora d’entitat parapública ) 

 
 
“(...) i aquí hi ha un impuls decidit des de la direcció general, claríssim; i sobretot doncs la política 
de formació de recursos humans (...) tenim persones que ens han vingut a veure per formacions 
concretes (...) amb idiomes, per exemple, ja tenim, ja fa anys, muntat un sistema, amb aquest 
moment amb francès i anglès, doncs que també es fa una subvenció, un cinquanta per cent ho 
subvenciona --- i un altre cinquanta per cent ho va pagant la persona que estudia els idiomes. Quan 
acaba el cicle d’un any, llavors fem una avaluació dels coneixements d’aquesta persona i pot 
arribar a tenir una subvenció del cent per cent. Dependrà del nivell de coneixements assolit. Hi ha 
formacions més puntuals, com per exemple la que he dit, he parlat: introducció als mercats 
financers. Això és, s’ha fet general i això és a càrrec de ---, està claríssim! una part horari laboral, 
una part a fora. Hi han formacions,  indiscutiblement que no les podem fer dintre l’horari laboral, 
idiomes. Idiomes, ha de ser fora de l’horari laboral, però, per exemple vam fer una formació 
puntual per un aplicatiu...que es tenia que instal·lar en el banc.” 

(directiu banc) 
 
 

“.Jo he vist el curs aquest que havia sortit, el postgrau de la universitat, i he parlat i m’ho han 
pagat, i l’he fet, i he sortit i no m’han posat cap impediment. Qualsevol curs d’idiomes, 
informàtica, comptabilitat, el que demanis.” 

(treballadora de banc) 
 

 
Per una altra banda, Andorra ha experimentat un creixement econòmic continuat, però 
guiat per la mentalitat dominant de maximització de beneficis, sense que aquest 
creixement hagi comportat una major inversió en la formació i millora de les condicions 
dels treballadors, sinó més aviat una considerable precarització en les condicions de 
treball de gran part de la població assalariada d’Andorra. 
 
Així, bona part de les empreses andorranes han triat competir per la via de la rebaixa de 
preus, a base de pagar salaris baixos i de deixar de banda la qüestió de la qualitat en el 
servei al client. D’aquesta manera, s’han direccionat cap a un segment de clientela de 
baix consum i poc poder adquisitiu –que alguns empresaris entenen com si fos la 
clientela “natural” i pròpia d’Andorra–, i s’ha allunyat dels segments consumidors 
d’altes prestacions (que inclouen la qualitat en el servei). Val a dir, però, que aquesta 
estratègia no només repercuteix en el servei en sí mateix i en el propi client, sinó que 
també ho fa –i en negatiu– en les condicions de treball dels assalariats, com es desprèn 
de les diferents intervencions dels mateixos en el nostre estudi. 
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Els sectors de l’hoteleria i la restauració, la construcció i el comerç són els sectors que 
més segueixen aquesta lògica i són els que menys destinen recursos en formació, tot i  
que algunes empreses (una minoria) sí que li donen importància. Solen ser aquelles que 
aposten per un turisme de qualitat i primem per davant de tot donar un bon servei al  
client.  És el cas  de certs hotels i restaurants, alguns dels quals faciliten formació a tota 
la plantilla, altres només a les persones que ocupen càrrecs més qualificats, com per 
exemple, els cuiners , els maîtres, etc.  
 
 

“(...) que sí estem intentant és fer unes formacions un cop la persona entra dins de l’empresa, 
estem creant un sistema de coaching i les estem formant (...) amb una sèrie de punts concrets, 
formació interna, perquè ens hem donat compte, que les formacions externes no acaben de ser 
massa viables”  

(propietari i gerent  d’hotel) 
 

 
“Jo he pagat als meus cuiners... Barcelona, han estat a Sant Sebastià a Paris; ara els cuiners doncs 
estan molt preparats “ 

(propietari i gerent de restaurant) 
 

 
També és el cas d’algunes empreses del ram de la construcció que imparteixen formació 
als treballadors que realitzen feines amb un cert risc amb la finalitat d’incrementar les 
mesures de seguretat en el treball  

 
 
“ S’ha de fer una formació, jo la veritat, pagaria la formació, pagaria. Ara, a la persona que vol ser 
gruista li pago un mes de formació, ara jo vull un gruista professional. Que després tingui una 
responsabilitat civil seva, tot, jo també, pagaré el preu que sigui perquè serà un gruista 
professional.” 

 
(propietari i gerent d’una constructora) 

 
 

Un altre exemple és el del sector comerç, on sembla ser que els establiments comercials 
grans o les cadenes de botigues especialitzades en un producte  (perfumeria, esports etc) 
i que busquen oferir un servei de qualitat, inverteixen més en formació que les empreses 
petites, en gran part, perquè tenen una estructura suficientment gran com per tenir un 
departament de recursos humans que gestioni polítiques de formació dins l’empresa.  

 
 
“(...) hi ha centres comercials que realment estan millor i fins i tot adaptats als empleats, perquè es 
nota. Això es nota de seguida amb el tracte, quan entres en un lloc i no trobes alguna cosa, 
demanes i que et contestin bé, a que entri en un altre lloc demanes alguna cosa i et diuen no sé, 
perquè no estan bé...” 
 

(treballadora del comerç) 
 
 

“(...) on trobes més bona formació d’empleats és en botigues per exemple de roba i en  alguns 
grans magatzems” 

 
(treballadora del comerç) 
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“Sí, sí, a nivell dintre de l’empresa també he fet molts cursos: d’atenció al client... sempre he anat 
fent tot tipus de cursos a dintre i a fora, perquè jo després també he fet fora, m’entens? Però en 
aquest sentit no he tingut mai cap problema.” 

(treballadora del comerç de grans magatzems) 
 
 

“(...) perquè els magatzems grans em penso que tenen una formació a càrrec de l’empresa, fan 
cursets de tant en tant, els fan, això ho sé per una amiga que hi treballa , que li fan un curset 
d’atenció al client, de com vendre, bueno no sé no? I jo he mirat aquest curset, a veure, és molt 
bàsic, però està molt bé, perquè et dona seguretat, a una persona insegura li dona seguretat. Però, 
el petit comerç, per exemple, no.” 

 (treballadora de comerç) 
 
 
“En la meva empresa , les cases representants dels productes et fan cursets ”  
 

(treballadora de comerç) 
 
 

D’altra banda, en els establiments petits es pot donar el cas de que es formi un 
treballador per tal d’especialitzar-lo en un producte en concret, però no es pot dir que 
aquesta sigui una tendència molt generalitzada (tenint en compte que en el comerç 
predominen les empreses d’un a  cinc treballadors que representen el 74% de tots els 
comerços, ens fa  pensar que hi ha una tendència generalitzada a no invertir en 
formació). 
Malgrat que la majoria d’empreses d’aquests sectors comentats no posen en marxa plans 
de formació pels seus treballadors, totes consideren que és un bé necessari. 
Els empresaris de la construcció apunten la necessitat de promocionar la formació 
professional entre els joves, perquè un dels principals problemes del sector és la manca 
de treballadors qualificats i la dificultat de trobar joves que vulguin iniciar-se en un 
ofici. Aquest fet es pot deure, per una banda, a que les noves generacions s’ubiquen 
principalment en el sector serveis pel procés de terciarització; per altra banda, la manca 
d’escoles tallers al país, o la poca promoció dels oficis manuals que es fa des de l’àmbit 
escolar, induït, en part, per un cert desprestigi d’aquest tipus de formacions enfront les 
universitàries, i per considerar-se un tipus de feina més dura. A més a més, els 
empresaris afegeixen que el sistema de contractes d’aprenentatges  ofereixen salaris poc 
atractius als joves, tot i que una vegada que adquireixen una mica d’experiència les 
condicions econòmiques  milloren molt. 

 
 
“Con un centro  de FP, porque no nos hacemos cargo medio día y hacen prácticas, con un salario 
pagamos la mitad y tal. Y tendríamos una cantera de profesionales, habría unas regulaciones, no 
tendríamos estas presiones  laborales, que a mí no me mientas, que ahora viene una crisis, que 
ahora te despedimos que ahora te contrato, no esto crea una estabilidad que… no sé.. es el 
ambiente (...) Tenemos que ayudar a la formación de personal, es una mentalidad que es una 
necesidad (...) Colaborar entre gobierno y empresas para formar personal y evitar el problema de la 
injerencia, la población juvenil que está por ahí dando pinches.” 
 

(propietari i gerent d’una empresa electricitat) 
 
Els empresaris de l’hoteleria i la restauració reconeixen que la manera que el seu sector 
tingués un prestigi social (actualment les feines relacionades amb aquest sector es veuen 
com professions poc desitjables) seria mitjançant la formació especialitzada del 
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personal, fita que troben difícil d’aconseguir mentre la inestabilitat de la mà d’obra sigui 
tan gran.  
 
 

“Mentre que no els trobem una manera de valorar el sector i això podrà ser en el moment que es 
pugui fer, que es pugui cobrar més i invertir més i hi hagi menys rotació, doncs a tu no et sàpiga  
greu gastar-te, no sé, cursets, o que et quedis sense un cambrer un mes o dos mesos perquè els 
estiguis formant “  

(director d’hotel) 
 
 
“(...) si jo faig una formació, em gasto uns diners en aquesta persona i a la que està formada se'n va 
a l’hotel del costat perquè li dóna 6 duros més, “pues apaga y vamonos”, ho fas una vegades, dos 
vegades, tres vegades, però arriba un moment que dius, li fas la formació mínima, mínima, perquè 
pugui portar els plats d’un costat a l’altre o pugui fer decentment les habitacions i t’oblides de la 
persona, perquè a la que tú intentis motivar a aquesta persona amb el que sigui, es a dir, amb  
cursets amb... i a partir d’aquell moment, al dia següent que has acabat, agafa i fot el camp, agafa 
les maletes i marxa”  

(director d’hotel) 
 
 
És a dir, les raons que duen als empresaris de tots aquests sectors a no invertir en 
formació pels empleats són principalment: la inestabilitat de la mà d’obra, sobretot en 
els llocs de treball que no requereixen  tanta qualificació, i que genera el pensament per 
part del contractant de “no val la pena formar a un treballador, ja que la seva estabilitat 
en el lloc és incerta”; i el cost afegit que suposa una política d’aquest tipus. Alhora, 
aquesta poca fidelitat dels empleats envers el treball i l’alta predisposició a canviar de 
feina en qualsevol moment i la poca formació oferta per les empreses, expliquen la 
manca de professionalització.  
 
 

“(...) durant el mes d’agost  el nostre nivell d’exigència és inferior al del mes de maig. Si hi ha 
feina per fer, hem d’agafar moltes vegades a persones no qualificades “ 

 
(gerent d’hotel) 

 
 
“(...) no podem fer res, perquè si fotem aquest al carrer, després em vindrà un altre pitjor” 
 

(gerent de restaurant) 
 
 
 “Abans un cambrer era capaç de netejar-te un llenguado, de fer-te un (...) a taula, de muntar-te un 
"stick tartar". Clar avui en dia son transportistes, és capaç de muntar-te un Cristo, avui en dia son 
transportistes, llavors clar, ningú té el plaer de ser cambrer ” 

 
(director d’hotel) 

 
 
“El mateix empleat no sap ni el que ven, si tu vols una bona persona, també l’has de pagar més 
cara, se li ha de donar un sou més important i això els empresaris de vegades no ho veuen”  
 

(treballadora de comerç) 
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D’altra banda, els sectors que tenen activitats d’atenció al públic (comerç, hoteleria, 
serveis turístics) es veuen afectats per l’aplicació de la llei del català29, ja que els 
empresaris han de tenir personal que pugui atendre en català en els establiments públics  
(si bé la realitat social demostra que en la majoria de les relacions en aquest sector 
s’utilitza el castellà). En aquest sentit hi ha problemes a l’hora de garantir la formació 
lingüística dels treballadors degut a la inestabilitat dels treballadors immigrants. En 
aquest sentit, alguns empresaris no destinen els recursos necessaris per facilitar aquest 
aprenentatge als treballadors (temps per assistir als cursos o altres incentius) i, per la 
seva part, els treballadors no tenen temps o suficient interès per aprendre català si no els 
compensa l’esforç, o perquè pensen en canviar aviat de lloc de treball. 
 

 
“Desprès amb el català i, que escolta, és l’idioma oficial. Jo tinc la sort que he nascut a Barcelona, 
però jo, es que gent que contracto, que des de fa una setmana que l’altre m’entra, que l’altre, a mi 
no em dona temps de fer-los cursets i de fer-los res i venen d’Espanya i no parlen català i ho sento 
molt, però quan venen els madrilenys o els valencians, no volen gent parlant català ni volen els 
cartells en català.” 
 

(empresària del sector restauració) 
 
 
“Si nosaltres poguéssim tenir un personal fixo, estable, que durés un temps suficient tots parlarien 
català, perquè a tu no et sabria greu el pagar-li el curset, o enviar-lo aquí unes hores...” 

 
(directiu del sector hoteler) 

 

                                            
29 Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial, de 16-12-99, que estableix que totes les empreses 
establertes a Andorra han de posar els mitjans per garantir l'atenció al públic en català, per tal de fer 
possible el dret a ser atès i correspost en català. 
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7.- SEGMENTACIÓ DEL MERCAT DE TREBALL ANDORRÀ 
  
7.1.- SEGMENTACIÓ I DUALITZACIÓ DEL MERCAT DE TREBALL 
 
La conversió d’Andorra en zona de lliure comerç30 després de la segona guerra mundial 
, va donar lloc a una etapa de creixement econòmic, en la que els andorrans van deixar 
d’emigrar cap a altres llocs (ja que la pagesia no donava per viure a tothom; tan sols es 
quedaven els hereus i la resta de germans –els cabalers- estaven obligats a marxar) i va 
permetre el retorn de molts andorrans fills d’emigrants nascuts a l’estranger. El mercat 
de treball es va anar  ampliant però com que  la mà d’obra nacional no va ser suficient, 
els llocs menys qualificats van ser ocupats per immigrants. És així com es crea una 
classe obrera estrangera i, per tant, dóna lloc a la primera segmentació del mercat 
laboral andorrà.  
 
Altrament, es detecta a Andorra un mercat primari (amb persones amb treballs ben 
remunerats, estables, amb possibilitats de promoció i amb un important control i domini 
sobre el seu treball), i un mercat secundari (majoritari, format per persones amb treballs 
precaris, amb poca estabilitat, salaris baixos i poques oportunitats de promoció). 
Aquesta situació, que s’ha bipolaritzat  més en els darrers temps, és conseqüència de la 
segmentació de les feines, en relació a la formació demandada a cada lloc de treball (els 
llocs amb més qualificació tendeixen a estar al segment primari, mentre que els que els 
menys qualificats estan al segment secundari) i en relació a factors adscriptius de cada 
treballador (la majoria dels andorrans i/o residents de llarga durada es troben en feines 
del mercat primari, mentre que contra menys anys de residència i menys qualificació, 
més possibilitats d’estar al mercat secundari. Per una altra part, hi ha més proporció de 
dones al mercat secundari...). Aquesta divisió entre el segment primari i secundari 
representa que realment (encara que tinguin un contracte de treball similar) els 
treballadors inscrits a aquest mercat primari tinguin una major estabilitat en el seu lloc 
de treball, enfront dels treballadors que treballen al mercat secundari, més precaris. 
D’altra banda, cal afegir elements sobrevinguts per derivació de l’anterior, com la 
pressió a la baixa d’alguns salaris, i l’empitjorament de la qualitat del treball (per 
exemple, reduint la formació en l’empresa). 
  
Els segments primari i secundari del mercat laboral andorrà, però, són en cert grau 
permeables i resten interconnectats entre sí, en existir fluxos ascendents i descendents. 
De fet, la major inestabilitat en el lloc de treball ha comportat una elevada rotació de les 
feines, així com de les situacions personals. Malgrat tot, és evident que determinades 
condicions que qualifiquen els individus (com el seu grau de formació, el seu origen, i 
fins i tot el gènere al que pertany) propicien tancaments oclusius del segment primari, 
de manera que limiten la seva capacitat de mobilitat ascendent. Per tant, el risc d’estar 
en el mercat de treball en condicions precàries no depèn només de característiques 
adquirides de la població (com el nivell d’educació), sinó que també s’observa una  

                                            
30  Com explica COMAS,  D, en el seu llibre Andorra, Una Economia de Frontera (Pagès Editors, 2002) 
els privilegis que ha tingut Andorra per esdevenir una zona franca li han vingut donats històricament, a  
partir de les concessions, com l’alliberació de taxes duaneres, que França i Espanya durant anys li van 
atorgar per fer front a la situació de pobresa del país. Per tant, d’un instrument de necessitat passa a ser un 
instrument de creixement econòmic. 
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distribució desigual en funció de determinades característiques “adscriptives” (sexe, 
edat, nacionalitat...) dels diferents grups de població. Així, hi ha de facto menors  
oportunitats en el mercat de treball pels anomenats “grups d’inserció laboral 
problemàtica” (dones, joves, treballadors d’edats superiors a 45 anys, immigrants 
extracomunitaris...). Així, les persones que pertanyen a aquests grups es troben davant 
d’un mercat de treball oclusiu, tot conformant-se amb una certa nitidesa dos pols 
definits en funció de la qualitat de les condicions de treball. Aquesta bipolarització o 
dualització del mercat laboral andorrà, colpeix els grups socials amb una integració 
social més fràgil, segmentant la societat en dues parts ben definides. 
  
De fet, dins el mercat de treball mateix ja s’estableix una diferenciació cada cop més 
explícita de la plantilla “fixa” en relació a la plantilla “marginal”, és a dir, treballadors 
que es poden substituir fàcilment. Així, la combinació de rols i opcions dels “grups 
problemàtics” fa que aquests treballadors acceptin treballs i salaris que no acceptarien 
altres treballadors, degut a la pressió substitutòria (poden ser substituïts per altres 
treballadors).31 Tanmateix, l’augment d’aquesta pressió substitutòria no està exempta de 
riscos socials, ja que sol derivar en contextos d’anomia social, de crisi de codis i valors, 
i en situacions de segregació social, formació de ghettos, increment d’actituds 
transgressores, foment de la delinqüència, i aparició d’actituds antisocials i àdhuc 
conflictives, en especial entre els elements més joves de la població afectada. 
 
 

                                            
31 Juarez, M.; Renes Ayala, V.: “Población, estructura y desigualdad social”. Informe FOESSA, Vol. I. 
1994. 
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7.2.- SEGMENTACIÓ PER RAÓ D’ORIGEN 
 
En la segmentació laboral per raons d’origen, els diferents tipus de feina i els diferents 
càrrecs jeràrquics estan ocupats de forma rígida per distints grups socials, els quals es 
corresponen amb un o altre origen, segons sigui el cas. Així, en el mercat laboral 
andorrà, les posicions més baixes de l’escala ocupacional  les ocupen els immigrants 
més recents, per sota dels andorrans o dels immigrants de segona i tercera generació, els 
quals ocupen posicions més privilegiades. Aquesta afirmació està matisada per la 
formació personal del treballador i la forta demanda de treballadors de tot tipus que hi 
ha dins del mercat laboral andorrà. En efecte, el gran creixement econòmic ha fet que 
s’hagin creat molts llocs de treballs i que molts treballadors hagin tingut oportunitat 
d’ascendir dins de l’escala ocupacional a feines millor remunerades i/o càrrecs 
intermedis...(d’aquestes oportunitats també n’han tingut treballadors no andorrans). De 
tota manera, aquestes oportunitats han sigut molt més elevades pels andorrans (les 
noves generacions, molts amb formacions superiors,  han sigut absorbides pel mercat 
laboral amb molts pocs problemes), que a més a més s’han beneficiat del gran augment 
de llocs de treball que ha ofert el sector públic. 
 
Dintre dels col·lectius nacionals podem veure que ha hagut tradicionalment a Andorra 
una especialització de certs nacionals en segons quins sectors i/o feines.32  
Els anys 80 i 90, hem assistit a una forta immigració procedent de Portugal i que va 
nodrir el mercat andorrà de treball de molts treballadors a sectors  com la construcció i/o 
annexes (amb una forta demanda de treballadors qualificats i poc qualificats)33 o sectors 
com l’hoteleria i el comerç (que demandaven molta mà d’obra poc qualificada). 
Aquesta immigració, al igual que la del Sud d’Espanya i de Galícia als anys 60 o 70 es 
va especialitzar en aquests sectors però amb el pas del temps ha anat trobant feina en 
altres ocupacions (primer dins del sector comerç, encara que cada cop més trobem  
exemples amb ocupacions administratives, càrrecs intermedis, propietaris de petits 
negocis...), i segurament, com els col·lectius abans citats procedents de l’Estat espanyol, 
seran les segones generacions que s’aniran incorporant plenament dins del “segment 
primari” del mercat laboral. Aquesta inserció és veu accelerada per la manca de mà 
d’obra abans descrita, que malgrat les segmentacions de la societat andorrana, 
(polítiques, culturals i laborals), està fent possible una certa mobilitat ascendent dins del 
context andorrà. De tota manera, encara continuen tenint una presència molt important 
en  certes ocupacions, com és el cas de la construcció. 
 
 

“…porque la gran mayoría de los trabajadores de la construcción son de Portugal” 
 

(gerent d’una fusteria) 
 
 

 

                                            
32 Estivill, J.: La immigració a Andorra. (1979). Per exemple, el col·lectiu gallec arribat a Andorra els 
anys 60 i 70, que es va especialitzar en el sector de la construcció.  
33 Així, moltes parelles del col·lectiu portuguès estan especialitzades  de tal manera  que els homes 
treballen principalment a la construcció i les dones als serveis de neteja o en feines de baixa qualificació a 
l’hoteleria, comerç o la indústria per poder assumir el treball domèstic.  
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El creixement  econòmic dels països que tradicionalment han aportat mà d’obra al 
mercat laboral andorrà (Espanya i Portugal) i les barreres als extracomunitaris estan fent 
que actualment hagi dificultats per trobar mà d’obra. Així, en l’actualitat, encara que hi 
ha un flux continuat de nous treballadors d’Espanya i Portugal, també hi ha molts 
treballadors que tornen, degut segurament a la possibilitat de trobar feina als seus països  
d’origen i/o a les prestacions socials a les que poden accedir-hi si tornen (a part de les 
condicions inherents del mercat laboral andorrà).  
 
De tota manera, en l’actualitat, s’observa  un grup heterogeni de nacionalitats que també 
estan dins del mercat secundari de treball. És el cas dels filipins i magrebins, que són 
majoritàriament empleats domèstics o de la construcció, i el dels sud-americans, ocupats 
principalment a pistes d’esquí (tot i que, amb la nova llei d’immigració, s’estableixen 
quotes especials per a extracomunitaris per treballar en altres sectors diferents a les 
estacions d’esquí). Aquest darrer col·lectiu és el que pateix una situació més inestable, 
ja que només se’ls permet treballar amb contractes temporals, i no se’ls dóna la 
possibilitat d’ascendir ni promocionar-se dins del mercat de treball. 
 

 
“...molts dels treballadors de pistes venen de Sud -Amèrica.” 
 

(responsable de recursos humans d’una estació d’esquí) 
 
 
“al menos en las pista la gran mayoría son suramericanos” 

(treballador de pistes) 
 
 
Dins d’aquests col·lectius es pot diferenciar als treballadors que estan de manera legal a 
Andorra (potser amb doble nacionalitat amb un país comunitari, potser gràcies al 
reagrupament familiar...) i a les persones que estan treballant de manera il·legal a 
Andorra, amb unes condicions de precarització extrema (veure apartat 7.4.2) 
 
Per la seva banda, els espanyols, que constitueixen el grup d’immigrants majoritari, ha 
anat ascendint en l’escala ocupacional i molts d’ells s’han situat en posicions 
intermèdies i altes. Com explica Dolors Comas34, en termes generals, els catalans estan 
més ben situats laboralment i socialment que la resta d’espanyols, probablement perquè 
va ser el primer col·lectiu que va emigrar cap a Andorra (sobretot durant la guerra civil 
espanyola), per la seva proximitat cultural i perquè van viure  i es van beneficiar més de 
les etapes d’expansió econòmica. 
 
Els francesos,  on proporcionalment hi ha més  a Canillo i al Pas de la Casa (però també 
tenen presència a les altres parròquies), treballen molts d’ells com a propietaris de 
comerços, hotels i restaurants, i també una altra part significativa treballa a 
l’ensenyament (escola francesa) i/o a treballs qualificats (pocs trobem treballant al 
segment secundari del mercat laboral degut segurament que les condicions que troben a 
Andorra  són poc atractives en relació a les que tenen en molts casos al seu país). 
 

                                            
34 COMAS, D.: Andorra , Una Economia de Frontera, Pagès Editors, 2002. 



 

 94

La població anglesa té unes particularitats que la diferencien de les altres nacionalitats i 
és que majoritàriament es troba al marge del mercat de treball, ja que molts dels 
immigrants anglesos són jubilats i han escollit Andorra per motius fiscals. Generalment  
és gent amb uns recursos econòmics suficients com per tenir una bona qualitat de vida 
i/o es dediquen a feines altament qualificades. 
 
