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Gent Gran Observatori Social  

Durant la segona meitat del segle XX, el Principat ha viscut un creixement demogràfic accelerat 

de la mà de la bonança econòmica dels anys 60, que ha comportat un gran augment de la 

població a causa de la immigració. La immigració incideix en l’estructura de la població 

d’Andorra, de manera que gran part de la població es concentra en les edats centrals, les 

compreses entre els 35 i 60 anys l’any 2017; fa deu anys aquest gruix de població es concentrava 

entre els 30 i els 49 anys. L’envelliment relatiu de la població que s’observa s’ha accentuat per 

diversos motius. L’entrada de nous immigrants al país s’ha aturat (la major part de les persones 

que emigren per motius laborals ho fan en edats joves), i a més, la majoria de persones, que 

poden haver marxat del país per manca de feina, són joves.  

 

Resulten interessants les següents observacions sobre la població d’Andorra: 

- La immigració incideix en l’estructura de la població d’Andorra, de manera que gran part 

de la població es concentra en les edats centrals. 

- La taxa de fecunditat és baixa, i l’índex sintètic de fecunditat se situa en 1,13 fills per 

dona en edat fèrtil l’any 2016, per sota de la taxa de reemplaçament poblacional.1 Si 

                                                           
1La taxa de reemplaçament poblacional (el nombre de fills que de mitjana ha de tenir una dona perquè la 
propera generació tingui el mateix número d’individus, sense comptar els moviments migratoris) és de 
2,1 fills per dona. 
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comparem la piràmide de població del 2007 amb la del 2017, observem una disminució 

del nombre d’efectius en el tram d’edats de 0 a 4 anys. Al 2007 s’observen diferències, 

ja que trobem major nombre d’efectius de 0 a 4 anys que siguin nens, tot i que al 2017 

aquesta diferència és pràcticament inexistent, trobant gairebé el mateix nombre de nens 

que de nenes en aquesta franja d’edat. 

- L’any 2016 el nombre de nascuts registrats a Andorra és de 633, xifra que representa un 

descens en relació a anys anteriors (deu anys enrere el nombre de naixements era de 

843). Aquesta disminució en el nombre de naixements pot trobar la seva causa en la 

disminució del nombre de dones en edat fèrtil (de 15 a 49 anys), que s’ha reduït des del 

2007 (22.462) fins a l’actualitat (19.573) i pel nombre mitjà de fills per dona, que ha 

disminuït.  

 

- L’esperança de vida de la població andorrana no es calcula de forma oficial per les 

característiques de la població (amb un gran nombre d’immigrants en edat laboral que 

en molts casos retornen al seu país d’origen en fer-se grans) i per la manca de depuració 

del cens (persones que ja no estan residint al país i no s’ha registrat la seva baixa). Per 

això el càlcul de l’esperança de vida estaria sobredimensionat i no es considera útil. És 

per aquesta raó que, tot i que l’informe desenvolupa alguns dels principals indicadors 

demogràfics en relació a la gent gran, no es mostra el càlcul de l’esperança de vida.  

- L’any 1995 hi havia gairebé deu mil habitants de menys de 15 anys (9.981), que 

representaven el 15,6% de la població, mentre que el 2017 els efectius de 0 a 14 anys 

s’estimaven en 11.079 (el 13,8% de la població). A l’altre extrem de la piràmide hi 
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trobem un creixement important dels efectius. Mentre que al 1995 hi havia 6.911 

persones de 65 anys i més (que representaven un 10,8% de la població total), l’any 

passat, al 2017, els habitants de 65 anys i més superen els 11.574 de residents a Andorra 

i representen fins al 14,4% de la població. 

- S’observa unes proporcions més altes de dones en els grups d’edat més avançada, com 

a conseqüència de la sobremortalitat masculina. En canvi, en edats més joves, hi ha més 

proporció d’homes perquè la immigració masculina és major.  

Algunes teories sobre l’envelliment.  