Els andorrans són poc més d’un terç dels habitants del Principat (representen un 37,2 % 
de la població total), i són el grup nacional que ocupa les posicions més privilegiades de 
l’escala ocupacional (cosa lògica d’altra banda, atès que és el grup d’origen autòcton  
dins del territori), i estan situats, majoritàriament, dins del mercat primari de treball. La 
inserció de les noves generacions d’andorrans dintre del mercat de treball continua fent-
se majoritàriament dintre del segment primari del mercat laboral, inclòs els fills de 
persones no andorranes, gràcies, com s’ha esmentat més amunt, al gran creixement 
econòmic i el gran creixement de l’ocupació en el sector de l’Administració pública (on 
es requereix sovint tenir la nacionalitat andorrana per poder accedir-hi). Aquesta entrada 
massiva d’andorrans dins del segment primari del mercat laboral, fa que la majoria de la 
mà d’obra que es requereix dins del segment secundari es cobreixi amb persones 
immigrades i que els andorrans com col·lectiu tinguin les millors condicions laborals. 
 
Aquest fet genera també que hi ha una diversitat de feines, dins del panorama laboral 
andorrà que estan molt desprestigiades (les del mercat secundari), per la minusvaloració 
de les feines manuals oficis i sobrevaloració dels estudis acadèmics (aquest fet  és una 
constant dins dels països dels nostre entorn), i/o  per les seves condicions (com treballar 
els dies de festa en els sectors relacionats amb el turisme o sous més baixos) que 
difícilment volen accedir les noves generacions de treballadors que han nascut a 
Andorra 
 
 

“Que potser aquest acaba sent el problema que acabes detectant, que el cambrer no té una dignitat 
social (...) I crec que una diferència a fer de fons de dignificar  la professió és fa a l’escola. Això és 
fa a l’escola i es comença explicant que hi ha feines que són iguals que les altres i on t’ho pots 
passar molt bé i (...) a nivell de restauració es podria explicar a la gent que no és tan terrible, 
perquè treballant de cambrer et pots arribar a guanyar un bon sou, pots arribar. Aquí podríem 
parlar del que és pagar bé i que malament, i pots tenir una vida plena i satisfactòria.” 

(gerent d’hotel)  
 
 
“Por ejemplo un chaval con 17 años, se le paga mucho más de lo que estipula el gobierno. Por el 
bienestar social que hay, por la necesidad del coche, sus letritas, sus cosas, pasar el periodo de los 
3 o 4 años de formación que necesitas para hacerlo un buen profesional, bueno, las necesidades, su 
nivel de vida, si prefiere estar en  una tiendecita como un indio, ganar 180000 pesetas o repartir 
pizzas o ganarse 225000 pesetas, que derivarse por este sector.” 

(Propietari d’una empresa de electrotècnia) 
 
 

 De tota manera, com desenvolupem dins l’apartat 9, i degut precisament al fet de 
sentir-se més segurs i tenir tots els drets polítics, els andorrans són els primers que s’han 
organitzat en associacions sindicals dins de les Administracions públiques i les entitats 
parapúbliques.  
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7.3.- SEGMENTACIÓ DE GÈNERE 
 
El gènere és també un factor que propicia una sèrie de segmentacions laborals. La 
primera segmentació rau en el fet que hi ha una sèrie d’ocupacions on no hi ha gairebé 
representació de les dones, fet que contrasta amb l’existència d’ocupacions 
pràcticament ocupades per dones. Així, el fet que hi hagi branques d’activitat laboral 
“masculinitzades” (com en la indústria, garatges i en la construcció i annexos), i 
d’altres de “feminitzades” (com en el comerç turístic, la infermeria, l’educació 
primària, etc.) denota una rigidesa dels factors estructurals i culturals, que segrega les 
carreres professionals a uns o altres àmbits en funció del fet de ser home o ser dona 
(veure quadre 4.8). 
 
Aquesta segmentació determina que per les dones que no tenen estudis secundaris o 
sobretot universitaris, la seva sortida laboral és majoritàriament a feines poc 
qualificades i/o poc remunerades, mentre que els homes, encara que no tinguin estudis, 
poden accedir a molts oficis que els hi asseguren unes condicions laborals millors i/o  
amb unes bones remuneracions.    
 
Així, els sectors feminitzats també tenen a veure amb l’escala de qualificació laboral:  
un dels sectors feminitzats per excel·lència és el sector terciari (serveis, neteja, 
comerç), on ocupen els llocs més desqualificats. En canvi, trobem una major 
concentració d’homes en càrrecs tècnics.  
 
Les dades d’una enquesta de l’Observatori d’Andorra del segon trimestre del 2002 (a 
partir d’una mostra estadísticament representativa) corroboren que la segmentació del 
mercat per raons de gènere no tan sols es dóna en sentit sectorial, sinó que també en 
sentit jeràrquic, de manera que els homes tenen en major proporció ocupacions 
directives, mentre que la proporció d’ocupacions no qualificades és molt superior entre 
les dones, donant lloc a una autèntica segmentació vertical. 
 
Quadre 7.1: Ocupació per sexe 
 

17.9% 6.9% 13.1%

16.7% 14.5% 15.7%

13.5% 29.4% 20.5%

17.9% 29.4% 23.0%

26.4% 2.0% 15.7%

7.5% 17.7% 12.0%

318 248 566

Directius, propietaris i comandaments intermedis

Professionals, tècnics i similars

Personal administratiu i similars

Treballadors del comerç, hoteleria i serveis personals

Treballadors de la indústria, construcció i sector primari

Treballadors no qualificats

Total

Home Dona

Sexe

Total

 
 

Font: Observatori Segon trimestre del 2002. Centre de Recerca Sociològica. 
 
Hi ha, doncs, una segona segmentació, que es detecta en la classificació jeràrquica que 
ocupen els treballadors i les treballadores en els seus respectius llocs de treball. Així, 
habitualment les dones escassegen en els llocs de comandament, en particular en els 
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llocs de direcció i gerència. Aquestes àrees, malgrat ja portar diverses generacions on el 
currículum d’un i altre sexe és estadísticament similar, segueixen essent àrees de  
presència quasi exclusiva masculina. La qual cosa ve a significar que la dona veu més 
frenada (comparativament amb l’home) la seva carrera professional, a nivell de 
promoció laboral. 
 
 

“(... ) a veure la meva entitat no hi ha cap de direcció, ningú que sigui dona (...) Pues la veritat és 
que hi ha tan poques noies treballadores, però les que conec, és que les que conec quasi totes són 
recepcionistes i cobren menys”  

(empleat de banc) 
 

 
“Jo al banc no m’he trobat cap.. a nivell d’apoderat i directors d’oficina, em sembla que n’hi ha 2 o 
3 (…) dones. I a nivell superior, superior, no hi ha res.”  

 
(treballadora d’entitat bancària) 

 
 

Finalment, una altra desigualtat de gènere és la que sorgeix de comparar les percepcions 
salarials d’homes i dones, a igualtat d’acreditació formativa, i a igualtat de lloc de 
treball i/o de càrrec desenvolupat. En aquest cas, novament, la dona en surt perjudicada, 
en percebre un sou menor que l’home.  
 

 
“Jo crec que hi ha desigualtat de salaris. A les dones se’ns valora menys que a l’home. Estic 
convençuda que un home que estigués al meu lloc cobraria bastant més que jo, eh?. Seguríssim.” 

(Responsable de secció d’uns grans magatzems) 
 
 
Fins i tot s’han pogut detectar pràctiques de política salarial clarament asimètriques, i 
avui dia encara plenament vigents, com la que s’assenyala en el fragment següent. 

 
 
 “Ara això ha canviat, és diferent abans si l’home treballava al banc i es moria, la seva dona tenia 
el sou de l’home per tota la vida, això només l’home. Però és clar, ara hi ha moltes dones al banc i 
ara han fet que si la dona es mor, l’home pugui cobrar el salari de la dona. Abans no era així, era 
diferent, això ha canviat, però, la pujada de sou per un fill si ets una dona no t’ho apugen el sou, 
però si ets un home sí.” 

(empleada de banc) 
 
 

Segons les dades de l’Observatori del segon trimestre35 el 72,3 % dels enquestats tenen 
la percepció que els salaris de les dones acostumen a ser més baixos que els dels homes, 
i que elles s’han d’esforçar més perquè es reconegui la seva feina. Aquesta percepció es 
corrobora amb les dades de la CASS de les persones assalariades (quadre 4.9), on 
s’observa que en conjunt, el salari de les dones és un 48 % inferior al dels homes. 
Aquesta diferència s’explica, en primer lloc, per la desigual participació entre homes i 
dones en els llocs de treball més qualificats i per tant millor remunerats; en segon lloc hi 
ha les diferències de salari entre homes i dones tot i que ocupin el mateix lloc de treball. 

                                            
35 Lloc web de l’Observatori  http://www.iea.ad/cres/observatori.htm 
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És a dir, que en el mercat de treball andorrà es perceben força desigualtats entre homes i 
dones en  matèria salari i en matèria de promoció laboral, ja que les dones ocupen en  
major proporció els llocs menys qualificats alhora que tenen poca presència en els llocs 
més qualificats i de comandament.  
 

 
“Sí, però costa molt, costa molt. Hi ha una diferència aquí Andorra dels estudis que es van fer que 
hi ha entre un 30-40% de diferència salarial. Això és claríssim, a més, la societat encara no veu a 
les dones capacitades per fer segons quines feines. Cada vegada que aconseguim algo és rascant i 
molt fort (...)” 
 

(responsable de Recursos Humans del sector comerç) 
 
 
“Has de donar molt o més, i a  sobre no et valoren.”  

 
(encarregada de personal del sector restauració) 

 
 

Sembla ser que aquestes pràctiques discriminatòries són presents en tots els sectors en 
menor o major grau. El ram on es constaten unes condicions més igualitàries entre 
ambdós generes és l’Administració Pública. En aquest sector, en principi, no hi ha 
diferències importants en relació a la promoció laboral, i tot i que el salari mitjà de les 
dones també és inferior al dels homes (un 28 %) aquesta diferència és menor que en 
altres sectors.  
 
D’altra banda, les condicions més socials, com pot ser agafar la baixa de maternitat o 
agafar les dues hores d’alletament, són vistes com un fet normal en el sector públic36, 
mentre que en el sector privat el fet de donar una baixa de maternitat o concedir unes 
hores per alletar un fill, tot i que sigui un dret establert per llei, es veu, moltes vegades 
amb una clara reticència, ja que és una situació que encara no està ben acceptada 
socialment i probablement costarà que ho sigui, perquè encara es considera que l’home 
desenvolupa el treball principal en una llar i la responsable de l’atenció dels fills ha de 
ser la dona. 
 
A més, aquesta situació es manté ja que degut a que els homes ocupen en major 
proporció càrrecs de responsabilitat (perquè es considera que els homes poden dedicar 
més temps a la feina –són els que es poden quedar a fer hores extres– i per la imatge de 
que les dones tenen un major índex d’absentisme laboral) són les dones les que 
continuen deixant la feina per atendre als fills, mentre que les dones que ocupen càrrecs 
de responsabilitat, en molts casos, escurcen el període de baixa per la por a perdre el 
lloc de treball si deixen la feina tots els mesos corresponents a la baixa de maternitat. 
Per aquesta raó, moltes dones intenten accedir a algun lloc públic que els permet 
compaginar millor la vida laboral i familiar, i a més a més, tenen un estatus professional 
més reconegut.  
 

                                            
36 Un exemple il·lustratiu és que hi ha hagut un home dins l’Administració publica que ha demanat la 
baixa per maternitat, i tot i que un sol cas no és molt significatiu, a l’empresa privada no hi ha hagut cap 
cas.  
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Al respecte, val el que s’ha dit en l’epígraf 5.6.1 sobre conciliació de la vida laboral i 
familiar, i com les dones es veuen especialment afectades a partir de la doble presència.  
Aquesta percepció també es veu reflectida en els discursos de les persones participants 
en els grups de discussió i en les entrevistes. 

 
 
“(...) encara la dona es considera inferior, és com la baixa per maternitat o paternitat. Qui vols que 
l’agafi? Clar, qui guanya menys (...) L’excedència no és pot demanar al privat, l’excedència no 
existeix.” 

(responsable de recursos humans del sector comerç) 
 
 
“Jo conec gent, sobretot si tenen càrrecs importants, procuren escurçar les baixes al màxim per no 
perdre la plaça. Si tens un lloc important, i durant 7 mesos dius estic amb el crio, pues (...) El 
problema no és que et deixin, però si tens una feina amb responsabilitat o un càrrec, una empresa  
no és pot quedar 8 mesos sense una persona important. Llavors, que diran? Doncs en posem un 
altre. Aquesta és la por, quan torni i  si ho fa bé.” 
 

(treballadora d’una entitat bancària) 
 
 
“Jo penso també que aquesta societat no ajuda a aquest canvi (...) Perquè hi ha una por, una por 
laboral, que passa aquí? Com que no tinc una seguretat laboral, què faig? l’aparco, i me’n vaig a 
buscar la meva plaça i...” 
 

(treballadora d’una entitat parapública – sector hospitalari) 
 
 
En aquest punt, cal remarcar que, sovint, qüestions com l’acceptació de fer aquestes 
hores extres o ampliar la jornada laboral, esdevenen condicions que influeixen en les 
possibilitats reals d’ascendir a llocs de treball amb més responsabilitat. Aleshores, en 
tant que les dones presenten una doble centralitat, tant en el treball productiu com en el 
treball domèstico-familiar, la seva disponibilitat és menor (ja que no compta amb una  
suficient corresponsabilitat masculina en les tasques de la llar). En conseqüència, les 
dones amb càrregues familiars elevades (normalment quan es tenen fills de curta edat) 
no poden assumir la realització d’hores extraordinàries en la mateixa mesura que les 
dones solteres i que els homes. Això fa que, en l’esfera productiva, siguin vistes com 
treballadores de les quals esperar una productivitat més baixa. D’altres aspectes, com les 
potencials (o efectives) baixes de maternitat, contribueix a reforçar aquesta percepció, 
que emana d’una perspectiva exclusivament productivista, òbviament aliena a qualsevol 
assumpció de l’anomenada funció social de l’empresa. 
 
 

“Sí que és veritat que els que es queden són els homes (...) Jo crec que és diferent. Hi ha dones que 
sí que ho fan, normalment les que no tenen fills, perquè les dones que tenen, a la meva oficina, han 
de sortir, perquè han d’anar a buscar els nens…” 
 

(treballadora d’una entitat bancària) 
 
 
“Ara ha canviat una mica, però fins fa pocs anys és pensava que les dones eren molt més 
problemàtiques que les homes (...) Perquè si tenen crios falten més vegades, cosa que és mentida, 
perquè falten més els homes que les dones. Almenys dels anys que he treballat, sempre falten més 
els homes que les dones però hi ha la mania que quan tenim crios falten més, o per fer les coses de 
casa…o fins no fa gaire, que les dones teníem la nostra casa de fer feines i que no podíem estar al  
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100% (...) Si em diuen per quedar-se fins les 9 jo deia tinc una família, i ell es podia quedar.” 
 

(treballadora d’una entitat bancària) 
  
 
 
“(...) jo crec que lo important és que la parella que tinguis comparteixi les coses, si tens una parella 
que pugui compartir les feines de casa, des de rentar plats fins anar a comprar et permet no anar  
tan estressat i sobretot no sentir-te culpable de que tens una feina i responsabilitat i que no arribes 
als dos llocs. El que passa és que és una mentalitat que encara la dona es considera inferior, és com 
la baixa per maternitat, qui vols que l’agafi? Clar, qui guanya menys” 
  

(responsable de Recursos Humans del sector comerç) 
 

 
D’altra banda existeixen modalitats de contractació actualment en alça, i que com més 
va, més esdevenen modalitats feminitzades, com les de les jornades intensives (com a 
opció en positiu) o el treball a temps parcial (alternativa que, tot i poder ser funcional, té 
l’efecte addicional d’expulsar parcialment a la dona del mercat de treball i limitar les 
seves expectatives de dur a terme una carrera professional normalitzada). De fet hi ha 
cadenes de botigues o centres comercials que ofereixen mitges jornades per tal d’atraure 
a la massa femenina que per qüestions familiars no poden treballar tot el dia. Aquestes 
mesures per part de les empreses poden possibilitar una menor rotació de les 
treballadores, encara que si efectivament només les fan servir les dones, poden provocar 
a la pràctica el seu estancament laboral.  
 
Així, moltes dones, per poder assumir millor les tasques de la llar i/o la criança dels 
fills, tenen com a estratègia aconseguir feines a temps parcial o amb horaris compatibles 
amb les tasques que ha assumit de la seva vida familiar, encara que siguin feines amb 
menys qualificació que la que en un principi està preparada, assumint l’ home el rol de 
portar el sou principal a casa (l’home, al assumir aquest rol, també està més preocupat 
per millorar laboralment, fent més hores, i alhora aquest fet és una de les causes de que 
hagi més homes que millorin en la graella ocupacional de les seves feines). 
  
En definitiva, la diferenciació de rols a l’hora d’assumir les tasques de la llar porta com 
a conseqüència que es perpetuïn les diferències dintre del món laboral entre homes i 
dones, sobretot dins de l’àmbit de les empreses privades.  En aquest sentit, és important 
tenir en compte que una part molt important a l’hora de reduir les diferències de gènere 
dins del món laboral, passa pel canvi de la divisió de rols, que malgrat l’evolució recent, 
continua dins de l’àmbit familiar. 
 
Per finalitzar aquest apartat, dins del treball de camp també s’ha detectat que hi ha 
present, encara que és molt difícil de quantificar pels pocs casos que surten a la llum 
pública, casos d’assetjament sexual i moral dins de l’àmbit laboral.  

 
 
“Abans hi havia empreses, que et deien aquí no entris a treballar, perquè aquest et fot ma. Jo me’n 
recordo quan vaig entrar a treballar a la meva empresa, jo recordo que quan vaig entrar a treballar 
em deien no se’t acudeixi entrar al quartet de les pomes, que no sé que...osti...” 
 

(treballadora d’entitat bancària) 
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“D’això de l’assetjament sexual que dèieu, el que sí que hi ha molt en aquest país és assetjament 
moral (...) jo tinc companyes realment destruïdes....” 
 

  (treballadora d’entitat parapública- sector hospitalari) 
 
 
En un lloc petit, on tothom es coneix, és difícil que aquestes situacions es denunciïn, 
optant en la major part de les situacions per callar i canviar de feina. En tot, cas, sembla 
evident que aquests casos són la punta de l’iceberg i que es poden produir, dins de 
l’àmbit laboral, moltes situacions d’indefensió per part de la dona i molt difícils de 
solucionar.   
 
 

“Aleshores és una cosa que passa, però que tothom calla. Tothom aguanta, va tirant, i no es 
denuncia. Poquíssimes vegades a l’associació, tenim denúncies, poquíssimes. Si tu ara estàs 
treballant pel meu jefe i dius: “hosti és que aquest tio… me’n vaig a treballar a un altre lloc!” i si 
demanen referències: “aquesta és una mala ... , no venia a treballar, ha fet això, no sé que 
quantos…” i encara moltes vegades és al revés, quan algun tio ha assetjat a alguna treballadora, i 
ha plegat, quan s’ha assabentat que torna a treballar, truca: “fulanito, vaya elemento que has 
agafat, no vull ni veure-ho”. 
 

(encarregada de Recursos Humans sector comerç) 
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7.4.- DUES PROBLEMÀTIQUES ESPECÍFIQUES. 
 
Dins dels epígrafs anteriors s’ha explicat quins són els factors més importants que      
determinen la segmentació entre els diferents col·lectius de treballadors del mercat 
andorrà. A continuació descriurem dues situacions dintre del mercat laboral oposades: la 
de les professions liberals i la dels treballadors immigrants. 
 

7.4.1. - PROFESSIONS LIBERALS 

 
En l’àmbit laboral de les professions liberals a Andorra, es destaca la necessitat 
d’actualitzar la legislació ja que es constaten una sèrie de mancances en el Decret 
d’exercici de professions lliberals al Principat d’Andorra37. Així, es planteja que 
s’hauria de regular més l’establiment de nous professionals, ja que no s’exigeix tenir 
cap tipus d’experiència –que pot ser necessària en alguns casos, i que sí que es demana 
en altres països per començar a exercir– i per una altra part, no es té en compte que les 
actuals condicions poden comportar un excés de professionals en determinades 
activitats. 

 
 
“Dins de la carrera de psicologia, aquí a Andorra sí que hi ha sortida com a tal, perquè et pots 
dedicar en el ram escolar, al ram clínic o al mèdic, o el ram industrial. El que passa és que com a 
nivell clínic, ens trobem amb la competència, que és l’hospital. Llavors estem lluitant amb la 
CASS, perquè el psicòleg clínic entri a formar part de la CASS com pot ser un fisioterapeuta o un 
logopeda...” 

(psicòloga) 
 
 

“...la professió d’economista és una professió que cada vegada més abarca una quantitat de camps 
extremadament molt gran i vull dir, que si, tots som economistes i es treballa amb camps molt 
diferents...” 

(home, economista) 
 
 

“De moment per exercir la professió d’advocat a Andorra no hi ha cap limitació, o sigui només es 
necessita els diplomes corresponents i llavors ja es pot començar a exercir. Per muntar els 
despatxos és exactament el mateix, o sigui, que qualsevol persona que tingui els títols pot 
començar a treballar com advocat” 

(advocada) 
 
 
Un exemple molt clar és la proliferació en els darrers anys de les farmàcies, situades a 
poca distància les unes de les altres. Si a Espanya l’obertura d’una farmàcia està 
condicionada per una sèrie de requisits definits per llei38, com  la densitat demogràfica,  

                                            
37 Aprovat pel Consell General l’11 de juliol del 1977. 
38 “El módulo de población mínimo para la apertura de oficinas de farmacia será, con carácter general, de 
2.800 habitantes por establecimiento. Las Comunidades Autónomas, en función de la concentración de la 
población, podrán establecer módulos de población superiores, con un límite de 4.000 habitantes por 
oficina de farmacia. En todo caso, una vez superadas estas proporciones, podrá establecerse una nueva 
oficina de farmacia por fracción superior a 2.000 habitantes. No obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior, las Comunidades Autónomas podrán establecer módulos de población inferiores para las zonas 
rurales, turísticas, de montaña, o aquéllas en las que, en función de sus características geográficas, 
demográficas o sanitarias, no fuese posible la atención farmacéutica aplicando los criterios generales (...) 
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les característiques geogràfiques i la dispersió de la població amb vistes de garantitzar 
l’accessibilitat i la qualitat en el servei segons les necessitats sanitàries en el servei, per 
obrir una farmàcia a Andorra  “només” es demana tenir la titulació corresponent i la 
nacionalitat andorrana o vint anys de residència a Andorra en el cas dels estrangers (si 
bé cal tenir en compte que a Andorra, moltes farmàcies tenen una activitat semblant a la 
d’un establiment del sector comerç turístic, ja que la major part de les vendes no són 
pròpiament de medicaments, sinó de productes de parafarmàcia). En aquest sentit, les 
limitacions per exercir una professió liberal són menors que en els països veïns. 

 
 
“...jo quan em vaig instal·lar hi havia menys farmàcies que ara, i llavors el que poc a poc, el que 
parlen la majoria de farmacèutics és que el sector comença estar saturat. Vull dir, no de seguida, 
però imminentment, potser comencin a sortir problemes per la gent que es vulgui instal·lar, 
perquè, vull dir, cada vegada està el mercat, més saturat (...) No hi ha reglamentació. Per poder 
obrir una farmàcia has de tenir el títol i ser andorrà. Amb això és suficient...” 
 

(farmacèutic) 
 
 

Als professionals del país, els interessa que en relació a l’exercici de professions liberals 
a Andorra es mantingui el proteccionisme, tot i que reconeixen que no es pot tancar el 
mercat per contractar professionals de fora, ja que en ocasions es necessiten determinats 
especialistes que no es troben en el mercat andorrà. És a dir, que en aquest sentit la 
preservació dels privilegis per part dels professionals andorrans entra en contradicció 
amb l’existència d’un nombre gran de professionals d’origen estranger. És llavors quan 
els professionals nacionals controlen l’activitat i l’entrada a posicions claus en 
l’estructura ocupacional d’aquests professionals estrangers mitjançant mecanismes 
d’oclusió social39 (pretensió per part d’un grup reduït dintre d’una comunitat, 
d’assegurar-se una posició privilegiada a expenses d’altres). És a dir, tracten 
d’excloure’ls de certs privilegis o recompenses personals, socials o econòmiques (no 
tenen dret a la signatura, per tant darrera d’una signatura s’amaga la feina d’un altre 
professional però que treballa com assalariat i amb menys guanys dels que li tocarien si 
tingués signatura); reconeixement que proporciona l’entrada en l’estructura ocupacional 
o l’ascens dins ella, en benefici dels individus que integren la xarxa social 
(professionals liberals d’Andorra). La titulació (el seu avantatge consisteix en que tots 
aquells que estan en possessió d’una qualificació se’ls jutja competents i capaços 
d’aportar les habilitats i coneixements apropiats) i la nacionalitat són les dues formes 
principals de tancament social en aquest sector . 
 