A continuació es presenten algunes teories sobre l’envelliment que permeten aproximar-nos a 

aquest fenomen. Cal dir, però, que no es fa una anàlisi en profunditat d’aquestes, ja que no és 

l’objectiu principal d’aquest informe. Prenent com a referència el criteri de classificació de les 

diferents teories sobre l’envelliment de Pérez Ortiz2, hi ha dues grans dimensions que permeten 

definir i explicar l’envelliment: l’edat i l’estructura social (més orientada a l’adaptació de 

l’individu a l’entorn que l’envolta). Segons el criteri de l’edat, que ordena i estratifica, hi ha la 

perspectiva del cicle de vida, en què s’inclou la vellesa com una etapa més dins del cicle vital de 

les persones. Una altra perspectiva és la de la modernització. Segons aquesta perspectiva cal 

buscar en el passat les claus per explicar el sentit de l’envelliment; canvis que vénen 

acompanyats del procés de modernització (augment de la proporció de la gent gran, extensió 

de l’educació...) i on aquesta modernització comporta una menor valoració social de la vellesa3. 

Aquesta perspectiva afirma que la posició o condició social de la gent gran es veu condicionada 

pel grau de modernització o canvis socials de la societat. En definitiva, a major grau 

d’industrialització d’una societat menor és l’estatus que té la persona gran, és a dir, com més 

elevat és el procés de modernització d’una societat, menor és el paper que desenvolupa la gent 

gran en aquesta societat4.  

Segons el criteri de l’estructura social sorgeix un altre esquema teòric per explicar la vellesa amb 

aportacions que es vinculen a la inadaptació o adaptació de les persones d’edat avançada a les 

normes i pautes del sistema social, on és l’individu (en aquest cas, la gent gran) qui ha d’adaptar-

se al sistema. En aquest sentit trobem la teoria de la desvinculació que va generar molta 

                                                           
2 Pérez Ortiz, Lourdes. "25 años de la Sociología de la Vejez." Espacio Abierto 25.3 (2016). 
3 Esquivel, L. R., et al. "Aportes para una conceptualización de la vejez." Revista de educación y desarrollo 11 (2009): 

47-56. 
4 (Gaitero Rojo, Matías (2012) Envejecimiento y ruralidad: demandas y respuestas de los mayores en su medio.) TESIS 
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controvèrsia i debat. Aquesta teoria va ser elaborada pels sociòlegs nord-americans Elaine 

Cumming i William Henry als anys 60 i postula, com a fet inevitable, que la vellesa comporta la 

disminució de la interacció entre l’individu i la societat i alhora un desinterès voluntari i gradual 

de la gent gran per les activitats socials del seu entorn. És a dir, que l’individu, en arribar a la 

vellesa, es “desprèn” dels seus rols i responsabilitats sociolaborals, ja que no té les condicions 

necessàries per realitzar-los. Per tant, la jubilació es veu com una “oportunitat” per alliberar-

se’n. 

En contraposició a la teoria de la desvinculació va aparèixer la teoria de l’activitat en què 

s’exposa que l’envelliment satisfactori consisteix a romandre com en l’edat adulta com més 

temps millor, és a dir, es postula que la persona manté les seves actituds i activitats fins que pot. 

Així, la persona intensifica els rols que ja tenia o crea de nous per mantenir un cert nivell 

d’activitat que permeti un reajustament a la seva situació, sempre que siguin útils per a altres 

persones. Aquesta teoria, però, difícilment pot explicar de forma generalitzada la situació de 

tota la gent gran, ja que moltes persones per raons de salut o raons econòmiques no poden 

mantenir certs nivells d’activitat o reemplaçar activitats que ja desenvolupaven per altres de 

noves. A més, ambdues teories posen de manifest que ha de ser la persona la que s’ajusti o 

s’adapti a la seva nova situació en relació a pautes i normes ja establertes5. Tot i això, la teoria 

de l’activitat ha estat una de les més rellevants a l’hora d’emmarcar diferents estudis o 

recomanacions d’organismes públics, en destacar l’envelliment actiu com quelcom que pot 

repercutir en una major qualitat i esperança de vida. De fet, organismes com l’OMS ja han definit 

l’envelliment actiu com aquell procés d’optimització de les oportunitats de salut, participació i 

seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen.6 

Podem dir que, en definitiva, l’envelliment és quelcom complex i les diferents teories que 

envolten aquest fenomen dificulten el fet de poder utilitzar un model generalitzat però poden 

esdevenir bones eines per una major aproximació i comprensió al fenomen des dels seus 

diversos enfocaments.  