Aquest tancament social provoca una contradicció entre la manca de serveis 
professionals  i la necessitat de protecció dels andorrans. Així la manca de professionals 
andorrans provoca la contractació de professionals estrangers per exercir de facto les 

                                                                                                                                
La distancia mínima entre oficinas de farmacia, teniendo en cuenta criterios geográficos y de dispersión 
de la población será, con carácter general, de 250 metros. Las Comunidades Autónomas, en función de la 
concentración de la población, podrán autorizar distancias menores entre las mismas; asimismo, las 
Comunidades Autónomas podrán establecer limitaciones a la instalación de oficinas de farmacia en la 
proximidad de los centros sanitarios.” LEY 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las 
Oficinas de Farmacia (BOE nº. 100 de 26 de abril de 1997). 
39 L’oclusió social , concepte tractat per  Anthony Giddens: La extructura de clases en las sociedades 
avanzadas.  Alianza Madrid. 1989 
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professions, encara que no puguin signar la seva feina. Aquests professionals poden 
tenir unes condicions laborals molt més precàries que els que poden tenir signatura. 
 

 
“Segur que hi hauran advocats que preferiran tenir un de fora, per exemple un llicenciat d’Espanya 
que visqui a la Seu, perquè així no em farà guàrdies i, per tant la meitat del temps no m’anirà a la 
policia i a la batllia. Com que no pot exercir aquí Andorra, no pot firmar i el puc escanyar i el puc 
pagar menys...” 

(advocat) 
 
 
“...Hi ha molts advocats que tenen persones contractades amb un sou d’administratiu i li està fent 
la feina d’advocat, la única diferència és que no pot signar. I això és cert, és verídic perquè jo ho 
veig. De la mateixa manera que hi ha gent que porta comptabilitats, que no té absolutament res, ni 
FP d’administratiu, vull dir que hi ha de tot.” 

(psicòloga) 
 
 
“El problema d’aquestes persones que comencen a treballar en un despatx d’advocats i que reben 
un sou, el sou mínim, jo crec que, no és únicament en el bufet d’advocats, és molt representatiu de  
la situació laboral d’Andorra, hi ha gent que es queixa que té un salari que no li convé, i això em 
sembla és més general que un problema de la nostra professió.” 

(advocada) 
 
 

Per una altra banda, i al marge del que s’estableix en la llei, a Andorra també hi ha casos 
de professionals que obtenen una autorització per exercir mitjançant la pràctica del 
“prestanoms”. Aquesta també és una de les conseqüències de la contradicció abans 
exposada entre els drets dels autòctons i la manca de professionals. 
 
Amb la legislació vigent, per obtenir l’autorització per exercir com a professional 
liberal, només es reconeixen els títols lliurats a Andorra, a Espanya o a França, de 
manera que els professionals que han estudiat a altres països han d’assimilar les seves 
titulacions (les titulacions d’altres països han de ser convalidades a Espanya o França), 
però manca una legislació específica sobre convalidacions a Andorra. Tampoc hi ha una 
regulació en relació als requisits per accedir a la formació en algunes especialitats 
(cursos de postgrau), i en alguns casos hi ha diferències entre la titulació que es 
requereix a Andorra i la que es demana en altres països. 
 
 

“Els títols. Tenim  un decret de professions liberals que és de l’any 70 i pico, que diu que els títols 
que es reconeixen a Andorra, són els estudis que s’han cursat a Andorra que són universitaris. No 
tenim universitat. O els que estiguin convalidats a Espanya o França (...) la legislació diu que has 
de tenir un títol expedit per Andorra, no és el teu cas; per França o Espanya, no és el teu cas. El 
tens convalidat a França o Espanya? No. Doncs no pots fer-ho, no  pots exercir (...) O almenys 
tenir en el país unes lleis de convalidacions de títols, que no obliguis als nacionals anar a 
convalidar el títol a l’estranger...” 

(advocat) 
 
 
  
”De fet, són dues coses diferents, una cosa és l’accés a la professió a Andorra, que hauria de  ser 
regulada per una llei que proveeixi una quota d’andorrans perquè protegeixi una mica el sector i 
després una altra cosa són els diplomes, em sembla que és una barreja de les 2 coses. I que 
podríem reconèixer, per exemple, diplomes de l’estranger a EUA, de qualsevol país sense cap 
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problema, però llavors fer una distinció amb l’accés a la professió. El problema d’aquest decret de 
professions liberals és que ho barreja tot. Una cosa és el reconeixement de diplomes com a  tal i 
l’accés a les professions (...) És a dir, si féssim la diferència entre reconeixement de diplomes per  
l’exercici de la professió i reconeixement de diplomes com a convalidació d’un títol estranger, em 
sembla que trauríem el problema en el sector de les professions liberals.” 

(advocat) 
 

 
“Per un costat estem dient que volem economistes que han de ser andorrans, han de tenir el títol, 
han de ser reconeguts, han de pagar els seus impostos, han de tenir accés i a vegades ens trobem 
amb l’administració, ella mateixa, recorre a gent de fora, exterior. Per tant, en total tot el que hem 
parlat ja ho podria fer directament l’administració, això està passant amb les grans auditories, 
companyies….” 

(economista) 
 
 
“A Espanya per ser auditor s’ha de fer un curset d’auditoria (...) Requisit previ per entrar al curset: 
tenir una llicenciatura en qualsevol cosa, no cal que sigui econòmiques. És allò que, ja tenim una 
cosa que no està regulada, però que sembla han agafat els economistes…” 

(advocat) 
 
 
Per una altra banda, en relació a l’exercici professional, també es demana una 
reglamentació més clara del reconeixement professional de les titulacions i del seu camp 
d’actuació per controlar l’intrusisme professional. Aquest intrusisme es produeix en 
algunes activitats per les quals no s’exigeix que les realitzin professionals amb una 
titulació concreta i també perquè es treballa amb professionals de fora d’Andorra. En 
aquest sentit, s’hauria de distingir entre el tema de reconeixement de diplomes per 
convalidar els títols dels diferents països i el tema de l’autorització per poder exercir una 
professió liberal a Andorra. 

 
 
“Ens trobem amb consultores que estan fent informes psicològics, i que no estan signats, eh? I això 
hauria d’estar signat per un psicòleg (...) alguna que està fent, pues, seleccions, valoracions de 
llocs de treball i que no estan signades. I cada cop n’estan sortint més...” 
 

(psicòloga) 
 
 
“Com a professió liberal, jo diria de que aquí, es pot dir que, hi ha un intrusisme molt fort, 
perquè… en particular, per exemple, agafar les empreses d’economies exteriors, empreses de 
Barcelona que venen aquí a buscar els mercats més importants com els de l’administració, el de les 
obres públiques, els grans bancs, les grans empreses, o sigui els grans socis i els economistes 
d’aquí, en el fons, que són purament, els que es dediquen en aquests camps, jo penso que són 
pocs... El problema de l’intrusisme és un problema important, està aquí, per exemple, abans amb el 
caps de l’auditoria, està claríssim. Amb el cas de tota una sèrie d’assessoraments tècnics, però una 
vegada més, aquí tenim problemes, que som un país petit, que és que cada vegada es demanen 
especialitats més punxegudes i aquestes coses només es poden fer amb gent que pràcticament 
tractin aquests problemes i això només es pot trobar en  camps, en grans ciutats, llavors els 
economistes d’aquí que fan? Fan de generalistes, amb unes competències no tan grans. O sigui  
que d’un costat es voldria que aquestes coses puguin ser resoltes des d’aquí, però en realitat, 
encara  no hi ha les competències dins el país per poder, doncs, cobrir, una quantitat important de 
demandes que hi ha avui.” 
 

(economista) 
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“...Nosaltres amb el que hem estat lluitant els farmacèutics, abans de que arribéssim aquí, és 
arribar a tenir una limitació, que podria tenir bastants avantatges pel farmacèutic i la resta de gent.  
Una limitació, podria  tenir els següents punts positius: un dels primers, podria ser que els 
farmacèutics que sortissin, podrien  anar a parar a les altres farmàcies. Podríem dir que aquella 
farmàcia tindria un, dos o tres farmacèutics, és a dir, que per la clientela això podria ser un punt 
molt positiu, és a dir, la feina es podria fer millor feta del que s’està fent. Llavors, l’altre avantatge  
seria que si tens un altre farmacèutic i veus que vas pujant interessadament la teva xifra , et pots 
permetre tenir mes stock, si tens més stock la clientela estaria més contenta....” 

(farmacèutic) 
 
 

“(...) al no haver de sortir d’una autorització de govern, de seguida es pot començar a treballar, el 
que això sigui una problemàtica, suposo que sí, perquè fa falta un mínim d’experiència per aquest 
tipus de professió, i potser moltes persones comencen a treballar i es troben una mica 
desemparades al principi.” 
 

(advocat) 
 
 
No tots els que acaben les carreres desprès exerceixen la professió (ja sigui com liberals 
o com assalariats). De fet, cada vegada més els estudis universitaris serveixen per 
aconseguir una bona entrada al mercat laboral, encara que sigui en altres ocupacions 
diferents a les dels estudis.  
 
 

“Els advocats tenim la sort de molts com en J, estudien la carrera, i no treballen… curiosament és 
la meitat, és una proporció que s’està mantenint, des de que es va crear el col·legi es va mantenint 
a la meitat.” 

 
(advocat) 

 
 
“Jo estic d’acord amb ell, jo crec que és la meitat, com tu dius. Hi ha gent que estan a bancs a 
l’atenció al client i han fet la carrera. Jo crec que és un 50% (...) en el nostre sector, a veure, és més 
saturat perquè a nivell clínic hi ha l’hospital o a nivell escolar hi ha d’haver un psicòleg a les 
escoles o a nivell laboral, que ara potser, on té més sortida la carrera: cap de personal, de recursos 
humans i tot això. Però jo crec que en el sector de la psicologia s’ha escurçat. Hi ha psicòlegs que 
no estan exercint de psicòlegs, també és el que li passa amb ell, que un 50% estan d’ajudants de 
mestres, no?” 

 
(psicòloga) 

 
 
“(...) a nivell d’economistes, aquells que es dediquen a àmbit liberal són extremadament pocs, molt 
pocs. De fet són carreres d’assalariats, empresaris, que porten la seva història i d’altres que 
treballen pels altres a nivell d’assalariats. Aquells que es munten com a consells liberals, són 
extremadament comptats i ho tenen dur. Han de tenir bones influències, bons contactes, si no els hi 
costa molt.” 
 

(economista) 
 
 

En relació als col·legis professionals també manca una llei que  reguli el marc de la seva 
actuació i la seva potestat disciplinària, ja que en la majoria dels casos aquesta funció 
dels col·legis no queda prou regulada i no poden exercir una actuació efectiva. De fet, 
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per exercir només és necessari estar col·legiat en algunes professions (advocats, 
arquitectes), i només els que tenen una llei específica (arquitectes i agents i gestors  
immobiliaris) poden regular efectivament l’actuació dels col·legiats, mentre que la resta 
no tenen mecanismes per aplicar les sancions pels possibles incompliments dels 
professionals. Davant d’aquesta manca de legislació, alguns col·legis ni tant sols es 
plantegen entre els seus objectius regular efectivament l’activitat dels professionals. 
 

 
“(...) a Andorra no hi ha una llei de col·legis (...) no hi ha cap llei que empari aquell col·legi, que 
està creat en base a uns estatuts, que és una associació i no és ni associació, ja que tenim una llei 
que ens diu que els col·legis professionals en queden totalment fora i a partir d’aquí ens n’anem a 
la legislació i ens trobarem amb 2 lleis soles que ens parlen dels col·legis d’advocats i dels de 
metges i llavors ens trobarem, no sabem perquè, amb una llei que s’ha fet aquest any, que és pels 
agents immobiliaris, i es crea el col·legi d’agents immobiliaris per llei. Són els primers que tenen 
un col·legi per llei, no hi ha una llei marc de col·legis, però ells la tenen. Hi ha una llei 
d’arquitectes que es va fer fa 3 o 4 anys per arreglar un problema concret que tenien, que se’ls hi 
va fer. D’entrada totes les professions estem desemparades, a excepció, dels agents immobiliaris, 
que no són professió, perquè no  requereixen estudis universitaris i dels arquitectes, que tenen un 
pedaç a part.” 
 

(advocat) 
 
 
“Encara que per certes coses el col·legi d’economistes és molt menys important que el col·legi 
d’advocats. El col·legi d’advocats, per exemple, per exercir has d’estar col·legiat (...) Mentre que 
al col·legi d’economistes, la professió és com entrar dins un club. És molt divertit, vas en un sopar, 
expliques coses, però, en el fons la gent que no hi entén pot perfectament ser economista i no 
entrar en cap dels circuits establerts. No hi ha cap tipus de formalisme, sinó que la defensa dels 
interessos dels col·lectius, com per exemple l’intrusisme, els honoraris...” 
 

(economista) 
 
 

“A Andorra no hi ha una bona legislació com a Espanya o França que la xifra que fas t’obliguen a 
tenir un o diversos farmacèutics. Aquí, amb un farmacèutic que hi hagi….ja…nosaltres, a nivell de 
col·legi ja ens agradaria, no sé si ho aconseguirem mai, ja és una utopia, ens agradaria ser més o 
menys com el col·legi espanyol o com a França, que tenen un poder reglamentari i disciplinari. 
Nosaltres ens agradaria que els mateixos farmacèutics que sortissin els poguéssim anar col·locant. 
Lo que diu ell, si algun farmacèutic fes alguna ruqueria, poder-lo penalitzar. Tenir, no sé… com 
t’explicaria jo, tenir un codi deontològic, i en funció d’això, estigués tot especificat i poder-lo 
penalitzar.” 
 

(farmacèutic) 
 
 
“El que passa és que si és un col·legi que s’ha muntat per protegir-se d’ell mateix i no té res a 
veure, no pot tenir autoritat disciplinària…” 
 

(advocat) 
 
 
“A dins el col·legi d’advocats, sí que tenim unes sancions, però el problema que tenim, és com les 
apliquem si no tenim una llei que ens permeti aplicar-les…” 

 
(advocat) 
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Cal tenir en compte que la major part dels professionals treballen com a assalariats i, tot 
i que en molts casos fan la mateixa feina d’un professional, no poden exercir plenament  
la seva professió (no poden signar). Les condicions de treball dels assalariats d’aquest 
sector es basen en les que s’estipulen al reglament laboral (jornada laboral, vacances, 
etc.), i al tractar-se d’un sector d’activitat no relacionat directament amb el turisme, 
tenen festa els caps de setmana i els dies de festa de compliment obligatori (retribuïts i 
no recuperables) que estableix el Govern en el calendari laboral. En general, aquest 
treballadors tenen més control sobre la seva feina i, en alguns casos, poden adaptar la  
jornada laboral en funció del volum de feina i de la conveniència de cada persona (tenen 
una certa flexibilitat horària). Segons les dades de la CASS, el promig del salari 
mensual  és de 1.274 euros l’any 2001 (veure quadre 4.6), salari que no és del tot real ja 
que, per una banda, els propietaris i els gerents de les empreses, que són els que tenen 
sous més elevats, no estan obligats a afiliar-se a la CASS (no cotitzen el sou), i, per 
l’altra banda, tot i que en principi es tracta de personal amb alta qualificació, en aquest 
sector s’inclouen assalariats (administratius, serveis de neteja, altres serveis) que 
treballen pels professionals liberals i que tenen sous més baixos, la qual cosa fa  el salari 
mitjà per a tot el sector sigui més baix. 
 
En aquest sector no hi ha molta rotació laboral, ja que la majoria dels assalariats tenen 
contractes fixos (si bé alguns només són contractats per una feina concreta o per un 
període determinat en que hi ha més feina). Apart del contracte, el fet de tractar-se de 
feines que requereixen un nivell alt de qualificació i amb unes condicions de treball 
favorables, fa que hi hagi més estabilitat laboral i menys rotació que en altres sectors. 
 

7.4.2. - IMMIGRANTS “SENSE PAPERS” 

 
La legislació andorrana en matèria d’immigració ha limitat les autoritzacions per a 
treballadors de països de fora de la Unió Europea, a les persones destinades a assistència 
domèstica i a professionals altament qualificats, i a les quotes per la temporada d’hivern 
(només per activitats relacionades amb l’esquí i que no permeten treballar en un altre 
sector) improrrogables i vàlides només per sis mesos (el treballador ha d’abandonar el 
país en un termini màxim d’un mes després de la caducitat de l’autorització temporal).  
 
Actualment i des del mes de setembre, amb l’entrada en vigor de la nova llei 
d’immigració i les quotes, hi ha una obertura a altres permisos a la resta de sectors per 
als no comunitaris. De tota manera, malgrat que el primer reglament de les quotes 
d’immigració40 preveia l’entrada d’un màxim de 80 persones extracomunitaries només 
s’han donat permisos a 5 persones41, fet que significa que s’estan aplicant les quotes 
d’una manera molt restrictiva als no comunitaris.  
 
Degut a la continuada necessitat de mà d’obra en el mercat laboral andorrà i a les 
restriccions per la contractació d’immigrants, hi ha una part d’aquesta demanda que es 

                                            
40 Decret d’aprovació del reglament general d’autoritzacions de residència i treball i d’autoritzacions de 
treball fronterer. Edicte BOP14068 del  09/11/2002 
41 Segons dades publicades en relació a la nova quota general d’autoritzacions de residència i treball, al 
bopa a l’edicte BOP14087 del 15/11/2002  
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cobreix amb treballadors que no tenen l’autorització corresponent (sobretot immigrants 
extracomunitaris sense papers).  
 

 
“Sí, sí, hay gente que trabaja sin papeles. Primero porque a lo mejor no pasan el reconocimiento 
médico...”  
 

(treballador del comerç) 
 
 
“Esto se tiene por si acaso porque cuando estaban haciendo un edificio, no sé si os acordáis, salían 
... como cuando un oso hormiguero mete la lengua en un hormiguero que saca las hormigas hasta 
ahí. Se le metió una inspección el edificio y salían los obreros para abajo....”. 
 

(treballador del comerç al Pas de la Casa) 
 
 
En molts casos, els immigrants que treballen sense papers són joves sud americans que 
arriben a Andorra a través de coneguts per treballar a les estacions d’esquí durant la 
temporada d’hivern (amb l’autorització temporal). En principi, molts d’ells només 
estaven de pas, volien tornar al seu país o continuar viatjant, però la situació de crisi ha 
fet que es vulguin quedar a Andorra per continuar treballant, tot i que no tinguin els 
papers. També hi ha casos d’immigrants de més edat, que arriben a Andorra per 
treballar i poder estalviar i enviar diners a la seva família (fills), i si no poden obtenir 
l’autorització d’immigració treballen sense papers (sud americans en molts casos però 
també dels països de l’est...) 
 
 

“Y bueno, también la manera de venirme acá fue para conocer. Nada más, no fue con otro fin… Y 
volverme a Argentina a terminar mis estudios, pero bueno, justo vine acá con él, cuando empezó 
todo el problema de Argentina, bueno hace dos años, casi. Y, no me podían pagar la carrera, no sé 
qué.. mis viejos, porque me mantenían mis papás, y bueno, ya decidí quedarme acá. Acá tenía 
trabajo. Después me fui a hacer el verano en Ibiza, después vine de vuelta acá, bueno, en invierno 
tienes trabajo seguro: estás asegurada, te dan oportunidades para quedarte y bien. Para vivir bien. 
O sea que yo en Argentina no lo podía hacer.” 
 

(monitora d’esquí) 
 
 
“(...) porque a mi me gusta la montaña. La nieve muchísimo y me vine acá a trabajar. Lo que yo 
quise siempre hacer, es como estaba haciendo, hasta este año. Era, estar acá en invierno y estar en 
Argentina o Chile o por ahí trabajando en la nieve de monitora de esquí con niñitos. Y si dios 
quiere este año me saco el de snowboard. Y nada, ahora estoy acá porque se puso difícil para 
volverse...” 
 

(dona, tècnic forestal) 
 
 
“(...) y yo, como venía por una amiga de la amiga de él. Vine en febrero, tampoco vine con el plan 
de quedarme... Me vine como una posibilidad, de quedarme, pero bueno. Vine y dije: si voy y me 
gusta, me quedo. Vine, me gustó, además conseguí trabajo en --- y me quedé, pero no suponía que 
fuera tan difícil conseguir otra cosa una vez terminada la temporada.” 
 

(home, estudiant de publicitat) 
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Una característica que comparteixen en molts casos aquests immigrants 
extracomunitaris (sobretot sud americans) és que tenen un nivell educatiu alt (molts 
tenen estudis superiors) però estan disposats a fer tot tipus de feines, fins i tot per sota 
de la seva qualificació. 
Els immigrants que no poden obtenir el permís de treball, no poden formalitzar un 
contracte i no els poden assegurar, amb el que els empresaris s’exposen a una sanció.  
 
 

“Por las denuncias…Generalmente dicen que no contratan…” 
 

(dona, tècnic forestal) 
 
 
“(...) inspecciones no les iban a caer, que por este lado estaba tranquilo. Pero que pasaba si a mí 
me pasaba algo mientras trabajaba. Como no me pueden asegurar..es todo un riesgo (...) en 
general, lo que puedo percibir del discurso de la gente, de los avisos de los hoteles y todo esto, es 
que le tienen miedo a la multa. Más que nada, más que la seguridad del que trabaja, es la multa. Es 
la multa.” 
 

(home, estudiant de publicitat) 
 
Però malgrat aquesta limitació, degut a la necessitat de treballar dels immigrants i a la 
necessitat de mà d’obra dels empresaris, alguns immigrants troben feines en que poden 
treballar sense declarar aquesta activitat i sense cotitzar a la seguretat social.  
 
Molts d’aquests immigrants treballen en el sector d’hoteleria i restauració, en tasques de 
neteja o assistència domèstica i en algun cas en ocupacions més qualificades, però 
només per uns dies. Així doncs, una de les característiques d’aquest mercat laboral 
il·legal és la temporalitat (si bé hi ha casos en que la situació pot durar anys) i la 
precarietat, ja que no tenen la cobertura de la seguretat social, ni poden fer valer els seus 
drets laborals com a treballadors. 
 
 

“...por ejemplo el trabajo en un hotel…Trabajamos…” 
 

(llicenciat en relacions publiques) 
 
 
“…limpiando los vidrios...”  

 
(home, estudiant de publicitat) 

 
 
“...una semana montando muebles, otra  una semana de botones...” 

 
( llicenciat en relacions publiques) 

 
 
“...Yo ahora estoy trabajando de camarera, en un restaurant de portugueses. (...) Bueno por la 
mañana… por la tarde, en un horario de 9 horas seguidas. Y por la mañana con un hombre que 
hace limpieza y me paga por horas...” 
 

(dona, tècnic forestal) 
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“Igualmente es toda una suerte conseguir que a uno lo contraten sin papeles por toda la temporada. 
Porque en general, por ejemplo, nos toman los teléfonos, y nos dicen cuando nos haga  falta gente 
lo llamamos (…) e igual son dos días, y luego ciao. Y después:  Quédate esperando que si nos  
haces falta nuevamente, te llamamos. Porque no se quieren arriesgar a tenernos sin papeles, porque 
bueno (…) La semana pasada hice 4 días en una imprenta, porque les estaba  faltando un operador  
y además estaban esperando una chica que viene de Sevilla y que ya vino el lunes. Estuvieron muy 
contentos conmigo, que bien, que me desenvolvía bien, que todo bien que me sacaba bien el 
trabajo y todo…pero... no tengo papeles entonces contra papeles…” 
 

(home, estudiant de publicitat) 
 
 
En alguns casos les condicions són iguals pels treballadors amb papers o sense, però en 
ocasions són més dolentes pels que no tenen papers. A més, els que tenen papers poden 
canviar de feina si volen millorar la seva situació (perquè saben que trobaran un altre 
lloc de treball) mentre que pels que no tenen papers és més difícil trobar una altra feina 
(per la por dels empresaris a tenir problemes).  

 
 
“Claro, en general, el trabajo precario, o sea, el de horas, el de un ratito, el de espera que te 
llamamos, lo hacen los sin papeles. El que tiene papeles consigue un trabajo y hoy si quiere 
mañana consigue otro...” 
 

(home, estudiant de publicitat) 
 
 
“(...) por más que tengas papeles en temporada vas a hacer el trabajo más chungo. A jefe es muy 
difícil que un suramericano llegue.” 

 
(monitora d’esquí) 

 
 
“Es lo que me pasa a mí ahora, yo tengo trabajo este mes y el otro no se si quiero, y en parte si 
están contentos conmigo ya que me dijeron que me iban a hacer los papeles. No me queda otra que 
quedarme ahí, porque tengo el trabajo seguro, me pagan super bien, tengo dos días de fiesta, no 
hacen comparación con las otras dos camareras que están con papeles...” 
 

(tècnic forestal) 
 
 
En tot cas, els immigrants sense papers viuen aquesta situació amb la inseguretat que 
suposa el fet que en qualsevol moment els poden fer fora del país (pels controls de la 
policia).  
 

 
“(... ) llego a la tarde ese día, que me habían dado fiesta ese día, me dice: Ha venido la policía, no 
sé qué no sé cuantos, así que sube y recoge tus cosas que te tienes que ir. El mismo día. Esto fue a 
la una y a las tres yo estaba fuera a la puerta, esperando el taxi.” 
 

(home, llicenciat en relacions públiques) 
 
 
Els immigrants en situació irregular senten una gran frustració i cansament davant la 
contradicció que observen en relació al mercat laboral d’Andorra, ja que per una banda 
ells volen treballar i hi ha molta oferta de feina, però per una altra banda no els poden 
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contractar de forma legal, ja que no poden aconseguir un permís de treball per la seva 
condició d’extracomunitaris. 
 

 
“Y había salido el tema de los papeles, creo. Personas no comunitarias que no las podían contratar. 
Supuestamente había sido un malentendido, que no conocían la legislación, que se podían  
extender el terminio de pistas. Luego que no (...) Y muchos, con los que hablé y que están 
interesados en contratarme, renegando de las leyes de no poder contratar gente extra-comunitaria”. 

 
( llicenciat en relacions públiques) 

 
 
“Que también es algo contradictorio, porque les falta gente, hay gente para trabajar y (…) no 
podemos trabajar...” 

 
(dona, tècnic forestal) 

 
“los hoteleros, al menos, están desesperados…” 
 

( llicenciat en relacions publiques) 
 
 
Aquesta limitació afecta els immigrants que necessiten treballar, i també els empresaris 
que voldrien contractar legalment als treballadors amb els que estan contents, però no 
poden per la manca de papers. En alguns casos intenten obtenir una autorització com a 
empleats domèstics, tot i que no sigui la feina que realment realitzen. 
 
 

“ Mi jefe me dijo que me iba tratar de asegurar, pero, no me iban a hacer el contrato, el papel rosa, 
pero bueno, me iba a tratar de asegurar. Que iba a  pagar, que no le importaba porque iba muy 
necesitado de gente. Y que me iba a tratar de  poner como empleada doméstica, cuidando a sus 
hijos y bueno, tendré el papel rosa, estaré asegurada, pero estoy trabajando de camarera...”     
 

 (dona, tècnic forestal) 
 
 
El fet que la legislació limiti la possibilitat de contractar immigrants els sembla una 
contradicció pels propis interessos de creixement del país, ja que hi ha una necessitat 
important de mà d’obra.  

   
 
“Es como un  miedo de perder el control, también…Yo siempre lo veo des de este punto de vista, 
de que si iniciamos cupos, se nos va a llenar de suramericanos o de no sé que…” 

 
(dona, tècnic forestal) 

  
 
“Pero si vas en invierno, si tuvieran  que traer españoles, no viene ninguno. Pagan miserias! 

 
( llicenciat en relacions publiques) 

 
 
Per això consideren aquesta legislació excessivament proteccionista de cara als 
extracomunitaris i es dóna la paradoxa de que els extracomunitaris són els que estan 
més disposats a acceptar les condicions de treball que s’ofereixen a Andorra (amb sous 
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més baixos que a Espanya i França i que, per tant, no atreuen els treballadors espanyols 
i francesos) però són els que tenen més difícil aconseguir el permís de treball. 
 
 

 
“Es contradictorio, porque nosotros… es un país que necesita mucha gente que trabaje, pero hay 
muy pocos profesionales, sobretodo…es un país que sin experiencia puedes trabajar de lo que sea, 
si tienes papeles. Y, bueno, lo que me parece medio mal es que en temporada de invierno están las  
puertas abiertas para agotar toda las plazas de trabajo en pistas y tal. Y si haces un trabajo bueno 
en invierno por qué no te pueden contratar en verano para trabajar de otra cosa? Si sabemos, si 
podemos, si tenemos formación, tanto académica como qué sé yo…hablamos idiomas, tenemos un 
nivel cultural suficiente como para trabajar de atención al turista...” 
 

(dona, estudis en gastronomia internacional) 
 
 
“Porque otro tema que en Andorra los sueldos son mucho más bajos y la gente de España, de 
Francia ni hablar, le gente de España por ahí viene, por ahí no. Pero de Francia no viene nadie a 
trabajar...” 

(Home, estudiant de publicitat) 
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8.- MANCA DE MÀ D’OBRA I ROTACIÓ 
 
Una de les impressions més clares que s’obtenen de l’anàlisi del mercat de treball a 
Andorra és la manca de mà d’obra i la seva mobilitat. De fet, per moltes empreses, la 
manca de mà d’obra qualificada es considera com l’obstacle principal per a l’augment 
de la producció (el 55 % de les empreses consultades en una enquesta de la Cambra de 
Comerç).42 En els diferents grups de discussió i entrevistes realitzades en aquest treball, 
també es constata aquesta realitat, que fa que els empresaris es trobin amb dificultats per 
cobrir els llocs de treball que ofereixen. 

 
 
“La meva experiència a la selecció era que... moltes vegades no tenies oportunitat de fer selecció, 
havies de fer reclutament, t’havies de quedar amb la primera fase del que és un procés de selecció. 
És a dir, un procés de selecció, és quan tu tens una plaça per cobrir i tens deu candidats, llavors has 
de buscar el candidat d’aquest deu que millor s’adequa al lloc, per el seu perfil. Llavors acostuma a 
passar des de fa uns anys que aquí Andorra treballem el revés tenim deu llocs a cobrir i un 
candidat.” 
 

(responsable de Recursos Humans del sector comerç) 
 
 
“Hem tingut molts problemes per trobar personal, molts, molts, moltíssims, (...) a la restauració, 
clar, com que hi ha tanta oferta al país, perquè hi ha tanta oferta al país.” 
 

(empresari del sector hoteler) 
 
 
“El problema se encuentra aquí, y hablamos de Portugal, porque la gran mayoría son de Portugal. 
Vienen con la filosofía de venir 3-4 años, hago dinero y me vuelvo a marchar. Entonces que pasa, 
muy poco cariño tiene a la empresa, porque solo interesa el dinero. Entonces lo que dice él mañana 
estoy aquí, pasado mañana aquí y me paso 4 años dando vueltas y me marcho.” 

 
(empresària del sector annexes de construcció) 

 
 
Quan es parla de rotació laboral es fa referència als canvis de lloc de treball d’una 
persona en el transcurs d’un període determinat. En el cas d’Andorra, és interessant 
comentar que la manca d’indicadors segurs i fiables sobre el temps de vida dels 
treballadors en els seus llocs de treball impossibiliten fer una anàlisi rigorosa de la 
rotació del mercat de treball andorrà. Dit això, a nivell general es constata que la rotació 
és menor en els sectors on el nivell de qualificació és més alt i les condicions de treball 
són  millors. En canvi, la rotació és major en els sectors en  que hi ha més feines de 
baixa qualificació i on les condicions laborals són pitjors, en bona part perquè aquest 
marc ve fortament associat  a pics estacionals dels llocs de treball que es generen.  
 
En la banda alta, doncs, són els sectors financer, de l’administració pública i de 
professions liberals els que tenen una rotació més baixa que la mitjana global. En el cas 
dels bancs, un factor que inhibeix la rotació és l’acord entre el diferents bancs andorrans 
–potser amb l’excepció del darrer banc que ha obert les portes al Principat– de no cercar 
nous empleats dins del planter dels altres bancs, fet que limita les oportunitats de trobar 
altres feines per part dels empleats. En aquest sentit, podem veure com sorgeix per  

                                            
42 Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra: Enquestes de Conjuntura. Juliol-Desembre 2001. 
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generació espontània una estratègia de protecció d’un sector, per tal de limitar els 
efectes perniciosos que, en aquest cas per l’empresa, pot tenir l’elevada rotació si es  
dóna com a conseqüència d’una competència intrasectorial. Malgrat tot, aquestes 
iniciatives tenen un èxit relatiu, ja que demanen un alineament pràcticament unànime 
dins del sector, de manera que la irrupció d’un competidor que no assumeixi aquesta 
mena de pactes implícits –com és el cas d’un dels bancs de més recent implantació al 
país– pot portar amb facilitat a la inviabilitat de pràctiques com les descrites. En aquests 
casos, les opcions alternatives solen passar, en el context europeu més proper, per una 
concertació social a dues o tres bandes (això és, incloent la part assalariada i fins i tot la 
part estatal –si més no, com a àrbitre regulador–), que millori les condicions laborals i 
contractuals (fidelitzant així la mà d’obra), i reguli les pràctiques competitives per tal 
d’evitar-ne abusos per ambdues parts tot aprofitant la conjuntura.   
 
Pel que fa a l’administració pública o a les professions liberals, la baixa rotació està 
relacionada amb les condicions avantatjoses (índex de contractacions indefinides, 
horaris, sous, festius, drets adquirits, etc.) que tenen els treballadors, a més del 
reconeixement social que té aquest tipus de feina. 

 
 

“Probablement sigui… com més alt sigui el nivell de qualificació menys és la mobilitat… sigui, 
més baixa. S’hauria de veure… Hi ha més mobilitat amb gent menys qualificada...” 
 

(professional liberal) 
 
 

“A la nostra entitat hi ha molt baixa rotació. No  hi ha rotació a nivell de personal (...) Jo crec que 
si no hi ha rotació, és perquè en principi deuen estar millor aquí que una altre lloc (...) I el que aquí 
intenta la empresa és que els treballadors estiguin a gust, en el sentit que forma una persona a 
dintre l’empresa si marxa és un enrenou. Vull dir, costa molt tornar a formar una altre persona i 
entrenar-la, aleshores si aconsegueixes que la gent estigui més o menys contenta, contenta, 
satisfeta i faci la feina que més o menys li agrada, el millor possible, aquesta persona és difícil que 
marxi.” 

 
(directiu d’entitat parapública) 

 
 

El sector de la indústria i similars també mostra una certa estabilitat laboral entre els 
seus treballadors. Com comenta una treballadora de la indústria del tabac, les causes 
principals es troben en que en general les indústries tenen uns horaris regulars, els caps 
de setmana lliures i tots els dies festius establerts per llei, la qual cosa atrau a moltes 
dones necessitades de temps per poder compaginar la vida laboral amb la vida familiar. 
 
En contrapartida, els sectors  relacionats amb la construcció i el turisme (i dins d’aquest, 
l’hoteleria i el comerç) són els que tenen més fluctuació de treballadors. Es constata que 
la rotació no només ve provocada per la temporalitat dels contractes, sinó que també sol 
respondre a una estratègia de la part treballadora, que canvia de lloc de treball a la cerca 
de millors condicions salarials, o de feina en general. A tal efecte, s’aprofiten 
conjuntures especialment propícies per a tals moviments, com són les temporades altes 
en l’afluència turística, en les quals augmenten les demandes laborals. Igualment, quan 
el ritme de treball és fort i es manté durant un cert temps, amb una alta competitivitat 
per l’alta densitat d’empreses del sector, l’estratègia de la rotació esdevé particularment  
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fructífera, com es dóna en el cas del sector de la construcció. Aquestes situacions, de 
vegades, són percebudes molt negativament per part de l’empresariat; en d’altres  
ocasions, quan els treballadors valoren el fet de tenir estabilitat contractual, la rotació 
esdevé lesiva sobretot per a ells i els seus interessos, de manera que hom pot detectar 
dos extrems en l’escala d’insatisfacció que provoquen les estructures laborals 
andorranes, quan no són capaces de limitar l’elevada rotació de llocs de treball. 

 
 
“Sí, tenim molta rotació, és a dir, nosaltres la plantilla fixa és la gent que està treballant amb 
nosaltres des de fa temps però les persones que entren noves tenen molta tendència a canviar” 

 
(responsable de Recursos Humans d’una cadena de botigues) 

 
 
“La rotació depèn molt de la secció. En els llocs d’administració, on hi ha unes condicions laborals 
més bones a nivell de dies festius, caps de setmana lliures, millors horaris, etc. la rotació és baixa. 
En canvi en els llocs de venda el moviment d’empleats és bastant alt.” 

 
(treballadora de grans magatzems) 

 
 
“Sí, hi ha molta rotació. Tenim un 70% de rotació el personal temporer (...) és una feina de 
temporada d’hivern, és una feina que interessa més que res als joves i desprès quan... és bastant 
dura també, el sou tampoc és molt alt, tampoc es posen sous molt alts a persones que no saben fer 
gran cosa, que se’ls hi a d’ensenyar tot. I la gent desprès es va buscant la vida, perquè nosaltres 
podem oferir només 5 mesos de feina, i desprès a l’estiu no ens podem quedar amb la gent. Ho 
intentem però és molt complicat. A veure si hi ha gent que val, normalment a l’estiu es troba una 
feina...” 
 

(responsable de Recursos Humans d’una estació d’esquí) 
 
 
“Igualmente lo de la rotación,  estuve en temporada  trabajando nada más que 2 meses, 
porque estuve en marzo y abril en ---. La cantidad de gente que rotó fue impresionante, 
tanto que yo ingresé para estar en el parking y termine encargado de un remonte. Porque 
se les empezó a ir un montón de gente en este tiempo, y en general los que se iban son los 
comunitarios que se van a la costa, se toman vacaciones, y bueno…” 

 
(treballador de pistes d’esquí) 

 
 

 “La qüestió és evitar una mica la fantàstica mobilitat que tenim aquí. Com estan començant els 
perdones moltes coses i penses  a veure si m’aprèn i m’aguanta, però quan comences a apretar una 
mica, diuen que els facis el finiquit i se’n van, i a més a l’hotel del  costat, .(.... ) els fas un 
aprenentatge continu i una vegada  han après, marxen.” 
 

(director d’un hotel) 
 
 

“(...) l’únic que té lliure mercat és l’empleat... Perquè troba tota la feina que vol i li sobra...” 
 

(Propietari i gerent d’un restaurant) 
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Sovint, també es donen casos de rotació intersectorial. Per exemple, molts dels homes 
que comencen a treballar en l’hoteleria deriven cap a la construcció, ja que, malgrat ser 
una feina dura, està més ben pagada i disposa d’unes condicions més favorables (caps  
de setmana festius, vacances assegurades, etc.). El fet que es tracti de tasques de baixa 
qualificació, fa que no hi hagi massa impediments tècnics a l’hora de canviar de sector i 
hi ha també la possibilitat d’aprendre un ofici amb molt bones perspectives 
econòmiques. 
 
En altres casos la rotació es produeix dins el mateix sector a llocs que tenen unes 
condicions laborals compatibles amb les responsabilitats familiars, com és el cas de 
dones que passen d’ocupar llocs en cuines o restaurants  a cambreres d’habitacions o a 
dones de neteja de cases particulars que els permet fer jornades intensives. És aquest 
un cas típic de rotació motivada per la disparitat de condicions de treball (per exemple, 
disparitat d’horaris) dins de les diferents ocupacions que hom pot desenvolupar en el 
mateix sector.   

 
Com ja s’ha dit, aquesta disponibilitat de llocs de treball s’utilitza per part dels 
treballadors com a mecanisme de millora de les condicions laborals. Aleshores, quan la 
conjuntura esdevé favorable pel canvi –per augment de la demanda, o un major 
coneixement del mercat laboral andorrà– la rotació és susceptible d’afectar els llocs de 
treball que tenen les pitjors condicions pels treballadors (com jornades extenses, treball 
en dies festius, baixos salaris, fluctuació d’horaris i torns...) i no els comporta una bona 
qualitat de vida (com és ara tenir dificultats per compaginar la vida laboral i la vida 
familiar), i per tant no estan disposats a aguantar molt temps en una feina que no els 
compensa, o en la que només pretenen guanyar temps mentre no troben aquella 
ocupació que realment els interessa. Fins i tot de vegades és una feina que només la 
volen per tal d’adquirir experiència o uns ingressos addicionals, amb la intenció 
posterior de marxar del país. 
 
 

“el que pots tenir problemes es trobar una feina on et paguin més o que estiguis millor, això et pot 
costar més, ara, trobar una feina (...) perquè estan demanat feina per tot arreu i estan demanant 
empleats per tota arreu i si tu tens un problema i t’acomiaden, si tu vols feina, la trobaràs” 

 
(treballadora del comerç) 

 
 

“Hay un continuo movimiento de personal. Yo por ejemplo llevo vendiendo en la tienda muy poco 
tiempo, me voy a otra tienda a ganar 30.000 pesetas más, ¿por qué? No porque sepa, por cualquier 
motivo, sino porque me dan más dinero”  

 
(treballador d’un comerç ) 

 
 
“Este año  un encargado de un supermercado cambiado tres veces de trabajo, porque le daban  20 
mil pesetas más”  

 
(treballador d’un comerç del Pas de la Casa) 

 
 

“...van a la competència, i van perquè els hi dóna un duro més l’altre o bé perquè l’encarregat els 
hi ha dit això ho faràs així i no aixà, i el treballador dice ah sí?, pues me voy. Y ya está, te plantan 
 a la tarde, de un día para otro te quedas sin nada. Y cuando se va uno, se van 10, porque tiene un  
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cuñado, un primo, tiene la familia aquí adentro y te encuentras en un problema.”  
 

(gerent i propietària d’una empresa de construcció) 
 

 
La remuneració no constitueix l’únic factor motivador del canvi de lloc de treball, sinó 
que hi ha altres factors que influeixen com per exemple el mal clima laboral propiciat 
pels superiors o bé pels mateixos companys, la poca formació, la poca flexibilitat 
d’horaris, etc. De fet es constata que aquelles empreses que ofereixen algun al·licient 
més al treballador a més a més d’un sou digne (com donar flexibilitat d’horari per 
aquelles persones que ho necessiten, donar algun obsequi per Nadal, etc.) tenen menys 
rotació que aquelles empreses que no ofereixen cap avantatge social ni cap 
compensació. Fins i  tot, en aquells establiments on aquestes avantatges no existeixen, 
però que es respira un bon clima laboral perquè hi ha un tracte cordial amb l’empleat o 
se’l fa partícip de l’empresa mitjançant mecanismes de motivació, etc., la rotació també 
és menor que en aquells comerços on no es cuiden les relacions entre empresari i 
contractat. Un altre aspecte important, sovint ignorat, que té relació amb l’índex de 
rotació i que esdevé un factor motivador molt important a més a més del salari, els dies 
festius, els horaris etc., és el reconeixement que pot tenir un empleat  a la  seva feina. És 
a dir, és una manera de donar importància a la presència del treballador i la seva 
participació en la consecució dels objectius perseguits per l’empresa, la qual cosa fa que 
se senti motivat i fins i tot rendeixi més43.  
 
També un aspecte molt important que pot incentivar o reduir la rotació és la facilitat o 
dificultat per compaginar la vida laboral amb la vida familiar. Així, hi ha menys rotació 
a les feines on hi ha més possibilitat de coincidir els festius i/o els horaris amb la resta 
de familiars i els fills (caps de setmana de festa, vacances...). En aquest sentit trobem 
que l’hoteleria, el comerç i en general, els sectors dedicats als turistes tenen més aquesta 
dificultat que incentiva la rotació.   
 

 
“De cara el públic sempre, llavors aquí Andorra, per l’entorn propi, doncs la gent esta a un lloc 
d’aquest sempre desitjant, esperant a veure quan poden excedir a un tipus de lloc que tingui per 
exemple, caps de setmana lliures o que tingui uns horaris no tan esclaus com els horaris comercial.   
Això és una mica la característica principal que podem trobar en el, el tema de selecció de 
persones.  
 

 
                                            
43 De fet aquest concepte neix en els anys 20 i 30 del SXX amb l’aparició de l’escola de Relacions 
Humanes (Elton Mayo com a membre destacat) que va fomentar la participació dels treballadors en 
l’empresa davant el recurs de coacció utilitzada pel Taylorisme. Aquesta escola de pensament destaca que 
s’ha de fomentar les “bones” relacions humanes per tal d’ estimular més i millor el treball en les 
empreses. De fet el foment d’aquestes “bones” relacions passa entre altres pel coneixement que tenen els 
empresaris de les motivacions dels seus assalariats, i aquests incentius són tan socials com psíquics. Per 
tant, suposà un salt qualitatiu en la humanització del tracte dels treballadors respecte al Taylorisme 
clàssic; la participació va esdevenir un incentiu per millorar l’estat d’ànim de l’individu i millorar 
l’ambient de treball. Posteriorment, han anat sortint diferents corrents, entre els quals ha destacat la de 
recursos humans (anys 70) que ha plantejat models pel desenvolupament de la qualitat laboral i que 
s’estan aplicant a moltes empreses  (Font: Revista Papers, nº 65) 
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Llavors és molt freqüent que tinguem moltes més places que candidat.” 
 

(responsable Departament Recursos Humans sector comerç) 
 
Així, la manca de guarderies, els seus preus elevats o els seus horaris (no adaptats a les 
hores de tancament dels comerços), el transport públic (els horaris, la dificultat de 
desplaçament...), el poder anar a recollir els nens o portar-los a l’escola... Tots aquest 
factors fan que feines amb condicions de salari similars i d’igual qualificació tinguin 
major o menor rotació.  
 
 

“Faig jornada intensiva pels matins. Per la tarda treballo amb una empresa de neteja. A l’hotel 
porto 10 anys. Cobro el sou mínim però estic contenta amb l’hotel. El factor més important pel 
qual no canvio de feina és l’horari, em va molt bé per poder cuidar-me dels meus fills i de la casa. 
El meu home treballa a la construcció”.  
 

(treballadora d’un hotel i una empresa de neteja per hores) 
 

 
Un factor que incentiva la rotació, i fins i tot la marxa de molts treballadors del país, és 
el nivell de vida car, sobretot l’habitatge car (segons dades del tercer Observatori del 
2002, pel 40% de la població és un dels dos principals problemes d’Andorra). Aquest 
fet determina que, encara que el sou d’un treballador a Andorra sigui una mica més alt 
en comparació al sou que pel mateix lloc rep al país de procedència, aquest diferencial 
ha de ser molt elevat perquè compensi, ja que el lloc de procedència el treballador té un 
conjunt de xarxes familiars i/o ajudes socials,  que fan que tingui un nivell adquisitiu 
molt més elevat que el derivat del sou real. 
 
Un cas específic sobre l’habitatge és el sector de l’hoteleria. En molts hotels existeix la 
possibilitat de que els empleats tinguin inclòs amb el sou la manutenció i una habitació. 
Per una part, si les seves condicions són deficients és més probable que hagi més 
rotació. 
 

 
“Sí, he trabajado cuando vine a Andorra, trabajé en dos hoteles. En el primero las condiciones de 
la comida y la habitación estaban muy bien pero estaba muy lejos de Andorra y sólo pasaba un 
clipol al día. Después empecé a trabajar en Andorra, pero la habitación era muy cutre y de la 
comida mejor no hablar. Me pagaban las horas, pero no estaba bien. Fue entonces cuando me 
decidí a buscar trabajo en el comercio...”  
 

(treballadora del comerç) 
 

Per una altra part, el fet de viure en un hotel pot ser interessant per una persona jove i/o 
sense càrregues familiars, però pot ser molt complicat per persones amb parella o fills. 
Aquest fet determina que per a moltes persones pot ser interessant  treballar en un hotel 
si té la manutenció i l’allotjament inclosos, però no quan per circumstàncies personals  
volen viure en un espai diferent.  
 
A part de factors inherents del mercat laboral andorrà cal tenir en compte la 
competència del mercat laboral dels països de procedència. El creixement econòmic 
dels països del nostre entorn fa que molts dels treballadors que  en els altres èpoques 
haguessin pogut quedar-se de manera definitiva a Andorra trobin, dins del seu país 
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oportunitats que a Andorra no han pogut trobar. No hem d’oblidar que dins de països 
com Espanya estem assistint a l’assumpció de les feines poc qualificades per part 
d’immigrants extracomunitaris, puix que, encara que hi ha molts aturats, no es troben 
nacionals que vulguin desenvolupar aquestes feines (amb les condicions laborals de   
temporalitat i precarietat que moltes d’aquestes feines tenen). Aquestes feines només les 
volen assumir els nacionals més joves, o amb menys formació. El mercat laboral 
andorrà en molts casos no dóna les condicions necessàries perquè millorin les ofertes 
del seu país d’origen i puguin atreure immigrants comunitaris, sobretot dins de les 
feines menys qualificades, que els hi compensi l’esforç de venir a treballar a Andorra 
(agreujat en els darrers temps amb la possibilitat per part dels immigrants espanyols 
d’haver de pagar l’IRPF44).  
 
Podem trobar altres factors, com la dificultat de poder gaudir de temps d’oci (degut a les 
jornades laborals extenses), la dificultat d’integració que alguns immigrants destaquen  i 
la facilitat per tornar als lloc d’origen (amb ajudes per part dels estats), que fa que 
aquests elements exògens al mercat laboral (combinats amb als aspectes endògens) que 
la rotació sigui tant important en molts sectors en l’actualitat.  
 