 

 

                                                           
5 MONTORO, MARÍA BELANDO. "Modelos sociológicos de la vejez y su repercusión en los medios." Comunicación e 

cidadanía (2006): 127  
6IMSERSO (2011). Libro Blanco del Envejecimiento Activo. IMSERSO. 

http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/8088_8089libroblancoenv.pdf 
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L’envelliment demogràfic a Andorra: diferents formes de mesurar l’envelliment 

L’envelliment d’una població dependrà de com es defineixi l’entrada a l’inici de la vellesa. 

Aquesta definició ha estat posada en qüestió en els darrers anys i s’ha generat debat científic a 

l’hora de determinar quan es pot parlar de l’inici de la vellesa.  

La forma més senzilla per parlar de l’inici de la vellesa (i mesurar l’envelliment demogràfic) ha 

estat marcar una edat concreta com a punt en què es parla de persones grans; és a dir, a través 

de la creació d’un llindar. Aquest llindar classifica a les persones grans a partir dels 65 anys, edat 

en la qual, de forma general, s’abandona el mercat laboral i la persona deixa de ser “activa” en 

termes estrictes de productivitat. L’establiment del llindar als 65 anys té desavantatges, ja que 

no tothom envelleix de la mateixa manera ni a la mateixa velocitat. Generalment, aquest llindar 

s’ha fet servir per mesurar l’envelliment demogràfic el qual hem de diferenciar, necessàriament, 

de l’envelliment de l’individu (més lligat a malalties relacionades amb l’edat, canvis en els estils 

de vida...)7. Tot i això, un dels principals avantatges de tenir un llindar fix és la facilitat per poder 

fer comparacions internacionals o per fer comparacions històriques. 

L’ envelliment demogràfic fa referència al canvi en l’estructura d’edats d’una població i es 

mesura a través de diversos indicadors. 

Un dels indicadors per mesurar l’envelliment demogràfic és la proporció de persones grans, és 

a dir, de 65 i més anys respecte la població total. Si tenim en compte els actuals 28 països de la 

Unió Europea, segons aquests indicador (i com mostra la taula) de major a menor envelliment 

trobem Itàlia, amb un 22,3% de persones de 65 anys i més a Irlanda, amb un 13,5%. Andorra es 

situa 5 punts per sota de la mitjana de la UE, amb un 14,4% de persones de 65 anys i més8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7ABELLÁN GARCÍA, Antonio; AYALA GARCÍA, Alba; PUJOL RODRÍGUEZ, Rogelio (2017). “Un perfil de las personas 

mayores en España, 2017. Indicadores estadísticos básicos”. Madrid, Informes Envejecimiento en red nº 15 
8 Dades extretes d’EUROSTAT 
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Població de la Unió Europea de 65 anys i més. Percentatge 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UE-28 16,6 16,8 17,0 17,1 17,3 17,5 17,6 17,9 18,2 18,5 18,9 19,2 19,4 