Per part dels empresaris, aquesta situació d’elevada rotació també s’aprofita en 
ocasions, degut a l’escàs cost que els suposa substituir un treballador per un altre (no hi 
ha indemnitzacions per l’acomiadament amb preavís) i en molts casos prefereixen 
aquesta rotació en lloc d’oferir millors condicions als treballadors, i així maximitzar el 
marge de beneficis que els pugui reportar el seu negoci (d’aquesta manera no tenen les 
despeses que suposa una plantilla de treballadors més estable), però també comporta 
una menor qualitat en els serveis que ofereixen, ja que en general els empresaris es 
veuen limitats a l’hora de triar el personal que necessiten (degut a que hi ha més oferta 
de llocs de treball que persones disposades a treballar) i han de contractar persones 
sense qualificació (a les que no poden oferir a curt termini millors condicions), i que en 
molts casos no estan el temps suficient per adquirir la formació i l’experiència que pot 
tenir el personal amb un contracte més estable, i estan menys motivats per desenvolupar 
la seva feina. És a dir, al mateix temps, comporta una precarització del mercat laboral, 
perquè fomenta la inestabilitat laboral i no incentiva la formació dins l’empresa (els 
empresaris no volen invertir en formació perquè suposa un cost que no es recupera si els 
treballadors marxen). 
 
 

“Tinc massa carència de personal i amb la qual cosa jo tinc que fer de mà d’obra com qualsevol a 
l’empresa i sóc la primera i llavors no em dedico a mirar gaire no? Però el que sí que és cert, és 
que ha baixat molt la qualitat de personal, la gent no aguanta i l’empresari, que jo trobo molt bé 
que Andorra hi ha hagut molts abusos, i donat això, doncs les lleis afavoreixen molt a l’empleat, 
però jo he sigut empleada sempre i trobo que, ara el que és l’empresa o l’empresari estem molt poc 
emparats amb la llei. Ens entren, se'n van al dia següent, se'n van al cap d’una setmana, ni t’entra, 
bueno hi ha una informalitat total i no estem agafats a res, no podem descomptar res, no podem fer 
res, no podem fer res més que patir les conseqüències i trobo que des de fa un any, bueno jo la 
pitjor crisi que he viscut en el meu sector i crec que tinc una gran experiència, va començar el 
maig de l’any passat i no sé que ha passat, però aquella va ser la pitjor crisi, maig, juny de l’any 
passat, que no havia treballat en la meva vida tant.” 

(directora de restaurant) 
 

                                            
44 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
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Un altre exemple de promoció de la temporalitat per part dels empresaris és mitjançant   
la subcontractació que esdevé una alternativa a la flexibilitat( anomenada distanciament: 
desplaçament dels contractes de treball per contractes comercials)45. És a dir, les  
empreses davant l’aparent necessitat d’una major flexibilitat numèrica o funcional, 
poden decidir que és més fàcil (referent a la gestió) o més rentable que dita flexibilitat  
s’externalitzi. Així, en comptes d’organitzar la seva pròpia plantilla laboral flexiblement 
per fer front als punts àlgids de càrrega de treball, una empresa pot simplement 
contractar per aquests punts àlgids a una persona o a una organització. D’aquesta  
manera, transfereix a l’empresa subcontractada bona part de l’impacte de les 
discontinuïtats de la producció. 
 
En el cas de l’hoteleria, la subcontractació respon a la conveniència de cobrir necessitats 
de feina puntuals. És molt habitual en aquest ram contractar extres de cambrer i extres 
de cuina pels dies assenyalats (Nadal, Cap d’any), caps de setmana, ponts i temporades 
de molta feina. És una manera de tenir personal disponible quan es requereix i, al 
mateix temps, de prescindir-ne fàcilment quan no hi ha feina. Aquesta pràctica 
generalment es fa mitjançant empreses de treball temporal que s’ocupen de la tramitació 
de la contractació, del pagament de nòmines, i d’altres aspectes derivats.  
 
En el cas de la construcció, es subcontracta per poder competir amb projectes de gran 
envergadura, que de forma contrària no podrien assumir per manca de treballadors o 
manca d’especialització, a més de pel pes del risc i la incertesa, així com els costos 
associats. 
 
Pels empresaris el fet de subcontractar, per tant, els suposa fer-los competitius davant 
les altres empreses. Quan la subcontractació es fa amb empreses del país es considera 
positiu, ja que s’està donant feina a la gent que hi treballa; en canvi, els empresaris que 
tenen empreses subcontractades veuen com un perill el fet que se subcontractin 
empreses estrangeres. En aquest sentit, moltes d’aquestes empreses pertanyents al sector 
de la construcció i annexos també voldrien un major proteccionisme envers les 
empreses estrangeres, degut a que en algunes de les obres que es realitzen al país es 
contracten equips de fora que “rebenten els preus”, ja que aquestes empreses fan ofertes 
amb les que no poden competir les empreses d’Andorra. Davant d’aquesta situació, 
algunes empreses del país s’han hagut d’unir per ser més competitives a nivell de preus 
i per poder realitzar les grans obres públiques (a moltes empreses petites, però, els costa 
més sobreviure, i algunes fan fallida). 

 
 
“En Andorra una empresa con 40 trabajadores se encuentra compitiendo con un autónomo, que 
tiene su caja de herramientas, un garaje y un contable. Esos 40 trabajadores pagan alquiler, pagan 
hipoteca, tiene hijos escolarizados, o a la universidad. O sea si la empresa que va con ánimo de 
lucro si ya corre todos estos riesgos, si se regulariza siempre se va volcar la carga al más débil, al 
trabajador, todo esto genera inestabilidad” 
 

( propietari i gerent d’una empresa d’electricitat) 
 
 

                                            
45 Atkinson, J: “Flexibilidad  del empleo en los mercados internos y externos de trabajo”, en La 
Organización  social  del Trabajo; Lucila Finkel, Ed.Piràmide, 1995 
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“Lo mejor para un constructor, hoy en día es coger un equipo, una colla, y ellos se aseguran, tu no 
tienes nada que ver con esto y tu no tienes ningún problema con la CASS y no sabes exactamente. 
Ellos que se declaren, que lo arreglen todo. A mi no me importa. Que presenten una factura a final 
de mes de 6 o 7 millones y son 4 o 5, no sé ni lo que cobra cada uno, pero yo sé que el trabajo que 
me ha hecho la colla me ha cobrado 7 millones. Pero es una empresa, un equipo de fuera” 

 
(propietari i gerent d’una constructora) 

 
 

 
“Que a vegades a l'empresa, com les altres empreses, subcontratem per exemple una estructura 
amb una altra empresa que col·laboren a les nostres obres, clar aquests són indirectes però a 
vegades que es fan, però la feina, els responsables de la feina són els titulars d'aquesta empresa 
estipulada (...) això també ens ho fa que la falta de mà d'obra i aquestes empreses s'han  
especialitzat en aquest tipus de treballs, pues ens fa que és més fàcil treballar amb ells perquè 
tenen mà d'obra aquí que no pas anar buscar mà d’obra a fora.” 

(propietari i gerent d’una constructora) 
 
 

Les entitats bancàries i l’Administració Pública, en els darrers anys també han 
subcontractat alguns serveis. Sobretot pel que fa als bancs, han externalitzat alguns dels 
departaments relacionats amb la informàtica i a l’assessoria. També hi ha departaments 
com seguretat, servei de neteja o correus que en l’actualitat són subcontractats i que 
abans eren departaments propis de l’entitat. Per tant, és una pràctica que es dóna en 
gairebé tots els sectors  i que ara com ara va en augment. 
 
Per una altra part, aquesta tendència d’algunes empreses a la subcontractació de 
treballadors en funció de les necessitats puntuals, afavoreix la inestabilitat laboral ja que 
els permet reduir la seva plantilla fixa o almenys no haver d’augmentar-la.  
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9.- RELACIONS LABORALS I QÜESTIÓ SINDICAL 
 
Les relacions laborals a Andorra venen determinades, a diferència dels països del nostre 
entorn, per la negociació descentralitzada, és a dir, els empresaris i els treballadors 
negocien individualment les condicions i el salari de cada feina.46 Només en els darrers 
anys hi ha principis de negociació col·lectiva dins del sector públic. Aquest canvi està 
en relació a la creació d’associacions sindicals en aquest sector (administracions 
públiques i empreses parapúbliques), mentre que dins del sector privat no s’han produït 
canvis, tot i que molt tímidament sembla que hi hagi darrerament alguns passos en 
aquest sentit.  
 
En la pràctica aquesta negociació descentralitzada significa que el mercat és el que 
marca les condicions laborals en cada moment, en relació a la situació econòmica i a les 
característiques pròpies de cada sector. El mercat és, doncs, qui regula en definitiva la 
relació entre els empresaris i els treballadors, a partir de les diferents posicions que uns i 
altres tenen respecte del mateix.  
 
Així, en èpoques, com l’actual, on ha hagut un creixement econòmic sostingut i una 
escassetat de mà d’obra, els treballadors han tingut en molts casos una millora de les 
seves condicions laborals, bé dintre de la pròpia empresa, bé canviant a altres empreses 
on els hi oferien millors condicions.  
 

 “...la competitividad de les empresas nos favorece” 
 

(treballador de comerç)  
 
 
“...que la demanda obliga a pagar más. Es decir, si no hay prioridades tienes que pagar más por lo 
que buscas..” 
 

(treballador de comerç)  
 
 

De tota manera, aquesta situació pot canviar molt segons la major o menor abundància 
de la mà d’obra. Així, en èpoques de recessió, aquesta autoregulació del mercat fa que 
les condicions tendeixin a endurir-se, en part com a conseqüència de la relativa facilitat 
per l’acomiadament, que fa que les empreses puguin reduir la seva mida per adaptar-se 
a la nova situació i/o contractar a nous empleats amb unes altres condicions. 
 
En tot cas, no s’ha d’oblidar que dins d’aquest sistema el treballador, i sobretot el menys 
qualificat, es troba, llevat de donar-se conjuntures excepcionals (com és el cas de 
l’extraordinari creixement que han experimentat alguns sectors en els darrers anys), en 
una posició de feblesa degut a aquesta possibilitat d’acomiadament i al no funcionar 
d’una manera efectiva els mecanismes de control de l’acompliment del reglament 
laboral i estar poc desenvolupats els mecanismes de defensa dels  treballadors. 
 
Per una altra part, aquesta negociació descentralitzada també provoca que l’empresari es 
trobi tot sovint també en situacions de desavantatge, al trobar-se dins d’un mercat  

                                            
46 Bricall, J.M.: L’economia andorrana en el canvi de segle, Fundació Julià Reig. Andorra 2001. 
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desregulat on el preu i les condicions laborals venen determinades més per la major o 
menor escassetat de la mà d’obra i no tant pels altres factors inherents al lloc de treball 
com la qualificació, l’experiència.... 
 
Així, i en situacions com l’actual, l’escassetat de mà d’obra fa que els assalariats puguin 
canviar-se a feines on tindran millors condicions (o tornar, si venen de països europeus, 
al seu lloc d’origen on també estan en una fase de creixement econòmic i/o amb 
prestacions socials) i  els empresaris tenen problemes per retenir als empleats, encarint-
se el valor del treball.  
 
Però en d’altres situacions, sobretot quan es tracta de mà d’obra d’arribada recent al 
país, i en funció del seu aterratge en un o altre sector, les tornes es canvien, i el 
treballador no té més remei que assumir una situació de precarietat laboral, dins d’un 
marc de desprotecció i de manca d’alternatives (o del coneixement d’aquestes). Aquest 
tipus de relacions laborals, d’altra banda, també contribueixen a que no es generi una 
cultura de fidelització del treballador envers l’empresa, ja que la problemàtica es veu –
per ambdues parts– no com una relació de complementarietat i de concessió mútua, sinó 
com un mer conflicte d’interessos, on no cal esperar cooperació per part de la part 
oposada. A més, en alguns casos la situació es llegeix en termes de segmentació laboral 
i discriminació per raó de l’origen forani del treballador (en especial, quan es tracta 
d’orígens “de segona” –portuguesos, espanyols– o “de tercera” –llatinoamericans, 
magrebins i extracomunitaris en general–).   

“...al portugués o al español lo apretan y lo ves que acaba por ceder hasta las 4 horas , y ellos 
saben que no lo van a cobrar. Pero el jefe decide, o te lo dice malamente o 48 horas te obliga. Así 
que, necesitas y tienes que trabajar.” 

 
(treballador del Comerç, 50 anys) 

 
 
“Este año  un encargado de un supermercado cambiado tres veces de trabajo. Si vienes a trabajar  a 
mi  supermercado te doy 20 mil pesetas más.”  

 
(treballador del comerç, 28 anys) 

 
 
A més de l’escassetat de la mà d’obra i de la situació econòmica de cada sector, la 
posició de l’assalariat dins d’aquesta “negociació” està condicionada per la seva 
qualificació (a més qualificació pot trobar unes millors condicions) i per altres aspectes 
adscriptius (com per exemple si és andorrà o no, edat o sexe...) que fan que hi hagi una 
diversitat de situacions dintre d’aquest mercat.  
 
En definitiva, les relacions dels treballadors i empresaris venen marcades per la 
dependència d’un mercat de treball en el qual, degut en bona part a la manca 
d’instruments de negociació col·lectiva, les dues parts es veuen obligades a assumir, en 
funció de la conjuntura, situacions força lesives pels seus interessos. 
 
Certament, l’estructura productiva de les societats capitalistes es basa en relacions de 
treball assalariat i en la maximització del benefici, i comporta un component conflictiu 
entre els interessos de les dues parts que intervenen en aquesta relació (treballadors i 
empresaris). Però, dins dels països del nostre entorn, i en la majoria de les societats  
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industrials avançades, el procés per solucionar els conflictes sociolaborals s’ha 
institucionalitzat mitjançant la negociació col·lectiva –entre sindicats, patronals i 
govern– per consensuar les condicions laborals (contractes, salaris...), i aquest procés, 
que requereix el reconeixement mutu de les parts negociadores, pressuposa que cada 
part ha de tenir recursos que garanteixin l’efectivitat en la negociació (cada part ha de 
ser capaç d’oferir a l’altra part contrapartides i garantir que es compliran). Així doncs, 
els sindicats (organitzacions col·lectives de treballadors) tenen com a recurs en la 
negociació col·lectiva, l’afiliació i la representativitat en les empreses: és el mitjà que 
permet oferir la pau social i per controlar el compliment del que s’ha pactat.47 
 
Una de les causes principals de l’hegemonia de la negociació descentralitzada a Andorra 
és la manca de tradició associativa, tant des del punt de vista dels empresaris com dels 
treballadors. A part d’alguns intents dins del sector privat i darrerament al sector públic, 
a Andorra no hi ha hagut tradicionalment associacions de treballadors o sindicats. 
 
Això és així perquè no s’han donat les condicions favorables perquè els treballadors de 
les empreses privades s’afiliïn en organitzacions sindicals, i per tant, tampoc hi ha els 
elements per la institucionalització de la negociació col·lectiva de les relacions laborals. 
Per una banda perquè la legislació andorrana no regula els mecanismes per garantir la 
llibertat sindical, i per una altra banda per la mateixa estructura econòmica i social del 
país i la manca de tradició associacionista. En un context de plena ocupació, on la 
majoria de la població és immigrant i la major part de les empreses tenen menys de 10 
treballadors, s’imposa la lògica  individualista del mercat laboral, en que els treballadors 
canvien amb relativa facilitat de feina o marxen del país en lloc de trencar amb aquesta 
atomització i organitzar-se col·lectivament. Per una altra banda, els treballadors tenen 
por de ser acomiadats i se senten coaccionats a l’hora de reivindicar els seus drets, degut 
a la manca del contrapoder que suposa l’acció col·lectiva sindical (que permetria als 
treballadors tenir més força davant la capacitat de decisió dels empresaris), i també per 
tractar-se d’un país petit on “tothom es coneix” (creuen que poden tenir problemes per 
trobar una altra feina per la informació que els patrons es passen sobre els treballadors 
que qualifiquen de “conflictius”). Val a dir, addicionalment, que les facilitats 
d’acomiadament que atorga el sistema andorrà, però, també juguen el seu paper, com a 
elements dissuassoris de qualsevol actuació que pugui ser mal vista per l’empresariat. 

 
 
“A l’empresa privada el problema que hi ha és que, la impossibilitat que la gent és sindicalitzi. 
Sense una llei que reguli la sindicació, és molt difícil que la gent pugui participar en sindicats. Hi 
ha coaccions en el sector privat...” 

 
(treballadora del comerç) 

 
 
“El sector privat és molt difícil, a part de que hi ha un acomiadament lliure, que existeixen unes 
traves impressionants, de que un patró truca a l’altre i li diu aquesta no l’agafis, perquè és un 
conflictiu. Tot això si no es regula, si els sindicats no poden actuar, si en les empreses grans no hi 
ha ningú que pugui ser delegat sindical, si no existeix això, és impossible que la gent és sindiqui. 
Quan tenim una queixa, i qualsevol va a la inspecció de treball és una vergonya. És vergonyós, 
perquè la llei diu això i si no hi està d’acord, busqui’s un advocat.” 

(treballadora del comerç) 

                                            
47 Prieto, C.: “Sistema productivo, sindicalismo y negociación colectiva”, dins  Garmendia, J.A; Navarro, 
M.; Parra, F. eds: Sociologia industrial y de la empresa, Aguilar, Madrid, 1992. 
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“Jo que vinc de la Seu, i vinc d’una altra mentalitat, el que et xoca l’arribar a Andorra és quan tu 
dius algo, no per reivindicar, ni per sindicar, ni per xantatge aquí a la plaça, quan dius algo, que a 
vegades és un concepte de millora, la resposta és que no estàs content, i que tens la porta molt gran 
i que pots marxar.” 
 

 (administrativa) 
 

 
De tota manera, a Andorra sí hi ha, des dels  anys 70 intents de constituir sindicats que 
poguessin defensar els drets dels treballadors: L’ARA (associació de residents 
d’Andorra) que des de mitjans dels anys 70 treballa per defensar els interessos dels 
residents a Andorra i el SAT (Sindicat Andorrà de Treballadors) que es va constituir als 
anys 80 sense el reconeixement oficial i que és el primer intent seriós de constituir un 
sindicat del col·lectiu de treballadors d’Andorra. Els primers temps varen treballar de 
manera il·legal (“inclús fèiem reunions fora d’Andorra per  seguretat”). Segons l’actual 
President del sindicat, a partir de l’any 1993, “desprès de l’aprovació de la constitució 
s’obre una nova etapa, on malgrat es reconeix a la Constitució el drets dels treballadors 
a crear sindicats, no es desenvolupa la llei, i només podem ser legalitzats dintre del marc 
de la llei d’associacions48 i tampoc es desenvolupen altres drets com els de vaga o de 
manifestar-se.”  Les línies d’actuació del SAT passen pel canvi de la legislació vigent a 
Andorra, amb la finalitat d’homologar-la a la resta dels països europeus en qüestió 
laboral. Fins que no hi hagi canvis com el reconeixement de la immunitat sindical, i 
l’acabament de l’acomiadament lliure, així com indemnitzacions i prestacions socials 
als acomiadats i es ratifiquin tots els articles de la Carta Social Europea de Niça, i els 
convenis de la OIT (organització internacional de treballadors), el SAT pensa que serà 
molt difícil que els treballadors del sector privat perdin la por i es puguin començar a 
mobilitzar. En aquest sentit la seva estratègia passa per crear consciència sindical entre 
els treballadors i pressionar per produir aquests canvis49.  
 
 

“El 90% de les persones d’Andorra tenen por. Llavors clar amb aquesta nova llei que s’està fent 
ara, això fa que la por, fa que la gent no es vulgui sindicar o no vulguin parlar d’aquestes coses. 
Quan hi ha una por i aquesta  por està exercida per un patró, aquest patró té el domini sobre el 
treballador, o sigui la por sobre la vida i mort d’aquesta persona. Però la segona por que hi ha a 
part de la primera, és que una persona que estigui acomiadada només té 25 dies de seguretat social. 
Això és un país tercermundista, no pot ser que una persona que sigui acomiadada, perquè llavors 
que passa, aquesta persona es té que buscar obligatòriament un treball per pogué cobrir al menys 
aquesta situació per si està malalt, llavors que passa aquí, que passarà d’estar en una feina que esta 
guanyant un salari mitjanament bé a un salari completament baix, perquè es posarà a treballar 
potser a l’ hostaleria , potser als comerços, però sabem avui en dia que el 70% dels empleats de 
comerços estan guanyant el sou base.” 
 

(Sindicalista del sector privat) 
 
 

Encara que estan oberts als treballadors per qualsevol  informació, fins fa molt poc no 
han fet una política activa de captació de nous afiliats (“no hi havia les condicions 

                                            
48 Llei qualificada d’Associacions del 29 de desembre del 2000. 
49 Segons entrevista amb el president del SAT. 
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adequades”), pel que treballen amb un nucli petit d’afiliats però consideren que 
representen a tots els treballadors d’Andorra. El SAT té contacte i assessorament  
d’organitzacions sindicals de fora del país (sobretot d’Espanya) i d’altres organitzacions 
europees.  
 
Pel que fa a l’àmbit públic, des de mitjans dels anys 90 hi ha hagut una eclosió 
d’associacions sindicals. Així els diferents col·lectius de l’Administració pública i 
empreses parapúbliques s’han anat organitzant en diferents associacions que actualment 
estan englobades dins de la Unió Sindical d’Andorra (Usda), que ha pogut fer les seves 
propostes en relació a la modificació del reglament laboral (el projecte de llei de 
contracte de treball), participant en reunions amb el Govern (que també ha mantingut 
reunions amb representants dels empresaris dels sector de la construcció i de 
l’hoteleria). 
 
L’Usda té com vocació expandir-se al sector privat –segons declaracions dels seus 
responsables–, bé intentant crear una associació sindical fora de l’administració o bé 
agrupant dintre de la seva organització a sindicats creats dintre de l’àmbit privat com el 
sindicat de conductors (SICO). 
 
Que les associacions sindicals hagin prosperat primer en l’àmbit del sector públic es pot 
explicar perquè aquests treballadors es troben en una situació de més seguretat i 
estabilitat i també perquè hi ha una major proporció de llocs de treballs qualificats i de 
persones amb la nacionalitat andorrana o amb molts anys de residència, factors que 
faciliten les condicions per organitzar-se (no hi ha la por de perdre la feina i, alhora, el 
fet de tenir una situació més estable pot comportar més interès per participar en la 
defensa dels seus interessos que en el cas de persones que previsiblement no 
continuaran molt temps en el mateix lloc de treball). Per una altra banda, aquestes 
associacions van començar a sorgir en un moment concret (arran del procés de 
modernització i canvi de model organitzatiu de l’Administració pública)50 en que els 
treballadors van sentir la necessitat d’organitzar-se, per poder participar en els processos 
de  negociació de les condicions de treball. 

 
 
“Jo crec que els sindicats tindran més poder de reivindicació, de defensa dels col·lectius 
importants, que dels menys importants, és una llei natural. Després, no és casual que associacions 
de treballadors quan vulguin, apareixen en llocs on l’estabilitat i seguretat laboral és més 
important. Pot semblar una mica paradoxal mirant el mercat laboral andorrà, de que allà, on entre 
cometes, potser és necessiten menys, és on sorgeixen les primeres unions, però si ho mirem des del 
punt de vista pràctic, els sectors que tenen una precarietat laboral externa, és evident que si a més a 
més fan algun tipus de moviment per tal de dir alguna cosa, la corda, que ja és relativament fràgil 
que els aguanta, es talla amb una facilitat sorprenent. Per tan van sorgir en llocs on hi havia una 
certa garantia de mantenir els llocs de treball a pesar de que poguessin fomentar segons quins tipus 
de moviments. Per mi és una evolució natural de les coses i per mi és benvinguda, i per mi, sempre 
he entès un sindicat o associació de treballadors com un interlocutor privilegiat (...) jo ja entenc 
que son dues posicions que no tenen perquè ser irreconciliables, en el fons persegueix el mateix 
objectiu: la continuïtat de l’empresa, amb les persones que hi treballen amb les millors condicions. 
Doncs, bueno, s’incorporen suggeriments, en d’altres s’arriba a un compromís, en d’altres punts, i 
la idea és d’avançar més enllà del reglament que tenim fins ara.” 