Bèlgica 17,2 17,2 17,1 17,1 17,1 17,2 17,1 17,3 17,6 17,8 18,1 18,2 18,5 

Bulgària 17,4 17,5 17,6 17,8 18,0 18,2 18,5 18,8 19,2 19,6 20,0 20,4 20,7 

República Txeca 14,1 14,2 14,5 14,6 14,9 15,3 15,6 16,2 16,8 17,4 17,8 18,3 18,8 

Dinamarca 15,0 15,2 15,3 15,6 15,9 16,3 16,8 17,3 17,8 18,2 18,6 18,8 19,1 

Alemanya 18,6 19,3 19,8 20,1 20,4 20,7 20,7 20,7 20,7 20,9 21,0 21,1 21,2 

Estònia 16,6 16,9 17,3 17,5 17,4 17,4 17,4 17,7 18,0 18,4 18,8 19,0 19,3 

Irlanda 11,1 11,0 10,8 10,8 10,9 11,2 11,5 11,9 12,2 12,6 13,0 13,2 13,5 

Grècia 18,3 18,5 18,6 18,7 18,8 19,0 19,3 19,7 20,1 20,5 20,9 21,3 21,5 

Espanya 16,6 16,6 16,5 16,4 16,6 16,8 17,1 17,4 17,7 18,1 18,5 18,7 19,0 

França 16,3 16,4 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 17,1 17,6 18,0 18,4 18,8 19,2 

Croàcia 17,3 17,5 17,7 17,8 17,9 17,8 17,7 17,9 18,1 18,4 18,8 19,2 19,6 

Itàlia 19,5 19,9 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,8 21,2 21,4 21,7 22,0 22,3 

Xipre 12,1 12,2 12,4 12,4 12,5 12,5 12,7 12,8 13,2 13,9 14,6 15,1 15,6 

Letònia 16,6 17,0 17,4 17,6 17,8 18,1 18,4 18,6 18,8 19,1 19,4 19,6 19,9 

Lituània 15,8 16,3 16,6 17,0 17,2 17,3 17,9 18,1 18,2 18,4 18,7 19,0 19,3 

Luxemburg 14,1 14,1 14,0 14,0 14,0 14,0 13,9 14,0 14,0 14,1 14,2 14,2 14,2 

Hongria 15,6 15,8 15,9 16,2 16,4 16,6 16,7 16,9 17,2 17,5 17,9 18,3 18,7 

Malta 13,3 13,8 13,9 13,9 14,2 14,9 15,7 16,4 17,2 17,9 18,5 19,0 18,8 

Països Baixos 14,0 14,3 14,5 14,7 15,0 15,3 15,6 16,2 16,8 17,3 17,8 18,2 18,5 

Àustria 15,9 16,4 16,9 17,1 17,4 17,6 17,6 17,8 18,1 18,3 18,5 18,5 18,5 

Polònia 13,1 13,3 13,4 13,5 13,5 13,6 13,6 14,0 14,4 14,9 15,4 16,0 16,5 

Portugal 17,2 17,4 17,5 17,7 18,0 18,3 18,7 19,0 19,4 19,9 20,3 20,7 21,1 

Romania 14,2 14,7 14,7 15,4 16,1 16,1 16,1 16,1 16,3 16,5 17,0 17,4 17,8 

Eslovènia 15,3 15,6 15,9 16,3 16,4 16,5 16,5 16,8 17,1 17,5 17,9 18,4 18,9 

Eslovàquia 11,7 11,8 12,0 12,1 12,2 12,4 12,6 12,8 13,1 13,5 14,0 14,4 15,0 

Finlàndia 15,9 16,0 16,5 16,5 16,7 17,0 17,5 18,1 18,8 19,4 19,9 20,5 20,9 

Suècia 17,2 17,3 17,4 17,5 17,8 18,1 18,5 18,8 19,1 19,4 19,6 19,8 18,8 

Regne Unit 15,9 15,9 15,9 15,9 16,1 16,3 16,4 16,8 17,2 17,5 17,7 17,9 18,1 

*Andorra 11,8 11,8 12,0 12,3 12,9 13,3 12,6 12,6 13,1 13,4 13,8 14,1 14,4 

Font: Eurostat  

 

Un altre dels indicadors demogràfics que es fa servir és l’índex d’envelliment. L’índex 

d’envelliment s’estableix a partir de la relació entre la població de 65 anys i més, i la població de 

0 a 14 anys. Quan aquest índex supera els 100 equival a què el nombre de persones grans és 

superior a la població més jove, és a dir, com més elevat sigui aquest índex més envellida estarà 

la població. Per tant, respon a qüestions en relació a si la població s’està envellint i, en definitiva, 

si hi ha més població gran que nens i adolescents al país. Amb aquest índex cal tenir en compte 

el context en què es troba la població, ja que poden influenciar tant l’augment de l’esperança 

de vida com la fecunditat. Així, un augment de l’esperança de vida i un descens de la fecunditat, 

poden dibuixar un escenari de població envellida.  
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Com mostra el gràfic que apareix a continuació, el 2017 a Andorra l’índex d’envelliment és 

superior a 100, més concretament aquest índex se situa en 104,5, mentre que durant els anys 

anteriors s’havia mantingut per sota. Aquesta dada ens indica que, actualment, hi ha més 

proporció de gent gran que gent jove, 104,5 persones majors de 65 anys per cada 100 menors 

de 15 anys. Com s’apuntava en línies anteriors, les principals causes d’aquest fenomen se situen 

en un augment de l’esperança de vida i/o un descens de la fecunditat o bé les dos alhora. Pel 

que fa a l’augment de l’esperança de vida, aquesta no es pot calcular adequadament a Andorra 

per les limitacions censals i per les peculiaritats de la població d’Andorra esmentades.    

Si comparem l’índex d’envelliment amb Espanya, s’observa que segons dades de l’INE al 2017 

aquest índex es situava en 118,3 persones majors de 65 anys per cada 100 menors de 15 anys. 

L’augment de l’envelliment pot representar determinats reptes al haver-hi una disminució de la 

fecunditat i la mortalitat (o augment de l’esperança de vida) que pot portar, doncs, a canvis en 

l’estructura poblacional per edats, en les demandes als serveis sanitaris o de seguretat social9.  

 

L’índex de sobreenvelliment10 és, juntament amb l’índex d’envelliment, un indicador social que 

fa servir el llindar fix d’edat cronològica. En aquest cas, però, és tracta d’una relació entre la 

població de 75 anys i més amb la població de 65 anys i més. Tot i que darrerament es fa servir 

la població de 85 anys i més en comptes de la població de 75 anys, ja que cada cop hi ha més 

gent que arriba a edats avançades amb millors condicions de salut. Per tant, aquest índex 

representa el sobreenvelliment d’una població, considerant els 85 anys com a llindar a partir del 

                                                           
9 D.Cardona Arango, E.Peláez. Revista Salud Uninorte. Envejecimiento poblacional en el siglo XXI: oportunidades, 

retos y preocupaciones, 335-348 
10 Si es comparen les dades al 2010, s’observa un descens de l’índex d’envelliment. L’explicació cal buscar-la en la 

regularització dels censos de població. Això s’observa en tots els gràfics del present document.  
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qual es considera que una persona en edat molt avançada. D’aquesta manera, s’obté el pes que 

tenen les persones d’edat avançada en relació al conjunt de persones grans. Aquest índex es 

situa en un 16,8%, això implica que la composició per edats dels majors de 65 anys també 

envelleix tot i que s’ha anat reduint des del 2012. Actualment, doncs, el nombre de majors de 

85 anys per cada 100 majors de 65 anys ha passat d’un 16,9 el 2016 a un 16,8 el 2017. Tenint en 

compte l’edat de la població d’Andorra, cal destacar que un 14,4% del total té 65 anys i més i el 

2,4% del total té més de 85 anys. La població més envellida és la femenina, ja que representa el 

59% de la població de 85 anys i més, conseqüència directa d’una major esperança de vida de les 

dones.  