                                            
50 Reforma després de l’anomenat “Informe Hay” (treballs realitzats per Hay Management Consultants, 
SA, entre els anys 1998 i 2000 de l'anàlisi, la descripció i la valoració dels llocs de treball de 
l'Administració general, i de disseny i implantació d'un sistema de gestió i avaluació de l'acompliment). 
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 (directiu d’una entitat parapública) 

 
 
“...El que es va fer aquí, que també és un tema nou, es va crear l’associació de personal de la 
CASS, que està creada fa un any, té uns estatuts fets i un reglament que també es va passar a 
consell d’administració (...) això ja s’ha enviat el govern i si s’aprovés, pues tindríem el nostre 
propi reglament. Jo crec que és bo, primer perquè és un reglament que surt consensuat de tots els 
treballadors i que el que buscar és això, és defendre a tots els treballadors i que hi hagi un marc 
més legal, més acord dintre nostre, no?. Si s’aprovés, pues bueno, ja tindríem un document més 
que formaria part d’aquest paquet de Recursos Humans, avaluació del treball, reglaments propis 
del personal, regulació de la competència tot això (…) Això és un fenomen nou andorrà, 
l’associacionisme o sindicat, digues-li com vulguis, així com tot fenomen nou, pues en principi jo 
crec que tothom, s’ajunta amb el seu col·lectiu, jo penso que el temps farà que aquest col·lectius 
estiguin associats a un sol col·lectiu, els mínims possibles, perquè la unió fa la força (...) Sí, jo ho 
valoro positivament perquè és bo pel país, és bo per tot, no es pot donar l’esquena al que està 
passant a altres llocs, i es bo per tots els treballadors que estiguem regulats, i que tinguem una 
associació que vetlli per els nostres interessos i que obligui amb els nostres deures, que estigui 
regulat que tothom sàpiga que fer, que hi hagi un marc que reguli. Jo crec que això és bo (...) Sí, 
demostra una mica la necessitat que té la societat actual de regular aquestes coses i de que estigui 
escrites, i que la gent… i tots els actors socials treballadors, govern, empresaris, tots tenen que 
estar regulats i s’ha de consensuar aquestes coses. Jo crec que és bo pel propi país, pel propi 
mercat de treball, per les pròpies empreses...” 

 
(directiu empresa parapública) 

 
 “Nosaltres tenim una associació, l’APSA, que és l’associació de treballadors sanitaris i jo conec 
de casos que hi ha hagut problemes i l’APSA s’ha bellugat i ha solucionat moltes coses”  
 

(treballadora d’entitat parapública) 
 
 
Darrerament s’ha assistit al naixement de sindicats dins l’esfera privada que volen 
defensar els drets de treballadors de sectors en concrets, com el SICO51 (sindicat de 
conductors) que s’ha associat a l’Usda, o el sindicat de mainaderes. Aquestes 
organitzacions sindicals neixen, segons indiquen, amb la clara vocació de defensar als 
seus col·lectius de referència i millorar les seves condicions de vida i de treball. 
 

 
“Quant vam crear el SICO el mes d’abril vam  tenir molts problemes ja que al ser un grup d’amics 
i ens vam reunir, es va fer, vam tenir l’aprovació de govern ja ho tenim tot, vam fer una assemblea 
general. 
En les primeres reunions no va venir molta gent, però  en menys d’un any ja tenim unes 65 socis.  
És clar, hi ha molta gent que encara tenen por, que volen veure resultats, però si la llei s’hagués 
aplicat ja, els resultats ja estarien a sobre de la palestra (.....) això ens dóna dret en teoria a fer 
negociació col·lectiva (....) Es que la negociació col·lectiva, avui porta el diari que abans que el 
govern pugui adherir-se a cap societat europea tindrà que haver una negociació col·lectiva.  
Les úniques acusacions que hem tingut és que no som representatius, que això dóna una mala 
imatge davant els transportistes. Jo no sé, li vaig contestar,  si és una mala imatge tenir un dia de 
descans al mes?.” 
 

(Entrevista feta l’agost del 2002) 

                                            
51 Els treballadors d’aquest col·lectiu s’han organitzat per reivindicar el compliment de les condicions de 
treball que estan regulades en una llei des de l’any 93. 
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També s’està organitzant un sindicat en el ram de l’hoteleria (Sindicat 2 T -leria), i falta 
veure quin grau d’implantació aconseguirà tenir i si es el principi d’un canvi en les 
relacions laborals dintre d’un sector tan “dur” en l’àmbit laboral andorrà.  
 
Els sindicats agrupats a l’Usda i el SAT no han aconseguit de moment acordar línies 
d’actuació conjuntes, i de fet tenen una anàlisi de la realitat andorrana bastant diferent, 
encara que sí han col·laborat de manera puntual (com per l’organització dels actes del 
passat 1 de maig). Actualment estan competint en una cursa per veure qui pot fer més 
afiliats dins del sector privat.  
 
En canvi, altres col·lectius de treballadors dels sectors privats amb major estabilitat, més 
proporció de llocs de treball qualificats i de nacionals andorrans o residents estables 
(com els treballadors dels bancs, que són en principi els que tenen característiques més 
similars als treballadors del sector públic –que van ser els primers en crear 
associacions–), no s’han organitzat en un sindicat. Malgrat les similituds amb els 
treballadors del sector públic (principalment l’estabilitat dels seus llocs de treball), la 
diferent composició dels seus empleats, la manca de tradició,  i també la por a perdre el 
treball o a que es ressenteixi la seva carrera professional, així com l’existència de 
pressions en algun cas per part de les empreses són algunes de les explicacions més 
importants a l’hora d’entendre que encara no hagi hagut cap intent de crear un sindicat 
dintre del sector financer.  

 
 
“Al nostre banc uns quants companys van voler crear una associació sindical, però van rebre 
pressions de la direcció perquè no ho fessim i al final no es va fer rés.”  
 

(treballadora de la banca) 
 
 

De tota manera, i tal com hem dit en un principi, encara estem lluny de que es canviï el 
paradigma de relacions laborals a Andorra, d’unes negociacions descentralitzades a la 
negociació col·lectiva, encara que es vegin avanços en aquesta direcció. També s’ha de 
fer constar que hi ha també reticències cap a la negociació col·lectiva i el sindicalisme 
en una societat on hi ha una gran manca de tradició associacionista. Alguns empresaris 
perceben la implantació de sindicats com una amenaça, com un factor de 
desestabilitzarà el món laboral a Andorra.  
 
 

“...potser no estan afincats aquí, potser volen fer diners ràpids i tornar-se al seu país, però... la 
meva experiència en aquest sector ha sigut molt negativa, molt negativa, m’he trobat personal que 
no tenia consciència de res i feia lo que li donava la gana, i quan volien, i que em deixava penjada 
als moments més crítics, i quan dic això no és personal no resident, o personal estranger, sinó 
també personal del país, amb personal del país també m’he trobat molts fracassos, llavors jo 
considero que un sindicat en el sector, seria la mort del sector (...) Jo no, jo no ho veig bé, tal com 
ve el personal ara seria la fi del sector. Per mi seria la fi del sector.” 

(empresària del sector de l’hoteleria) 
 
 

“El trabajador en Andorra sin sindicato, sin historias sociales, sin manipulaciones,  tiene un nivel 
que yo, des de mi punto de vista de izquierda, ya no sé lo que son, pero bueno, mi juventud….tiene 
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unos derechos, a parte de lo que se oye en la tele: eh, que tal, pero un rollo patatero porque no se 
ha conocido el sistema español, se tiene una seguridad, un profesional, que viene aquí, y salir con 
trabajo, de poder plantarle los pantalones a la empresa y decirle es lo que hay, bueno el chaval 
debe tener calidad (...) en España es diferente, en España, el rollo de los sindicatos es porque había 
unas transformaciones sociales, se manipuló todo políticamente para llegar donde han llegado.  
Hay grupos sociales que están representados y que está muy bien que así sea. También porque 
nadie puede ir por libre y las  cosas hay que canalizarlas y negociarlas y en España ya se ha 
tranquilizado, una huelga general para hacer presión a un gobierno, para decir estamos aquí. Y en  
Andorra no tiene nada que ver (...)  yo he estado trabajador 7 años y no he tenido la necesidad de... 
me he valido de los mecanismos de aquí por ganarme la vida y no me he tenido necesidad de 
ponerme con una pancarta diciendo cabrón, cabrón!” 
 

(empresari d’electrotècnia) 
 
 
En aquest sentit hem de destacar els resultats de l’enquesta de l’Observatori del segon 
trimestre de l’any 200252 sobre la percepció de la població sobre les relacions laborals a 
Andorra i el sindicalisme. En aquests resultats podem apreciar que pel 68% de la 
població els sindicats són imprescindibles per protegir els interessos dels treballadors, i 
malgrat l’estat actual, el 45% dels enquestats  manifesten que el moviment sindical a 
Andorra serà tan important com a la resta dels països europeus. També és molt 
significatiu que el 86% dels enquestats estiguin d’acord en que els sindicats utilitzin la 
negociació col·lectiva amb el Govern i els empresaris per defensar els drets dels 
treballadors que representin.  
 
Cal destacar que dins del col·lectiu de “propietaris, directius i comandaments 
intermedis”, el 60% pensen que els sindicats són imprescindibles per protegir els 
interessos dels treballadors (només 8 punts percentuals per sota de la mitjana de la 
població). En relació sobre si el moviment sindical tindrà tanta importància com a la 
resta de Europa i sobre la negociació col·lectiva, pensen d’una manera molt similar a la 
resta de la població. 
 
Així doncs, sembla que la societat andorrana és mostra clarament favorable al 
sindicalisme i a la negociació col·lectiva, i que dins de l’evolució de les relacions 
laborals en el Principat, la negociació col·lectiva tindrà un paper cada vegada més 
important.  
 
Per una altra banda, en referència a les organitzacions patronals, podem veure que 
només en certs sectors hi ha  alguna organització, encara que d’una manera no gaire 
formal. Dos exemples són la Unió Hotelera (encara que no estan afiliats molts dels 
establiments hotelers i de restauració), i l’Associació de constructors (on estan afiliades 
unes 30 de les empreses amb més pes del sector). 
 
La Unió Hotelera està molt sensibilitzada darrerament amb la manca de mà d’obra del 
seu sector i és una de les organitzacions que més pressiona perquè s’augmentin les 
quotes als no comunitaris (la forta rotació dels treballadors d’aquest sector, i la dificultat 
de trobar comunitaris que acceptin les condicions d’aquest sector, són elements 

                                            
52 Lloc web de l’Observatori  http://www.iea.ad/cres/observatori.htm 
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importants per poder entendre aquesta demanda). Alguns hotelers consideren que els 
sindicats poden ser un instrument necessari per regular la situació laboral actual. En 
paraules d’un dels empresaris  “el sindicat és un mal necessari que pot anar bé sempre i 
quan tingui un portaveu amb espenta i iniciativa”.  
 
Per una altra part, l’Associació de constructors d’Andorra s’ha dedicat, entre altres 
temes, a regular tant els salaris dels treballadors per categoria, com els preu que es 
cobren als clients, intentant establir un marc en un sector amb una forta inflació dels 
salaris.  
Encara que no agrupa a totes les empreses del sector, el seu volum fa que els seus 
acords tinguin un pes important dintre d’aquest sector. 
 
La diferent problemàtica de cada sector, la manca de mà d’obra dins del sector de 
l’hoteleria i restauració, i la inflació dels salaris dins del sector de la construcció, són els 
eixos que estan determinant l’evolució i les línies d’actuació d’aquestes dues 
associacions.  
  
A part del sector bancari, dins dels altres sectors el nivell d’associacionisme és bastant 
escàs. Així, en el comerç no hi ha cap associació de comerciants a nivell general (sí hi 
ha associacions de zones geogràfiques, com "l’Associació de Comerciants  i empresaris 
Lauderians”, "l’Associació Part Alta d’Escaldes”,  "l’Associació de veïns i comerciants 
de Riberaygua i Prada Ramon”, o la Cambra de Comerç, entre altres associacions i 
gremis, amb diferents funcions).  
 
Certament, l’evolució previsible sobre l’associacionisme empresarial és que cada 
vegada es facin organitzacions més formals, amb la creació d’una patronal que englobi 
les associacions dels altres sectors. Aquesta evolució es veurà més o menys accelerada 
en funció de l’evolució, entre altres factors, que tinguin les associacions  sindicals. 
 
Com veiem, doncs, sembla haver moviments paral·lels proclius a desenvolupar 
tendències associatives a banda i  banda, és a dir, entre empresariat i treballadors. 
Possiblement, això es déu al fet que visualitzin que enfront de determinades situacions, 
per tal de millorar, caldrà cercar i trobar solucions en vies d’accions col·lectives. Al seu 
torn, i potser com a corol·lari previsible d’aquesta evolució, ja s’albiren indicis de 
reconeixement de l’altra part com a interlocutora (sobretot, entre alguns empresaris 
associats, en referir-se als sindicats com a necessaris). Aquest és un pas previ i 
ineludible si, com sembla apuntar-se, el sistema laboral andorrà es dirigeix cap a una 
major aproximació al sistema vigent en els països del nostre entorn més proper. De totes 
maneres, val a dir que la qüestió es troba encara en una fase molt incipient del procés, i 
falta veure com evoluciona en el futur immediat, per tal de poder copsar si les 
tendències esmentades prenen embranzida, o per contra s’estanquen. 
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10- EXPECTATIVES ENVERS EL NOU REGLAMENT LABORAL 
 
El cos més important del reglament laboral actual data dels anys 70 (l’any 1974 es 
legisla el decret sobre el contracte de treball i l’any 1978 el reglament laboral. Aquest 
paquet es complementa amb les modificacions del 28 de maig de 1979, 26 de juny de 
1980, 25 d’abril de 1984, 13 de juliol de 1990 i 22 de juny de 2000 (veure capítol 4 
d’aquest informe). 
 
Actualment aquest cos legislatiu s’està reformant, i hem demanat als diferents 
col·lectius objecte de l’estudi  quines són les seves impressions sobre l’actual legislació 
laboral i les expectatives sobre el nou reglament laboral. Els resultats obtinguts 
s’assenyalen a continuació. 
 
Per una part, cal destacar que en les nostres entrevistes hi ha una percepció 
generalitzada de que l’actual reglament laboral, s’estava quedant obsolet i que era 
necessari una reforma dels seus postulats: 
 

 
“Les relacions laborals ens afecta a tots, a tots els nivells. El que hi ha, ha d’evolucionar, i el que 
s’ha de fer es posar una mica  al dia totes aquestes coses, perquè la veritat, està una mica…” 
 

(Home, economista) 
 
 

Encara que també trobem que part de les mancances laborals no venen determinades pel 
reglament laboral pròpiament, sinó per altres lleis socials com la cobertura de la 
seguretat social, l’assegurança d’atur... D’aquesta manera, no seria només una norma la 
que hauria quedat obsoleta, o la que es percebria com a manifestament insuficient, sinó 
que les percepcions de les persones de les quals hem copsat l’opinió apuntaria més aviat 
a una crítica sistèmica, de tot l’entramat jurídic andorrà i els seus derivats, que –fins i tot 
més enllà del reglament laboral com a eix bàsic– no acabarien de satisfer les necessitats 
que avui dia hom detecta a Andorra en l’àmbit del treball i de les relacions laborals.  

 
 
“...a mi em sembla que ja està prou bé el reglament laboral (...) la base, l’esquelet que suporta el 
reglament laboral està ben fet i funciona. Una altra cosa són reivindicacions socials que vulguin 
dels treballadors, però aquí Andorra tenim un reglament laboral que et garanteix un dret al treball, 
et garanteix unes sancions per acomiadament indegut, tens un règim de seguretat social, que 
funciona i que et cobreix els riscos de malaltia, atur i treball. Que és el que passa? Que al cap de 20 
dies que no tens feina et para la cobertura de la seguretat social. Bueno, això és un tema més de 
seguretat social que de reglament laboral.” 
 

(Home, advocat) 
 
 
D’igual manera, i en la línia del darrer paràgraf, també trobem que, més que les 
mancances del reglament, un dels problemes més importants és la no aplicació efectiva 
del mateix i dels seus preceptes, degut a que els mecanismes de control en molts casos 
no funcionen (hi ha pocs inspectors de treball; s’observa una certa por a 
l’acomiadament, que fa que els treballadors només s’atreveixin a denunciar en alguns 
casos un cop han deixat la feina; la justícia és lenta i la por a tenir ”problemes” per  
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trobar altres feines fa que la majoria de les vegades no es presentin denúncies a la 
Batllia...).  
Així, segons l’opinió d’un reconegut empresari de l’hoteleria, “la llei actual està bé, de 
fet quan es va aprovar era una de les millors d’Europa, el que passa és que no s’aplica... 
Andorra en aquest sentit és el Far West”  
Hi ha empresaris que troben que, com a conseqüència de que és un reglament curt,  certs 
temes  estan poc desenvolupat, i  a vegades hi ha  buits legals. 
 
Així un directiu  d’una empresa parapública, ens comenta que el principal problema del 
reglament és que és molt “ambigu”. No té en compte les particularitats de cada sector  
 

Exemples donats per aquest empresari  sobre aquesta ambigüitat: 
 
- El reglament no contempla que si un empleat està de baixa, si aquest temps genera  vacances. 
- Per una part ens diu que només es contempla la jornada de 40 hores amb moltes rigideses 

(hores extra, hores per dia...). Però hi ha serveis que tenen que funcionar les 24 hores. No es 
contemplen els torns rotatius ni es contempla el tractament de guàrdies. 

- Els permisos de treball. El reglament explica que si tens  un familiar malalt tens dret a 1 dia 
de permís. Però a l’any?, quin tipus de malaltia?... 

- El sistema de preavís. Quan vols acomiadar a algú ho has de fer per carta. Penso que és una 
mica lleig (diu que no ho pot dir personalment, la llei obliga a fer-lo per carta per fer-lo de 
manera procedent). 

- Les indemnitzacions si algú l’acomiaden són molt bones per l’empresari però de pena pel 
treballador. 

- S’haurien de delimitar millor les modalitats de contracte. 
- El reglament no explica com es tracten els festius treballats (i com es paguen) 
- Pensa que la secció de seguretat i higiene s’hauria de desenvolupar molt més en funció de 

cada sector. 
- La maternitat pensa que s’hauria de legislar molt millor. Les empreses no estan obligades a 

facilitar la maternitat (reduir la jornada, els caps de setmana i les baixes – permisos de 
maternitat més llargs ...-). 

- Les excedències tampoc estan recollides en el reglament. 
- Existeix el còmput trimestral de les hores (això està recollit dintre de la legislació laboral). 

Però no explica com s’ha de pagar les hores la comptabilització  trimestral. 
 

Un propietari d’una empresa de recursos humans ens comenta, per la seva part, que: 
 
 
- No hi ha cap llei que reguli el treball temporal. Per una banda, és positiu perquè el sistema és 

flexible i més fàcil per l’empresari. Per una altra banda, és negatiu doncs  quan hi ha 
problemes no saben a que aferrar-se. 

- És un reglament molt eteri, la qual cosa dóna peu a que hagin moltes irregularitats 
 
 
D’altres empresaris troben, com elements positius per a l’empresariat, els següents: 
 
 

- Els costos laborals són baixos ( es paga poc a la seguretat social, l’import del permís de 
treball és baixa);  

- L’acomiadament és lliure i les indemnitzacions són escasses 
- Les sancions són baixes 
- Poques traves administratives per contractar europeus. 
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- Com que la regulació és ambigua permet als empresaris arribar a acords amb els treballadors, 
en el cas que aquests tinguin algun problema o vulguin fer alguna denúncia. 

 
 
Hi ha empresaris que entenen que el reglament laboral s’ha d’homologar un mica més a 
la resta d’Europa en qüestions socials:  
 
 

“Pues, home no ho sé, per exemple, externament jo crec que falta regular moltes coses, de cara Al 
treballador, és una mica efectes d’acomiadament, justificat o no justificat, de la protecció una mica 
més del treballador en aquest aspecte, i actualitzar una mica, com fan els països mica més, falta 
actualitzar. No he vist el nou reglament per tant no podria dir-te si, però crec que tindria que ser 
una mica més, regular més aquestes coses. Donant més seguretat en un sentit i l’altre.” 
 

(Directiu d’empresa parapública) 
 

  
Malgrat la possibilitat del còmput trimestral de les hores extres en segons quins sectors, 
hi ha empresaris que pensen que el reglament podria ser una mica més flexible en 
aquestes qüestions: 
 
 

“Bueno nosaltres tenim una forma de treballar, que a l’estiu es fan 35 hores i a l’hivern 45, per al 
personal fix. (...) Fem un còmput. No és legal, però es fa. Com es fa a molts llocs. Que suposo que 
algun dia ho legalitzaran, perquè tothom ho ha de fer és clar, si estem a un país turístic, hem 
d’estar treballant quan hi ha turistes més i menys quan no hi ha turistes, no? Suposo que això algun 
dia s’arreglarà, també, bueno realment no som il·legals, ho fem però no som il·legals realment, 
perquè hem trobat una forma de fer un contracte, de comú acord amb el treballador, que està fet el 
còmput, que quadra amb la (...) Igual digui la llei que no es pot fer el còmput, es pot fer d’alguna 
forma, es pot trobar una forma de ser legal també.” 

 
     (Empresari de les pistes d’esquí)  

 
 
D’altres veus empresarials, en aquest cas del sector parapúblic, ens expliquen que al seu 
parer la millor solució és fer  un reglament laboral de mínims i d’obligat compliment 
per a tots i que desprès cada sector es reguli les seves condicions específiques 
mitjançant  convenis col·lectius (“que tindran en compte les característiques pròpies de 
cada sector”).   
 
Entre els treballadors i representants sindicals hem recopilat els següents comentaris 
sobre la llei laboral actual i com tindria que ser la futura : 
 
 

- Hi ha molts buits legals en la present legislació.  
- S’incompleix molt la llei. Els mecanismes que tenen cura de l’acompliment del reglament 

laboral no funcionen i aquesta és una de les causes del grau tant alt de no compliment del 
reglament laboral. El servei d’inspecció hauria de ser més dur. Actualment només funciona a 
través de denúncies i només es fan inspeccions per seguretat. Aquest sistema s’ha de completar 
amb una incorporació activa dels sindicats dins del món laboral. 

- El Número d’hores extres és excessiu. Es fan a més a més moltes hores que no es paguen. 
- Les sancions per incompliment del reglament són molt baixes. No s’han canviat des de l’any 

1978. Un exemple pot ser una multa de només 180 euros per no pagar les vacances a un 
treballador.  

- Costos laborals molt baixos i a més a més, el salari mig anual és més baix que a Espanya. 
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- S’ha d’acabar amb l’acomiadament  lliure.  
- S’ha de desenvolupar els articles de la Constitució sobre els aspectes laborals, en especial el 

referent als sindicats, el dret de vaga, manifestació... i Andorra ha de ratificar el “nucli dur” de la 
Carta Social Europea i els convenis de la OIT.  

- El futur passa per una llei de mínims, amb negociació col·lectiva entre empresaris i treballadors 
que doni com a resultat convenis que regulin cada sector.  

- Poca seguretat jurídica per empresaris i treballadors. 
(S’ha desenvolupat el marc jurídic per sentències dels tribunals, a vegades contradictòries. Les 
sentències del tribunal superior han creat jurisprudència però malgrat això, indefinició legal). 

- Les reclamacions es fan mitjançant un advocat 
- La inspecció de treball pot sancionar conductes contràries a la llei però no pot obligar que es 

compleixi la llei. 
 
 

Per l’Usda i el SAT, una part fonamental dins d’aquest canvi és la legislació sobre 
garanties i llibertat sindical, i de fet ells prioritzaven que els primers temes a 
desenvolupar per llei fossin aquests. De tota manera Govern ha posposat aquesta part, 
començant els canvis per la llei de contracte laboral. L’Usda ha acceptat parlar amb 
Govern sobre aquesta part amb la promesa d’enllestir, en un futur immediat, la llei de 
garanties. Per part del SAT, consideren que era necessari primer la llei sobre garanties 
per poder preparar desprès les altres parts, doncs en aquest moment, no existeixen les 
condicions necessàries perquè els treballadors puguin participar de manera efectiva en 
la discussió sobre la nova llei.  
 
En tot cas, per les dues organitzacions, la reforma ha que passar pel desenvolupament 
dels articles 18 i 19 de la Constitució andorrana53 i ratificar el nucli dur de la Carta 
Social Europea i els convenis de la OIT (Organització Internacional de Treballadors).  
      
 Aquestes són les demandes més importants del SAT i de l’Usda54: 

 
- Que la llei contingui el dret al treball. 
- Drets  i deures bàsics i derivats del contracte, la seva eficàcia jurídica, modalitats del contracte, 

les modificacions, suspensió i extinció del contracte.... 
- Garanties salarials, infraccions i sancions en l’incompliment del contracte. 
- Els drets de representació col·lectiva i reunió dels treballadors en les empreses. 
- Negociació de convenis col·lectius (i crear el marc jurídic que ho reguli).  
- Indemnitzacions per l’acomiadament, cobertura de la seguretat social i subsidi d’atur pels 

treballadors que es quedin sense feina o en situació d’atur. 
- Llei de garanties i llibertats sindicals: Dret a l’afiliació a sindicats, a l’exercici de l’activitat 

sindical dins de l’empresa, dret a la negociació col·lectiva. 
- Una llei  per regular el dret de  vaga. 
- Una llei de seguretat i higiene en el treball més eficaç i severa. 
- Participació en la borsa de treball.   