 

Pel que fa a l’índex de dependència global, resulta de la relació entre el sumatori de les persones 

de 0 a 14 anys i les persones majors de 65 anys en relació a la resta de població d’edat activa per 

treballar. Per tant, posa en relació aquelles persones que es troben en edats “inactives” amb 

aquelles persones en edat de treballar. Tot i això, aquest índex no té en compte aspectes com 

el fet que no totes les persones en edat de treballar es troben al mercat de treball ni totes les 

persones que tenen més de 65 anys estan fora del mercat de treball (hi ha persones que, tot i 

haver arribat a l’edat de la jubilació, segueixen treballant). Com mostra la següent taula, 812 

persones de 65 anys i més segueixen al mercat laboral i representen un 2,1% del total 

d’assalariats. Desconeixem, no obstant, les raons que tenen els assalariats de 65 anys i més per 

seguir al mercat laboral. Seria, per tant, interessant poder realitzar en un futur estudis que ens 

permetin conèixer els principals motius pels que segueixen treballant.  
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 2016 2017 

Nombre d'assalariats. Total < 15 anys 0 1 

Nombre d'assalariats. Total entre 15 i 17 anys 92 111 

Nombre d'assalariats. Total entre 18 i 19 anys 442 498 

Nombre d'assalariats. Total entre 20 i 24 anys 2.087 2.262 

Nombre d'assalariats. Total entre 25 i 29 anys 3.355 3.567 

Nombre d'assalariats. Total entre 30 i 34 anys 4.281 4.235 

Nombre d'assalariats. Total entre 35 i 39 anys 5.235 5.104 

Nombre d'assalariats. Total entre 40 i 44 anys 5.483 5.523 

Nombre d'assalariats. Total entre 45 i 49 anys 5.082 5.257 

Nombre d'assalariats. Total entre 50 i 54 anys 4.515 4.682 

Nombre d'assalariats. Total entre 55 i 59 anys 3.294 3.541 

Nombre d'assalariats. Total entre 60 i 64 anys 1.981 2.112 

Nombre d'assalariats. Total >= 65 anys 756 812 

Nombre d'assalariats. Total  36.604 37.705 
Font: Departament d’Estadística. Període 01/01/2016 a 01/01/2018 

Per tant, és un índex que ens pot aproximar a veure quina “càrrega” econòmica pot implicar la 

població teòricament inactiva (o en edats dependents) sobre l’activa, però amb certes 

limitacions. Aquest índex va augmentar lleugerament el 2015 (39,8%) i ha disminuït fins a situar-

se en 39,4% el 2017 (a aquest valor hi contribueix la dependència juvenil amb 19 punts i la 

dependència senil amb 20 punts). Això vol dir que a Andorra hi ha 39,4 persones fora de l’edat 

de treballar o “inactives” (siguin menors de 14 o majors de 65) per cada 100 persones en edat 

de treballar. 

 

La següent ràtio, l’índex de dependència de la gent gran o índex de dependència demogràfica, 

té en compte les persones majors de 65 anys i tot aquell gruix de població que es troba en edat 

per treballar (és a dir, de 15 a 64 anys). Tot i això, aquesta ràtio considera que totes les persones 
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que arriben a l’edat de jubilació són persones dependents quan la realitat mostra situacions 

totalment contràries. De la mateixa manera, es poden trobar persones menors de 65 anys que 

es troben en situació de dependència. Aquesta ràtio se situa en 20,1% l’any 2017 i ha anat 

augmentant progressivament des del 2011. Així, trobem que hi ha 20,1 persones majors de 65 

anys (no totes elles dependents) per cada 100 persones en edat de treballar. Aquesta ràtio 

presenta moltes limitacions a l’hora de considerar a les persones majors de 65 com a 

dependents.  

 

L’índex de reemplaçament de la població activa és un altre indicador que posa en relació el 

nombre de persones joves que potencialment poden entrar al mercat laboral (15-19 anys) i el 

nombre de persones amb edat potencial per jubilar-se (60-64 anys). En altres paraules, valors 

superiors al 100 en aquest índex són un indicatiu que la població que està a punt de sortir de 

l’edat per treballar (60-64 anys) és superior a la població jove que els ha de “reemplaçar” (15-

19 anys). A Andorra aquest índex se situa en 106,7%, és a dir, que hi ha gairebé 107 persones 

que es troben en edats potencials per sortir del mercat de treball per cada 100 que tenen edats 

potencials per incorporar-se, en altres paraules, hi ha més persones sortint del mercat laboral 

que incorporant-se.     
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L’edat mitjana és també una altra de les formes de mesurar l’envelliment. Amb aquest mètode 

es fa un sumatori de l’edat de tota la població i es divideix entre el nombre de persones . L’edat 

mitjana depèn en gran mesura del nombre de persones que arriben a edats més elevades, així 

doncs, com més població en edats elevades superior serà l’edat mitjana. L’edat mitjana l’any 

2012 se situava en 40,06 anys tot i que va baixar el 2011 fins a situar-se en 39,34 anys. Des 

d’aleshores, l’edat mitjana ha anat augmentat progressivament fins a situar-se en 41,39 anys 

l’any 2017.  

 

A banda d’establir una edat concreta on comença la vellesa (com l’edat de jubilació), una altra 

manera de mesurar l’inici a la vellesa és mitjançant l’opinió de la gent en relació a quina edat 

consideren que una persona és gran, és a dir, a partir de l’edat subjectiva. Si es considera 

aquesta edat subjectiva com a inici de la vellesa el percentatge de gent gran respecte al total de 

població i la seva ràtio de dependència demogràfica variarien sobre les referències habituals. 
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Així, en una enquesta realitzada a la població d’Andorra l’any 201511 es va demanar a partir de 

quina edat es pot considerar a una persona gran, i la majoria d’enquestats va respondre que una 

persona es podia considerar gran a partir dels 69 anys. Aplicant aquest criteri per calcular el 

nombre i la proporció de gent gran respecte la població d’Andorra, hi hauria 2.854 persones 

majors menys; el percentatge respecte a la població total baixaria més de tres punts situant-se 

en un  11%.  

Població d’Andorra per sobre del llindar d’envelliment 

 Edat cronològica Edat subjectiva12 

 
2017 

Edat segons el llindar 65 69 

Nombre de persones 11.574 11.474 

Percentatge 14,4 10,9 

 

L’edat prospectiva: 

Actualment s’ha estat fent servir el llindar d’edat cronològica situat en els 65 anys, el qual es 

pren com a base per calcular determinats índex com els que s’han exposat en aquest document. 

Com s’exposava en línies anteriors, aquest llindar mostra certs avantatges però també certs 

inconvenients. El principal inconvenient d’aquest llindar fix és que no té en compte, per 

exemple, que alguns canvis (sobretot a escala sanitària) es produeixen en el tram final de la vida 

dels individus i que, aquest tram, és mòbil, ja que cada cop hi ha un augment en l’esperança i 

qualitat de vida de les persones, alhora que el concepte d’envelliment ha anat evolucionant fins 

a situar a les persones grans en un estadi en el qual cada cop es considera a una persona 

envellida amb més edat i on les persones grans són cada cop més actives. Aquest llindar mòbil, 

per tant, pren com a referència l’esperança de vida i permetria corregir els desavantatges que 

planteja el llindar fix. El criteri del llindar mòbil o edat prospectiva, doncs, marca l’inici de la 

vellesa quan els individus arriben a una edat en la qual la seva esperança de vida restant són 15 

anys i ajuda a entendre molt millor el procés d’envelliment. Dissenyar i planificar polítiques 

socials o gestionar la demanda de determinats serveis posa de manifest la necessitat de tenir 

informació de com evolucionarà la població a Andorra. En aquest sentit, es proposa també la 

necessitat d’establir projeccions demogràfiques com a eina que pot permetre anticipar 

determinats esdeveniments, situacions i necessitats de la població a mitjà termini per poder 

                                                           
11 CRES. Observatori del segon semestre 2015. Enquesta telefònica realitzada a 722 persones majors de 
18 anys.  
12 Edat subjectiva: Edat mitja segons la pregunta 16 de l’observatori del segon semestre del 2015 (CRES). 
Càlcul en base a la població total del 2017. 
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realitzar plans d’actuació. Així, aquestes projeccions es presenten com un element que permet 

planificar econòmicament i socialment els països, veure les tendències de població i configurar 

diferents escenaris i la probabilitat que es donin uns o altres i així poder anticipar la presa de 

decisions.  

 

 

 