 

                                            
53 Article 18: Es reconeix el dret de creació i funcionament d'organitzacions empresarials, professionals i 
sindicals. Sense perjudici de la seva vinculació amb organismes internacionals, aquestes organitzacions 
han d'ésser d'àmbit andorrà, disposar d'autonomia pròpia sense dependències orgàniques estrangeres i 
funcionar democràticament. Article 19: Els treballadors i els empresaris tenen dret a la defensa dels seus 
interessos econòmics i socials. La llei regularà les condicions d'exercici d'aquest dret per garantir el 
funcionament dels serveis essencials de la comunitat.  
54 Segons document de la celebració del 1 de Maig del 2002. 
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En tot cas, i per sobre de les diferents estratègies per arribar als objectius, les dues 
organitzacions tenen com a objectiu, en matèria de legislació laborals i drets sindicals , 
una legislació que sigui homologable als països del nostre entorn. 
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11.-CONCLUSIONS 
 
 
El present estudi l’hem estructurat en diferents apartats, a fi i efecte de poder fer una 
anàlisi en profunditat dels diferents temes tractats, els quals estan relacionats entre sí i 
formen un conjunt dinàmic que s’interrelaciona en el marc d’una estructura (social, 
econòmica, jurídica…) determinada del mercat de treball. Atès que les influències són 
múltiples, és per això que el món laboral que hem intentat copsar no es pot entendre 
sense analitzar, entre d’altres fenòmens, com s’ha configurat la societat andorrana, amb 
el seu gran creixement poblacional producte de la immigració i les relacions que entre 
els diferents col·lectius de població s’han anat desenvolupant.  
 
En aquest apartat volem donar una visió de conjunt, destacant els punts més importants 
de l’informe i destacant les interrelacions de les parts, amb l’objectiu de representar la 
complexitat del mercat de treball, una complexitat que ha esdevingut creixent a mida 
que també creixia la massa crítica de persones que la configuren i la viuen. I per 
complexitat hem d’entendre la multiplicació i profusió de les relacions entre diferents 
col·lectius, en termes de cooperació, de neutralitat o d’oposició, sembrades al seu torn 
de conseqüències i paradoxes (contradiccions immanents al funcionament del sistema), 
així com d’interconnexions entre les accions individuals i les accions col·lectives.  
 
Si, com diu la vella dita, “cada persona és un món”, no és d’estranyar que societats com 
l’andorrana, que han sofert un creixement demogràfic desbocat en pocs anys, hagin 
viscut la transició d’una societat tradicional a una societat moderna com un autèntic 
sotrac, ple de tensions entre figures institucionals pròpies del passat immediat, i les 
noves necessitats que sorgeixen amb el pas del temps, un temps accelerat, un temps de 
canvis, potser de vegades massa ràpid per a poder pair-los adequadament. Potser per 
això, la justificació d’aquest treball és doble: així com la sociologia com a disciplina 
d’estudi sorgí en plena transició a la Modernitat, en temps de la primera Revolució 
Industrial, com una necessitat d’explicar-se els grans canvis socials que se succeïen 
desenfrenadament, val a dir que pensem que una mirada analítica al mercat laboral 
andorrà no només és positiva degut a que propicia un increment d’informació i de 
coneixement sobre una part prou important de la vida social del Principat, sinó que 
permet també fitar l’abast dels canvis que fins ara s’han produït, i que sens dubte se 
segueixen succeint, alhora que esdevindran en el futur. Perquè les línies que venen a 
continuació, i que succintament pretenen resumir una visió panoràmica sobre 
l’estructura i les relacions socials en el mercat laboral andorrà, s’han de contemplar no 
de manera estàtica, sinó com una captació d’elements en moviment, que si mirem 
acuradament, de ben segur que no es limiten a dir-nos el que és, i com és, sinó que ens 
suggereixen les grans línies de força del que serà, o si més no, d’allò que pot ser. D’aquí 
la importància de les aproximacions globals als fenòmens socials, com el que ara ens 
ocupa. 
 
I, entrant ja en matèria, el que en primer lloc hem de destacar del panorama laboral 
andorrà és que està determinat per una economia que fins a la data, i amb alguna època 
de recessió (l’any 1993 va haver una destrucció d’ocupació coincidint amb una etapa de 
recessió econòmica a nivell europeu), ha tingut un fort creixement, creixement que 
esdevé particularment important en els darrers temps, però que prové de mitjans del 
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segle passat. Així, al llarg de poc menys d’un segle, la població en el conjunt d’Andorra 
ha  passat de poc més de 5.000 habitants a més de 70.000 en l’actualitat (si comptem els 
“papers rosa” regularitzats), fenomen que ve propiciat sobretot per la necessitat de mà 
d’obra en una economia en expansió.  
 
Aquest increment, però, s’ha deturat en la darrera dècada. Si l’augment mitjà anual de la 
població era del 5% en la dècada dels 80, ha davallat al 2,7% en la dècada dels 90. Amb 
tot, si mirem les dades d’afiliats a la CASS, podem apreciar que ha passat de 24.658 
assalariats l’any 1990 a 36.193 l’any 2001, amb una mitjana de creixement del 3,7% 
cada any (els 4 darrers anys aquest increment ha estat de valors al voltant del 5%). 
Aquest indicador esdevé un indici inequívoc de l’expansió continuada –més enllà de 
conjuntures demogràfiques puntuals– del mercat de treball i de la massa assalariada (per 
bé que també és una mostra de la major tendència a la normalització de situacions abans 
no enregistrades).  
 
El creixement econòmic implica una  necessitat contínua de molta mà d’obra que, a 
falta de gent d’Andorra (per les seves característiques de país petit, i per l’enorme 
creixement experimentat, la demanda laboral no es pot cobrir només amb la població 
autòctona), s’ha de cobrir amb treballadors provinents d’altres països. 
 
Aquest auge econòmic s’ha basat sobretot en el comerç, els sectors relacionats amb el 
turisme (hoteleria i restauració, serveis) i la construcció i annexos. Per una altra part 
també és important el pes específic del sectors bancari i en els darrers 10 anys hem 
assistit a un fort creixement del sector de l’administració (el percentatge de la població 
ocupada en aquest sector s’ha multiplicat per dos). En qualsevol cas, la concentració de 
l’expansió en els sectors esmentats, ha condicionat força la configuració del mercat de 
treball. Com veiem, l’expansió ha revertit sobretot en el sector  terciari, de manera que 
l’evolució distributiva de l’ocupació en els diferents sectors d’activitat econòmica s’ha 
asimetritzat, tot predominant la terciarització de l’economia. 
 
Aquest fenomen, òbviament, no és merament econòmic, sinó que afecta a la vida laboral 
i, mitjançant aquesta, també a la vida social. Així, el fort desenvolupament del sector  
serveis i del comerç, i en particular de les branques d’activitat vinculades al turisme, 
determina el tipus de llocs de treball que l’economia genera, d’igual manera que les 
seves condicions. D’aquesta manera, l’Andorra d’avui dia és un país on la major part de 
la població ocupada treballa en el comerç, hoteleria i restauració, als quals cal afegir 
també els sectors de l’administració pública (que ha experimentat un alt creixement en 
molt poc temps), dels serveis i de la construcció, si bé en els darrers anys la seva 
evolució mostra cert estancament (excepte en el sector serveis i en l’Administració 
pública). Al seu torn, però, l’hegemonia terciària i de les activitats predominants també 
imposen uns models de contractació (subjecta a una elevada estacionalitat, que deriva 
en una alta rotació), un tipus d’ocupació (flexible i allunyada de les rigideses de 
sincronització temporal pròpies de l’horari industrial, per exemple), la profusió de llocs 
de treball de baixa qualificació, i d’altres conseqüències. 
 
Per la seva banda, l’estructuració de l’economia andorrana com una economia de mercat 
lliure molt desregulada i on les relacions informals –relacions de fet o verbals– han 
tingut un pes evident per sobre de les relacions més juriditzades, ha fet que, en donar-se 
de forma sobtada una forta entrada de contingents d’immigrants que venien a treballar, 
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les relacions laborals entraven en tensió entre la complexificació esperable del fenomen 
exposat (que normalment ha de derivar en un esforç ordenador del cos normatiu, i per 
tant, en una major regulació i més rigor formalista) i la inèrcia d’unes fórmules a l’ús 
que fins aquell moment eren plenament vigents (com el contracte verbal, per exemple). 
 
La laxitud regulatòria, més el caràcter bàsicament terciari de la nova ocupació generada, 
i les onades d’immigrants rebuts –en especial d’Espanya, d’on venia un contingent que 
al seu propi país trobava moltes dificultats per desenvolupar-se i trobar feina–, fa que 
s’assentin fàcilment les bases per al que serà un mercat de treball dualitzat, on es 
distingeixen clarament un segment privilegiat, i un segment desafavorit.  
  
Per una part, trobem un segment primari (amb persones amb treballs ben remunerats, 
estables, amb possibilitats de promoció i amb un important control i domini sobre el seu 
treball) i un segment secundari (majoritari, format per persones amb treballs precaris, 
amb poca estabilitat, salaris baixos i poques oportunitats de promoció). Aquesta 
situació, que s’ha bipolaritzat més en els darrers temps, és fruit de circumstàncies 
diverses: canvis materials en l’estructura del procés productiu (deslocalització i 
externalitzacions), segmentació de les feines en relació a la formació demandada a cada 
lloc de treball (donant lloc a un cert credencialisme –és a dir, que la distribució en feines 
de major o menor qualificació depèn cada vegada més de l’obtenció de credencials 
formatives que acreditin habilitats i qualitats tècniques en la realització de tasques 
concretes, de manera que els llocs que requereixen credencials formatives i per tant 
tenen més qualificació tendeixen a estar al segment primari, mentre que els llocs que no 
requereixen tants estudis perquè són menys qualificats es concentren principalment en 
el segment secundari–), el pes secular de certs factors adscriptius (com el sexe, la 
nacionalitat o l’edat) que condicionen les posicions d’entrada, manteniment i promoció 
dins del mercat de treball per cada treballador, etc.  
 
A Andorra, però, la segmentació per raons d’origen cobra singular importància, atesa la 
ingent massa crítica de mà d’obra forània que en un moment donat s’insereix en 
l’estructura productiva andorrana. I, efectivament, al llarg d’aquest estudi hem pogut 
veure que la nacionalitat o l’origen d’un individu o d’un col·lectiu, pot arribar a 
determinar la inclusió del treballador en el segment primari o en el segment secundari, 
així com condicionar el temps de la seva estada a Andorra, els sous percebuts, les 
garanties jurídiques en la seva posició laboral, i fins i tot les oportunitats de promoció 
interna a les feines. 
 
Algunes d’aquestes situacions es poden explicar per efectes d’una dinàmica sistèmica, 
on les persones que arriben de bell nou al país per treballar, provenen de les classes 
socials més desafavorides del país emissor, les quals associen a una situació de 
necessitat d’un treball que el seu país no proveeix, i que també van vinculades a la no 
detentació ni de capital econòmic, ni de capital cultural. Un cop arriben a Andorra, a 
més, també presenten carència de capital relacional, així com una particularitat cultural 
–quan no ètnica i fisiològica– distinta a l’autòctona, que els fa més visibles, i emet 
constantment senyals d’estrangeria que dificulten la seva integració efectiva a la societat 
d’acollida. Aquests aspectes, d’altra banda, expliquen també, de passada, fenòmens com 
la seva concentració a partir de la similitud de pars, això és, a partir del grup d’iguals, 
que en els primers temps cal entendre-ho com la formació de comunitats afins a partir 
dels propis nacionals, que constituiran les seves primeres xarxes al lloc d’arribada. De 
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fet, la reverberació d’aquest fenomen en clau laboral, es dóna per la tendència a copar 
alguns segments (recordem el cas de la construcció i els portuguesos, per exemple). 
 
Per bé que aquests primers contingents ocupen sistemàticament –per les raons 
exposades– els escalafons més baixos de l’entramat laboral, amb l’arribada de noves 
generacions sol donar-se un grau cada cop més elevat d’integració social i econòmica en 
el sistema andorrà, de manera que amb el pas del temps els seus fills/es o néts/es (en cas 
que els nouvinguts es quedin i arrelin al Principat) experimenten una mobilitat 
ascendent, no només en els llocs de treball desenvolupats, sinó també en la mateixa 
estructura social de referència. D’aquesta manera, el seu moviment d’ascens deixa una 
vacant, que de ben segur ocuparan noves remeses d’immigrants (com és el que ha passat 
amb les generacions procedents dels antics immigrants espanyols, per contraposició als 
contingents relativament recents, com portuguesos o extracomunitaris). Tot sovint, el fet 
que siguin col·lectius homogenis de determinada ètnia o nacionalitat els que 
sistemàticament ocupin llocs de treball inferiors als autòctons, es llegeix com una 
pràctica discriminatòria i fins i tot xenòfoba, i pot contribuir a segmentar la societat i a 
fomentar actituds resistents a la integració social per part dels nouvinguts. D’altra 
banda, val a dir, com es mostra en les pàgines d’aquest treball, certament el fet de 
pertànyer a una cultura no autòctona o no assimilable a l’autòctona, i en la mesura que 
la distància cultural s’eixampla, fa més difícil realment l’accés a determinades posicions 
dins del mercat laboral, ja que no s’hi lluita en igualtat de condicions. 
  
En aquest sentit, dins el segment primari tenen cabuda els andorrans en la seva majoria, 
tant pels avantatges normatius derivats directament de tenir la nacionalitat (és un 
requisit per poder entrar a l’Administració o per poder treballar com professional 
liberal), per les relacions personals, o per les credencials formatives que, sobretot les 
generacions més joves, han assolit. A més, les noves generacions de treballadors 
andorrans han accedit a aquest mercat més privilegiat trobant-se un avantatge 
addicional: el gran creixement de l’administració en els darrers anys.  
 
Malgrat tot, d’altres factors influeixen en les posicions ocupades per cada col·lectiu en 
el sistema laboral. Així, l’aplicació d’una o altra normativa els pot posar en una posició 
més feble o més protegida, depèn del cas (com hem vist en el cas dels andorrans i 
l’administració, i com es mostra en la peculiar situació de molts treballadors 
extracomunitaris, la qual s’exposa més avall). D’altra banda, hi ha també un altre factor 
que influeix en aquest fenomen i és el fet que en el mercat laboral andorrà hi ha una 
diversitat de feines que estan molt desprestigiades (les del segment secundari) per la 
minusvaloració de les feines manuals oficis i sobrevaloració dels estudis acadèmics 
(aquest fet és una constant dins dels països dels nostre entorn), i/o per les seves 
condicions (com treballar els dies de festa en els segments relacionats amb el turisme o 
sous més baixos) que difícilment volen accedir les noves generacions de treballadors 
que han nascut a Andorra, tant per raons culturals com per raons materials, ja que la 
major part d’aquests ja han assolit una situació econòmica familiar i personal que els 
permet assumir el cost d’oportunitat de resistir en el procés de cerca d’una ocupació. 
 
Dins aquest primer mercat també s’hi troben residents espanyols (per efectes de la 
mobilitat ascendent abans explicada), francesos i europeus que viuen al país des de fa 
uns anys, o residents recents que acrediten tenir formació (pel que fa als espanyols, 
sobretot els d’origen català –també en bona part per la similitud cultural de base que 
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ostenten–) i per tant ocupen llocs qualificats o especialitzats, també incloses les noves 
generacions de joves amb una bona preparació acadèmica. Però no tots aquests 
col·lectius de residents es troben en les mateixes condicions, hi ha una bona part  que, 
per raons d’experiència, formació i qualificació, o que porten poc temps dins d’Andorra, 
continuen estant en el segment secundari. 
 
Pel que fa al grup de portuguesos, quan van arribar a Andorra durant els anys vuitanta i 
noranta van accedir al mercat secundari, tot i que, al llarg dels anys, molts d’ells han 
anat ocupant posicions en el mercat primari (també molts dels seus fills tenen 
oportunitats d’accedir-hi, a l’igual que les migracions dels anys 60 i 70 d’espanyols, 
dintre del segment primari).  
 
El col·lectiu menys afavorit i amb menys oportunitats de mobilitat dins l’estructura 
ocupacional són els treballadors extracomunitaris (llatinoamericans, països de l’Est, 
magrebins), que se situen dins el  segment secundari. Els llatinoamericans són els que 
pateixen una situació més inestable, en ser la mà d’obra majoritària dels contractes 
temporals de la temporada d’hivern. De tota manera, la posició més precària dintre 
d’aquest col·lectiu  és la dels treballadors “sense papers”, extracomunitaris que, malgrat 
tenir treball, no han aconseguit els permisos corresponents, i que solen ocupar treballs 
més desqualificats, per sota en la majoria dels casos de la seva formació. De fet, tant els 
treballadors sense papers com els empresaris que necessiten mà d’obra, constaten que hi 
ha una situació paradoxal, ja que hi ha molta feina i també hi ha moltes persones 
disposades a treballar, però al ser els extracomunitaris el col·lectiu més disposat a venir 
a treballar a Andorra, no poden accedir fàcilment a un contracte per les dificultats 
d’obtenir una autorització de treball. En aquest sentit hi ha moltes queixes en relació a 
aquestes limitacions per contractar personal extracomunitari, tot i que també es reconeix 
que cal regular l’entrada de treballadors immigrants per tal que una entrada massiva no 
comporti una rebaixa de salaris (i pitjors condicions) pel conjunt de treballadors. 
 
Com es pot veure aquests dos segments del mercat tenen un cert grau de permeabilitat i 
poden donar-se fluxos tant ascendents com descendents que els interconnecta entre sí. 
El flux ascendent, el més comú quan hi ha creixement econòmic (i per tant, el que se sol 
donar en l’actualitat a Andorra), es dóna quan individus del segment secundari passen al 
segment primari perquè acrediten experiència laboral, o bé tenen una formació que 
s’adiu al lloc de treball pel qual opten, etc. El flux descendent, que és el menys comú en 
situacions com l’actual, es dóna quan l’individu passa, encara que sigui per un període 
temporal, del segment primari al secundari, ja sigui per raons imputables a l’entorn (per 
exemple, una crisi econòmica), com per raons adscriptives (gènere, origen, etc.) 
susceptibles de generar escenaris de discriminació negativa, com per raons col·lectives 
o personals sobrevingudes (fort canvi tecnològic d’un segment, diferencial formatiu dels 
treballadors més joves respecte dels d’edats més avançades, tinença de fills/es, 
sorgiment de malalties, etc.). 
 
Val a dir, en aquest sentit, que la permeabilitat dels segments primari i secundari és 
profundament asimètrica, i com hom pot imaginar, resulta més oclusiva en l’entrada en 
el primari (normalment minoritari), i prou més laxa en l’entrada al secundari. I en aquest 
punt, una particularitat també remarcable del sistema laboral andorrà (i de la seva 
ramificació vers un sistema de protecció social) és que el país no disposa de 
mecanismes com el subsidi d’atur, o l’existència de programes de rendes mínimes 
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d’inserció. Aquest fenomen pot explicar també una de les conseqüències de l’elevada 
rotació laboral andorrana, com és la rotació migrant, ja que per a un immigrant el fet de 
perdre la feina a Andorra només pot tenir la solució de trobar-ne una altra. Si això no 
passa en un espai prudencial de temps, l’esperable és que molts d’ells decideixin marxar 
d’Andorra. 
 
Si el fet de ser d’un o altre origen nacional atorga posicions relatives distintes a l’hora 
d’accedir a un lloc de treball, a un o altre tipus de contracte, a un o altre càrrec, i fins i 
tot a un o altre sou, el cert és que, segons es desprèn del nostre treball, el gènere també 
és un dels factors que propicia segmentacions laborals. Per una part, hi ha una sèrie 
d’ocupacions on les dones tenen molt poca presència, i en altres està sobrerepresentada 
(són les ocupacions típicament feminitzades). Aquesta segmentació denota una rigidesa 
dels factors estructurals i culturals, que segrega les carreres professionals a uns o altres 
àmbits en funció del fet de ser home o ser dona i determina que les dones sense estudis 
universitaris tinguin moltes menys oportunitats en el mercat laboral (comerç, 
administratives...) que els homes, que encara que tinguin poca formació, poden  accedir 
a oficis on poden arribar a tenir un bon sou i/o bones condicions laborals. La proporció 
de dones, per tant, dins del segment secundari és major que la dels homes i elles tenen 
més dificultats que ells en passar al segment primari, sobretot si tenen poca formació i 
no tenen  la nacionalitat andorrana. Per tant, aquesta major dificultat per accedir a llocs 
de treball millor pagats i millor reconeguts no deixa de ser una altra forma de 
discriminació, tot i que sembli ser una situació socialment acceptada. 
 
L’escala de qualificació laboral també té a veure amb diferències de gènere: les dones 
treballen en major proporció a les feines menys qualificades i escassegen als llocs de 
responsabilitat, mentre que els homes treballen en major proporció en feines més 
qualificades i ocupen posicions més altes dins de les empreses.  
 
Finalment també es poden trobar diferències en els salaris de les dones amb la mateixa 
posició jeràrquica que els homes, encara que les diferències que trobem dins de cada 
segment (veure quadre 4.8: població assalariada per segment d’activitat i sexe) és 
atribuïble en la seva major part a la diferent composició de l’estructura jeràrquica de 
cada segment (per exemple, dins del segment de professions liberals, la major part de 
les dones treballen d’administratives –a més del servei de neteja, en què la major part 
són dones i amb jornades parcials–, mentre que els homes ocupen majoritàriament els 
càrrecs tècnics i directius). 
 
També és interessant remarcar com la divisió de rols que encara ara està present entre 
l’home i la dona condiciona, en molts casos i sobretot dins de l’àmbit privat, la carrera 
professional de les dones. Les dones, a l’assumir la major part de les tasques 
domèstiques i les tasques reproductives, estan immerses en una doble jornada laboral  
que fa que no pugui dedicar el temps que dediquen els homes a la feina, i això fa que els 
homes tinguin en molts casos, més possibilitats reals de promocionar-se laboralment. 
Per una altra part, moltes dones prefereixen treballar en llocs de treball en què, encara 
que tinguin menys qualificació, puguin complementar-lo bé amb les feines de la llar i la 
criança dels fills. 
 
De totes maneres, l’explicació a aquesta situació de clara desigualtat de la dona envers 
l’home a l’hora de treballar a Andorra, ve donada per múltiples factors. Ara bé, malgrat 
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l’existència de factors estructurals (com el fet que les dones andorranes, especialment 
les d’edats intermitges i avançades, tingueren menys oportunitats educatives que els 
homes, i això els hi suposa un dèficit credencial) que semblen anar corregint-se amb el 
temps, les causes principals de la discriminació de gènere en el mercat laboral cal 
cercar-les en factors clarament culturals, els quals avui dia –tot i els avanços que s’han 
fet– disten encara molt d’haver estat superats satisfactòriament. 
 
Així, hem de tenir en compte que encara és recent en la nostra memòria col·lectiva la 
rígida divisió sexual del treball que ens imposaren les societats patriarcals, les quals 
relegaven les dones a l’esfera domèstica, i les empraven com a “treballadores de suport” 
(car no és cert que les dones no hagin tingut mai presència en el mercat laboral 
productiu; el que no han tingut ha estat una presència de centralitat productiva). Dit 
d’una altra manera, a la dona s’assignava en exclussiva el treball domèstic i de cura de 
persones (fills, gent gran, etc.), mentre que se les feia servir en el treball productiu (el 
remunerat) a posicions de complement de la figura coneguda com de breadwinner 
(“guanyador del pa”), que desenvolupava el membre masculí de la parella. Aquesta 
situació, a més, es feia adscriptiva a un o altre sexe seguint raonaments estrictament 
biològics. És a dir, les característiques diferents de les dones en tant que dones, 
s’associaven interessadament als seus rols socials, programant els trets que havien de 
conformar les seves personalitats (maternals, sensibles, ordenades, servicials, 
submisses, discretes, preocupades pel seu atractiu físic). Mentrestant, els homes havien 
de ser virils, ambiciosos, dirigents, intel·ligents, abocats a l’esfera pública i als afers 
públics, destinats a la lluita pel poder). 
 
Per descomptat, cap de les anteriors atribucions, que són pròpies de comportaments 
culturals i psicològics, són privatives d’un o l’altre sexe. I més encara, tant un com 
l’altre sexe indistintament poden ser entrenats per desenvolupar una o altra personalitat. 
En el cas del treball, però, aquesta situació donà lloc a una segmentació dels treballs (ja 
que el treball domèstic i de cura de persones, tot i ser invisibilitzat com a tal, també s’ha 
de considerar treball), i a la consagració de l’home a una posició central dins del treball 
productiu que, de passada, li donava una posició central en l’economia familiar. Així, 
mentre als nens se’ls formava per a la fàbrica o pel despatx (segons fos la classe social), 
a les nenes se les formava per a la llar. 
 
En la mesura en que les relacions de gènere han tendit a reduir les desigualtats, i 
sobretot a partir de la igualtat formal d’educació i a la unificació dels itineraris escolars 
de base, s’ha produït un accés massiu de les dones a l’educació, arribant fins a 
l’educació superior. Evidentment, aquest fet els hi ha proporcionat eines per a dur a 
terme carreres laborals –i algunes de molt qualificades– de la mateixa manera que feien 
alguns homes. A més, els hi ha proporcionat la clau de volta per assolir una 
independència econòmica –traduïble en independència personal– que a moltes de les 
seves mares i àvies els fou negada, fent-les dependents del marit. Les conseqüències 
d’aquest fenomen sociològic són la irrupció de la dona en el mercat laboral, i tot sovint 
amb vocació de centralitat. En canvi, però, si les dones s’han adaptat força bé i 
ràpidament als nous rols que se’ls possibilitaven, ni els homes ni les estructures laborals 
semblen haver-ho fet. D’aquesta manera, mentre que les dones han assumit el rol de 
treballadora productiva, els homes –dins la unitat familiar– estan molt lluny de 
corresponsabilitzar-se de forma efectiva del treball de la llar. Aquesta descompensació 
és l’origen del que ha vingut a anomenar-se el fenomen de la “doble jornada”, 
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sobrecàrrega de treball que reverteix en la dona, quan ha de fer front a les dues feines: la 
remunerada, i la familiar. I més encara, la inadaptació de les estructures laborals a les 
necessitats immanents de la tinença de fills/es en edats dependents, conjuntament amb 
l’absentisme dels marits, fa que avui dia la dona es vegi abocada a una disjuntiva 
il·lògica: haver de triar entre seguir una carrera laboral, o dedicar-se als fills/es. Aquest 
fet, les extremes dificultats de conciliació de la vida laboral i familiar, fenomen creixent 
i que colpeix en especial el sexe femení, també es dóna a Andorra en unes magnituds 
preocupants (pot ser una de les causes principals del descens de la fecunditat del 
Principat), i s’erigeix en un dels principals reptes que el propi sistema laboral andorrà 
haurà d’afrontar en el futur més immediat. 
 
D’altra banda, val a dir que les desigualtats de salaris, de promoció laboral, i fins i tot 
d’accés a unes o altres feines, molt sovint venen condicionades per resistències i 
oclusions del propi mercat laboral a la presència femenina en determinades posicions 
privilegiades del mateix. Perquè, com ja havíem dit, tot i que en alguns casos hi ha un 
factor estructural que explica una part de les diferències, el cert és que moltes de les 
desigualtats de gènere en el mercat de treball (com el fet que moltes dones cobren sous 
més baixos per feines d’igual contingut i qualificació) són d’arrel cultural, i posen de 
manifest greus mancances d’adaptació del mercat de treball andorrà a la dona 
treballadora que accedeix a l’ocupació per seguir una carrera laboral. En aquest sentit, 
podem considerar –com es mostra en aquest treball– que Andorra no s’escapa, com en 
d’altres societats avançades, al repte de fer (potser amb mesures específiques que 
incideixin en canvis estructurals) més igualitari i exempt de tota discriminació sexual el 
dret al treball que tots, homes i dones, tenen, i la fita de la igualtat d’oportunitats per a 
ambdós sexes. 
 
L’edat també és una altra característica adscriptiva que segmenta el mercat laboral. 
Generalment els joves i els treballadors superiors a 45 anys són els grups que tenen més 
problemes a l’hora de la inserció o la reinsersió laboral.  
 
Així, les persones que pertanyen a aquests grups es troben davant d’un mercat de treball 
oclusiu, l’agilitat d’accés al qual va en funció del capital cultural i de les credencials 
(per exemple formació) que tingui l’individu, ja que unes majors credencials indueix als 
empresaris a adoptar més facilitats per permetre l’entrada.  
 
La joventut en termes ocupacionals es podria definir com l’edat que transcorre durant el 
temps que s’ha d’esperar fins aconseguir un treball. Aquest tipus d’espera per entrar 
dins l’estructura ocupacional és el temps que un individu s’ha de posar a la cua (“Teoria 
de la Cola”)55. En situació d’Europa  posar-se a la cua  equival a “estar a l’atur”; en 
situació d’Andorra , en tant que no hi ha atur i que les possibilitats de trobar feina són 
moltes, equivaldria al temps que un jove triga a incorporar-se al lloc que ell desitja. 
Efectivament de feina de moment no li en faltarà, doncs hi ha una ventall molt 
important de llocs en el segment secundari sense cobrir i fins ara també en el primari, la 
qüestió és trobar la feina per la qual un jove s’ha preparat. 
 
Aquesta divisió entre el segment primari i secundari representa que realment (encara 
que tinguin un contracte de treball similar), els treballadors inscrits a aquest segment 
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primari tinguin una major estabilitat en el seu lloc de treball i unes condicions laborals 
millors enfront dels treballadors que treballen al segment secundari, que tenen unes 
condicions molt més precàries. 
 
Com s’ha vist en el capítol de condicions laborals, les branques menys afavorides en 
aquesta qüestió són les que estan més relacionades amb el turisme, és a dir, l’hoteleria, 
el comerç i els serveis turístics; rams que acostumen a tenir jornades extenses, sous més 
baixos, disposició de molt poc temps lliure etc. A més a més en aquests segments hi ha 
més quantitat de contractes eventuals de temporada o bé d’obra i servei (moltes vegades 
serveis d’empreses de treball temporal), la qual cosa suposa una major inestabilitat 
laboral pel treballador.  
 
La formació en aquest segment també és molt insuficient, ja que tan sols unes poques 
empreses del ram destinen recursos per invertir en formació del personal. La resta 
d’empreses prefereixen seguir sense invertir en formació (algunes tenen por a que no 
sigui rendible perquè el treballador marxi ) i contractar  personal amb poca qualificació , 
estratègia que els abarateix costos de personal, doncs els salaris que ofereixen van 
d’acord amb la poca qualificació que exigeixen dels seus empleats, però que alhora 
afavoreix les possibilitats d’una rotació més ràpida. De fet, aquesta és una de les 
contradiccions que més es repeteixen en el món laboral andorrà, ja que els empresaris 
asseguren que tenen una mancança molt gran de personal qualificat, però les condicions 
que s’ofereixen moltes vegades (a nivell de salaris, formació, etc.) no són les que poden 
afavorir la contractació i fidelització de treballadors qualificats, i de fet les ofertes de 
treball amb aquestes condicions només poden interessar a treballadors poc qualificats 
(més tenint en compte el nivell de vida elevat que hi ha a Andorra). Per tot plegat, molts 
treballadors i alguns empresaris reconeixen que no poden donar un servei de qualitat si 
no es tracta millor els treballadors, ja que aquests acaben “cremats” i poc motivats per la 
precarietat laboral. 
 
Addicionalment les infraccions del reglament laboral, com l’incompliment de la jornada 
laboral (supera en nombre d’hores la jornada establerta), dels festius setmanals o de les 
vacances, la no compensació econòmica de les hores extres treballades (moltes vegades 
les hores extres es consideren inclosos en el salari pactat no es paga com s’estableix en 
el reglament laboral), la contractació de treballadors sense la corresponent autorització, 
o la no declaració parcial o total del salari a la CASS, etc., tot plegat són factors que  
afavoreixen la precarització dels llocs de treball circumscrits al segment secundari. 
 
Evidentment aquestes condicions de treball més dures incideixen directament en el fet 
que hi hagi major rotació, afavorida per la situació conjuntural de creixement econòmic 
i plena ocupació (un altre factor que facilita  la rotació és que en els mercats de treball 
on hi ha moltes empreses que puguin contractar, com en el cas d’Andorra,  i aquestes 
estiguin molt properes unes amb les altres, el cost de recerca de feina és baix, ja que es 
requereix menys temps i diners per buscar una altra oportunitat). 
 
Es constata, doncs, una interrelació entre rotació, qualificació i condicions de treball, ja 
que els segments que contenen llocs de treball poc especialitzats i tenen unes condicions 
de treball més dures (pertanyents al segment secundari) tenen una rotació més alta que 
els segments composats per llocs de treball més qualificats i amb unes condicions 
laborals millors (propis del segment primari). En aquest sentit, molts treballadors 
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intenten trobar feines del segment primari o hi ha transvasaments de treballadors de 
segments amb condicions més dures a altres amb millors condicions (per exemple, del 
segment de la hoteleria a un segment com la construcció) o que s’adaptin millor a les 
seves necessitats. De fet, la rotació, doncs, esdevé una estratègia dels treballadors per a 
la millora de les condicions laborals, que es fa possible, d’altra banda, gràcies al 
creixement econòmic andorrà que es tradueix en abundància de llocs de feina.  
 
A més a més de les condicions  laborals a les que estan subjectes els treballadors, hi ha 
altres factors que faciliten la rotació com per exemple: els mecanismes de motivació que 
posen o no en marxa les empreses, la major o menor facilitat per compaginar la vida 
laboral amb la familiar (els horaris laborals, les jornades intensives, la possibilitat de 
coincidir amb la parella i/o els fills...). En aquest sentit les empreses que donen més 
facilitats per fer jornades intensives i/o adaptar-se a les necessitats dels treballadors per 
poder compaginar la seva vida familiar, tenen menys índex de rotació. També factors no 
directament relacionats amb la feina, però inherents a la realitat andorrana, com la 
vivenda (si és cara o està en millors o pitjors condicions), la facilitat pel desplaçament 
(la seva dificultat o facilitat per anar a la feina o per gaudir el temps d’oci), o les 
guarderies (la seva proximitat, el seu preu...) poden condicionar el que es doni o no 
aquesta rotació. 
 
Un altre element que influeix en el continu moviment d’entrada i sortida dels 
treballadors i que és exogen al mercat laboral andorrà és la situació econòmica 
favorable en la que es troben els països que tradicionalment han sigut els principals 
proveïdors de mà d’obra al mercat andorrà (Espanya o Portugal). Efectivament són 
països que darrerament han viscut un cert creixement econòmic sostingut, traduït en 
més oferta de treball que en anys anteriors, fet que implica que, per una banda, els 
propis nacionals que en èpoques anteriors podien haver vingut a Andorra hagin trobat 
feina al seu país, i per una altra banda,  molts treballadors que han vingut a Andorra a 
treballar els sigui molt fàcil tornar al seu lloc d’origen (on tenen ajudes socials i 
possibilitats de trobar feina, que, encara que no sigui tan ben remunerada, pugui 
compensar al treballador considerant l’alt nivell de vida d’Andorra). Cal considerar 
també que aquests països han viscut un desenvolupament inèdit en la seva Història de 
l’Estat del Benestar, dotant-se de força mecanismes de protecció social, aspecte que 
esdevé un factor de valor afegit addicional. A més, és poc probable que, per exemple, 
els espanyols o els francesos vinguin a Andorra per treballar en feines poc qualificades 
quan en els seus països corresponents aquests tipus de feina són cobertes per 
extracomunitaris (com a Andorra, la prosperitat econòmica fa que els nacionals 
prefereixin buscar feines amb millors condicions, encara que signifiqui passar un 
temps a l’atur). Per aquesta raó, la demanda del mercat andorrà de molts treballadors 
de baixa qualificació dins del mercat comunitari es fa molt difícil, essent atractiu 
només per alguns pocs comunitaris amb menys formació o més joves i en molts casos, 
de manera temporal.  
 
És en aquest sentit que hem de diferenciar entre aquells treballadors que roten amb la 
finalitat de trobar una feina estable amb unes condicions millors a les que tenien 
(acostumen a ser treballadors amb una certa experiència), i aquells treballadors que 
consideren el treball d’una forma purament instrumental, és a dir, com una forma 
d’aconseguir diners per realitzar altres activitats. 
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En general, el comerç, els serveis turístics, la construcció, els annexos industrials i , 
sobretot, l’hoteleria són els segments que es nodreixen d’aquest col·lectiu format 
principalment per joves, els quals adopten, segons M.Feldstein 56 una actitud informal 
davant el treball, ocupant llocs per poc temps, preferint això com a forma de vida. Fins 
i tot moltes vegades a aquests joves els interessa una feina de curta duració que 
interfereixi poc en les activitats escolars o en el temps d’oci i que, a la vegada, generi 
uns ingressos que serveixin per mantenir aquestes activitats. D’aquesta forma els 
individus adopten una pauta d’entrada i sortida intermitent en el mercat laboral, en lloc 
de subjectar-se a uns llocs de treball estables.  
 
És interessant, però, comentar que la temporalitat no constitueix tan sols una forma de 
vida per aquells que ho desitgen, sinó que també és un fenomen que es promou, com 
s’ha comentat, des de les empreses. Així, en aquest context d’inseguretat de les 
relacions laborals (és a dir per la negociació de les condicions laborals entre els 
empresaris i els treballadors) tot sovint es reconeix que caldria una major regulació de 
les obligacions i els drets de les dues parts (treballadors i empresaris) que els 
comprometi i protegeixi, ja que en l’actual reglament laboral –que només regula uns 
mínims (a excepció dels funcionaris que han creat el seu propi marc legal)–  hi ha una 
sèrie de temes que no queden suficientment regulats (l’acomiadament lliure o el preavís 
per part dels treballadors que volen deixar la feina).  
 
Les relacions laborals venen determinades per la negociació descentralitzada, és a dir, 
per la negociació individual entre l’empresari i el treballador de les condicions laborals 
de cada lloc de treball. A la pràctica significa que el mercat regula aquesta situació en 
funció de les dues posicions que uns i altres tenen respecte del mateix. Això significa 
que la major o menor abundància de mà d’obra, o el diferent ritme de creixement 
econòmic afecten la posició tant d’empresaris com de treballadors. En èpoques com 
l’actual, l’escassetat de mà d’obra fa que els treballadors millorin les seves condicions, 
bé dintre de la pròpia empresa, bé canviant a altres empreses on els ofereixen millors 
condicions. En canvi, en èpoques de recessió, les condicions dels treballadors tendeixen 
a endurir-se, com a conseqüència de la relativa facilitat d’acomiadament.  
 
De tota manera, amb aquest sistema el treballador es troba sempre de partida en una 
posició de feblesa degut a la ja esmentada facilitat d’acomiadament i al no funcionar de 
manera efectiva els mecanismes per garantir el compliment del reglament laboral, així 
com també pel fet d’estar poc desenvolupats els mecanismes de defensa dels 
treballadors. Per la seva banda, l’empresari també pot patir situacions de desavantatge, 
al trobar-se dins un mercat desregulat on el preu i les condicions laborals venen 
determinats més per la menor o major escassetat de mà d’obra que per la qualificació i 
experiència del treballador. 
 
En definitiva, les relacions dels treballadors i empresaris venen marcades per la 
dependència d’un mercat de treball en el qual, degut en bona part a la manca 
d’instruments de negociació col·lectiva, les dues parts es veuen obligades a assumir, en 
funció de la conjuntura, situacions força lesives pels seus interessos. Aquesta 
circumstància es dóna perquè regeix un sistema de tall netament individualista, que 
atomitza les relacions laborals, derivant-les a un terreny on cada part s’aprofita o pateix 
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la seva posició davant del mercat, i procura únicament pels seus propis interessos 
particulars, havent-hi una absència generalitzada de pactes de concessió mútua, així 
com una escassíssima cultura del compromís recíproc. 
 
En relació amb el preu dels salaris i de la resta de les condicions laborals, podem veure 
que es negocien també d’una manera descentralitzada, és a dir, que empresari i 
treballador es posen d’acord amb el preu de manera individual. El Govern intervé fixant 
un salari mínim per a tots els segments, que es va modificant periòdicament (en 
l’actualitat cada any). Aquest salari mínim, però, encara que és superior a alguns països 
del nostre entorn, no assegura, en opinió de molts assalariats, un poder adquisitiu en 
consonància amb el nivell de vida d’Andorra.  
 
Aquest sistema significa que en funció de les característiques del lloc de treball, més o 
menys qualificat... i/o del treballador, i de les condicions del mercat laboral (més o 
menys escassetat de mà d’obra...), es marca el preu del salari. En definitiva, és el mercat 
qui regula el preu del salari.   
 
Per una altra banda, les condicions de treball venen pactades, en la majoria dels casos, 
per procediments informals i desprovistos de seguretat jurídica, com els contractes 
verbals (només dins de l’administració el contracte per escrit és una pauta 
generalitzada). En general es considera que els contractes verbals comporten un alt grau 
d’inseguretat per la facilitat de ruptura del compromís que atorguen a les parts, sense 
que hi hagi eines legals que puguin obligar al compliment d’allò pactat. Potser per això, 
tant per part dels treballadors com dels empresaris es veu necessària una formalització 
per escrit dels contractes per tenir, ambdues parts, més garanties legals de compliment 
del que s’ha escrit, ja que d’aquesta manera hi hauria una referència segura dels termes 
de l’acord laboral. De fet, els perjudicis afecten les dues parts: per exemple, els 
treballadors se senten insegurs per l’acomiadament lliure, i els empresaris per la seva 
part, voldrien tenir més garanties de que els treballadors no pleguin de treballar sense un 
temps de preavís. 
 
També podem diferenciar entre contractes fixos i eventuals, sent la majoria dels 
contractes que es fan en el Principat fixos (només s’acostumen a fer contractes 
temporals en feines per temporada, en els segments turístics i hoteleria, relacionats per 
exemple, amb la temporada d’hivern), Ara bé, amb el baix cost de l’acomiadament i 
l’alta rotació d’alguns segments, a la pràctica la signatura d’aquests contractes fixos no 
significa que hagi una major estabilitat en els llocs de treball. La major o menor 
estabilitat en el lloc de treball ve determinada per la posició de ocupa l’assalariat dins 
del mercat laboral  (dins del segment primari o secundari), i no es tradueix, com als 
països del nostre entorn, en un tipus de contracte laboral diferent (degut a les facilitats 
per l’acomiadament dins del contracte fix, encara que, el creixement econòmic i la 
dificultat de trobar nous empleats fan que en la pràctica, i sobretot dins del segment 
primari de treball, els llocs de treball puguin ser força estables).  
 
Les condicions laborals, al seu torn, venen marcades per la reglamentació laboral. En el 
cas andorrà, aquesta és una regulació de mínims i d’obligat compliment per part de tots 
els segments, menys per l’Administració pública (la qual disposa d’una llei específica 
que la regula). El reglament laboral instaura la jornada laboral de 40 hores, amb 8 hores 
de treball al dia, regula les hores extres, els dies de vacances, les classes 
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d’acomiadament, el preavís, les multes a les infraccions comeses, i d’altres aspectes 
menors.  
 
De tota manera es detecta que  no funcionen de manera efectiva els mecanismes per a 
garantir el compliment d’aquest reglament (malgrat els esforços del servei d’inspecció). 
Això és així per la por a denunciar per part dels assalariats (la por a l’acomiadament fa 
que en la majoria dels casos no es denunciïn les infraccions fins desprès de marxar de la 
feina). També hi ha por (al ser un lloc petit on tothom es coneix) a tenir problemes per 
trobar altres feines, i condiciona el fet que la major part dels assalariats no són 
andorrans i no se senten, per així dir-ho, “a casa seva”. D’altra banda, factors com la 
carestia d’advocats laboralistes a Andorra, el desconeixement de la legislació, la lentitud 
de la justícia... tot això fa que la major part de les infraccions (la majoria es detecten al 
segment secundari) no es denunciïn i que els treballadors –sobretot quan la conjuntura 
els és favorable com actualment– tinguin com a principal defensa canviar de feina a una 
on tinguin millors condicions o marxar al seu país d’origen.  
 
Altrament, els treballadors es queixen també de que el reglament laboral proclama de 
manera efectiva l’acomiadament lliure, de que té moltes ambigüitats, de que les 
sancions a les infraccions són molt baixes, i de que no es regulen prou mecanismes per a  
defensar els seus drets (per exemple, els sindicats). Per una altra part, també hi ha 
queixes relacionades amb les prestacions socials (pel fet de perdre els drets a les 
prestacions de la CASS desprès de 25 dies de no haver cotitzat, per les baixes pensions, 
per la inexistència d’una assegurança d’atur...). 
 
Per part dels empresaris, també hi ha una imatge generalitzada de que, malgrat tenir 
aspectes positius (facilitat d’adaptar el volum d’empleats a les condicions econòmiques 
de cada moment...) el reglament actual s’ha quedat obsolet i de que és necessari un de 
nou (doncs el veuen com un reglament ambigu, amb moltes llacunes i que en moltes 
ocasions no s’adapta bé a les particularitats dels diferents segments). 
 
De tota manera, i encara que la negociació descentralitzada entre empresaris i 
treballadors és el paradigma on es mouen les relacions laborals dins del segment 
d’empreses privades del Principat, dins del segment públic les coses han canviat molt en 
els darrers anys. Des de mitjans dels anys 90 han començat a constituir-se associacions 
de treballadors per a defensar els seus interessos. Aquesta evolució s’ha generalitzat 
com a conseqüència del canvi del model organitzatiu dels recursos humans dintre de 
l’administració, que ha promogut la implantació d’aquestes associacions per a defensar 
les posicions dels diferents col·lectius dins d’aquest canvi. El fet de ser un col·lectiu 
majoritàriament andorrà, amb una estabilitat a la feina i sense gaire por a 
l’acomiadament explica que sigui un segment que, paradoxalment, malgrat tenir millors 
condicions laborals que els altres segments (i essent al nucli dur del segment primari), 
són els primers que s’han organitzat sindicalment d’una manera majoritària.  
 
En l’actualitat, aquestes associacions s’han agrupat i han creat l’USDA (Unió Sindical 
d’Andorra), que està reconegut com a interlocutor, pel Govern, negocia regularment 
amb aquest, i té vocació d’expandir-se dins del segment privat (una de les associacions 
que engloba és el SICO –sindicat de conductors–, i actualment han reformat els seus 
estatuts per poder tenir afiliats dins l’àmbit privat).  
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Per una altra part, dins el segment privat i des dels anys 80, hi ha hagut intents per 
constituir un sindicat que representi als treballadors d’Andorra (el SAT –Sindicat 
Andorrà de Treballadors–). Aquest sindicat està format per un petit nucli de militants 
que té com a màxima aspiració crear les condicions adequades perquè es generalitzi el 
sindicalisme dins l’àmbit privat. De fet, entre els treballadors del segment primari del 
mercat laboral (per exemple, els treballadors de banca), no hi ha hagut fins ara cap canvi 
o cap intent vàlid de conformar associacions sindicals. 
  
Actualment, però estant començant a sortir a la llum pública d’altres sindicats com el 
“Sindicat 2t leria” (Sindicat d’Hosteleria) que vol agrupar els treballadors d’una part del 
nucli dur del segment secundari del mercat de treball. Malgrat tot, cal remarcar que 
estan en una fase molt incipient, de manera que encara que és una mica aviat per veure 
si aquesta proposta donarà fruits en el futur. 
 
En aquest sentit, l’acomiadament lliure, el fet de que la major part dels treballadors no 
són andorrans, que la majoria de les empreses tenen menys de 10 assalariats, el fet que 
no estiguin  regulats el drets sindicals, l’elevada rotació de molts dels treballadors del 
segment secundari, el treball temporal, i d’altres factors similars han portat com a 
conseqüència la no implicació, per la major part dels treballadors, en el moviment 
sindical (malgrat la valoració positiva que el conjunt de la població andorrana té del 
món sindical, segons dades del Segon Observatori del Centre de Recerca Sociològica).  
 
Per part dels empresaris, que en circumstàncies com l’actual amb l’escassetat de mà 
d’obra també pateixen les desavantatges de la negociació descentralitzada, encara no hi 
ha organitzacions en la majoria dels segments que els agrupin (amb l’excepció de la 
Unió Hotelera, o  de l’Associació de Constructors). L’evolució d’aquestes associacions 
és veurà condicionada per l’evolució dels sindicats i del reconeixement, per les dues 
parts, de ser interlocutors vàlids entre ells, que és una altra de les tendències que es 
detecten arran de l’estudi, com una via per trencar amb les conseqüències pernicioses 
que es perceben provinents de l’atomització actual d’una i altra part (és a dir, empresaris 
i treballadors).  
 
Recapitulant, la panoràmica del mercat de treball andorrà ens mostra una societat que ha 
sofert canvis profunds en poc temps, i que arrossega bona part de les tensions inherents 
a aquests canvis, com també al fet de la complexitat esperable de les relacions 
productives de les societats post-industrials. En aquest sentit, podem dir que la societat 
del treball andorrana es manifesta com una societat en transició, en la que hi conviuen 
atavismes d’un passat relativament proper, avui ja manifestament obsolets, però que 
encara perduren, i alhora moviments molt en la línia de les darreres tendències que es 
viuen en el món laboral. Com sol passar en aquests casos, Andorra es mou entre el 
conflicte latent i les tendències de canvi i reordenació de la seva estructura laboral. Això 
és quelcom en què els agents que protagonitzen aquest àmbit es mostren pràcticament 
unànimes. Potser per això hi ha tantes veus que reivindiquen una nova normativa, 
susceptible de cobrir les llacunes que hom troba en l’actual. En el fons, assistim a un 
procés dinàmic en que Andorra sembla estar cercant –el temps dirà si amb més o menys 
èxit, segons l’actuació de cadascun dels actors implicats– un nou marc laboral que 
assenti sòlidament la seva societat del treball. És per això que creiem que la situació 
laboral d’Andorra no és pas estàtica, sinó força dinàmica, amb tensions, conflictes sense 
resoldre, reptes que afrontar. En suma, una situació sens dubte anunciadora de nous 
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canvis en l’avenir, i que potser justifiquen que estudis com el que presentem en aquestes 
línies tinguin una certa continuïtat, per tal de poder copsar l’evolució de les tendències 
en el mig i llarg termini. 
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