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L’edició 2005 de l’Andorra. Anuari Socioeconòmic té un va-
lor especial. Ara fa deu anys, Banca Privada d’Andorra va
decidir impulsar una publicació que fos una referència per
conèixer l’evolució econòmica del Principat. El doctor
Joan Vilà Valentí, professor emèrit de geografia i història
de la Universitat de Barcelona, es va fer càrrec del projec-
te i va aplegar al seu voltant un equip de col·laboradors de
primer rengle, que han sabut combinar el màxim rigor
amb un to divulgador i assequible per als lectors. L’Anua-
ri s’articula a l’entorn d’un informe anual, de Xavier Sáez,
que reprodueix els principals indicadors econòmics i que
fa balanç dels diferents sectors d’activitat, amb una aten-
ció especial al sector financer. Aquests informes són un
testimoni del creixement i de la diversificació de l’activi-
tat econòmica andorrana. Al mateix temps, s’ha dedicat
també un espai a reflexionar sobre el passat, el present i el
futur del nostre país. Els treballs de Maria Jesús Lluelles
sobre les parròquies d’Andorra o el més recent de Pere
Cavero sobre els quarts i els veïnats han vingut a cobrir un
buit en els estudis sobre el Principat. Al seu costat, han
aparegut articles i monografies sobre el turisme i el pai-
satge, les comunicacions o la immigració, que composen
un fresc extraordinàriament viu de la vida d’Andorra.

L’Andorra. Anuari Socioeconòmic 2005 s’obre amb l’in-
forme del professor Xavier Sáez que posa en evidència
una millora de la situació econòmica general. Tant França
com Espanya van créixer pel damunt de la mitjana de la
zona euro i això va afavorir l’economia andorrana, que va
experimentar una clara expansió, amb un increment del
nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social i un
creixement del nombre d’empreses. La construcció i el
sector immobiliari, el sector públic i les activitats socials
han estat particularment actius el 2004, mentre que el
turisme continua sent un important recurs econòmic,
amb 11,67 milions de visitants l’any. Els indicadors del
consum interior també revelen el dinamisme econòmic

andorrà. L’informe destaca el creixement de l’activitat i
dels resultats del sector bancari, amb un augment del
8,8% dels fons gestionats i del 5,1% dels beneficis.

L’edició d’aquest any de l’Anuari inclou dues col·labo-
racions més. L’una, a cura de la doctora en geografia Maria
Jesús Lluelles sobre els condicionaments del creixement
parroquial. Ma. Jesús Lluelles és una investigadora rigoro-
sa i brillant. El seu treball és un  excel·lent balanç dels estu-
dis que ha publicat els darrers anys i que han esdevingut de
consulta obligada. Les diferents parròquies del Principat
han definit la seva activitat econòmica en funció de les
possibilitats que oferia la seva geografia. Des de l’aglome-
ració d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, un mateix
model s’ha acabat estenent per tot el territori, en formes de
vida urbana que sovint superen els límits de la parròquia.
L’altra, de l’historiador Pere Cavero, és la segona part d’un
documentat estudi sobre els quarts i veïnats, formes tradi-
cionals de l’administració local a Andorra que, al llarg dels
anys, han garantit una atenció propera als ciutadans.

L’Andorra. Anuari Socioeconòmic 2005 tanca un cicle.
Aquesta edició vol servir de recapitulació de les activitats de
tota una dècada. El doctor Vilà Valentí hi publica un escrit
on exposa quines han estat les línies principals i en fa un ba-
lanç.També es publica un índex de tots els articles apareguts
perquè serveixi de referència a les persones interessades.

Vull destacar i agrair molt especialment el treball de
direcció del doctor Joan Vilà Valentí, la cura que ha posat
en la selecció dels autors i dels temes, la seva total dedica-
ció al projecte i l’entusiasme que ha sabut transmetre a
totes les persones que any rere any han treballat perquè
l’Anuari arribés puntualment a la seva cita amb els lectors.
La seva etapa al capdavant de l’Anuari deixa un record
inesborrable. En nom de BPA, moltes gràcies.

Ramon Cierco Noguer
President

Presentació
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Amb aquest número de la nostra publicació, corresponent
al 2005, aquest Anuari socioeconòmic assoleix els seus deu
anys. No constitueix pas un llarg lapse de temps, però sí el
suficient per aconseguir i mantenir uns continguts i uns
objectius ben definits i també per esdevenir, com s’ha dit
en diverses ocasions, “una referència per conèixer la reali-
tat d’Andorra”. Ens plauria pensar, per part nostra, que
potser en aquests moments i en la situació present cons-
titueix veritablement una referència útil i adequada.

Per a mi, com a director de la publicació, i per a tots
aquells que hi han col·laborat, constitueix un motiu de
satisfacció el que acabem d’assenyalar. Dit això, haig d’ex-
pressar immediatament –i perdonin que, un cop més, per-
sonalitzi– el meu agraïment a tots els col·laboradors,
autors, autores i editors, per llur interès i encert. No cal dir
que pensem també en l’entitat, Banca Privada d’Andorra,
que ha permès, amb el seu ajut constant, la iniciació i el
manteniment d’aquesta publicació. No oblidem pas tam-
poc els nombrosos lectors, creixents en nombre al llarg
dels deu anys. D’uns i altres hem procurat sempre tenir
en compte llur judici i valoració del nostre treball.

Hem mantingut, al llarg dels deu anys, uns contin-
guts semblants, de forma que permetessin una continuï-
tat i una comparança dins d’unes certes línies evolutives o
respecte a unes determinades qüestions. En cada número
o volum la part fonamental correspon, com és lògic, a
l’informe sobre l’economia andorrana de tot un any. Els
dos articles que segueixen a l’esmentat estudi econòmic
tenen com a objecte l’anàlisi d’algun aspecte del conjunt
d’Andorra o bé mostrar la singularitat dels diversos sectors
territorials del país. En un breu article que poden trobar
en aquest mateix número (Deu anys de publicació d’a-
quest Anuari socioeconòmic, 1996-2005) hi consta la refe-
rència concreta de tots els treballs publicats fins ara en
aquest Anuari, amb indicació de l’autor, el títol, el volum,
l’any de publicació i les pàgines corresponents.

Parlem ara del contingut d’aquest volum. L’informe
sobre l’economia andorrana es refereix, és clar, a l’any
2004. L’autor, el professor Xavier Sáez, assenyala una suau
recuperació en diverses àrees econòmiques destacades en
el conjunt del món. Malgrat que aquest diagnòstic no és
aplicable als països de la Unió Europea, Espanya i França
van créixer relativament, fet sens dubte favorable respec-
te a l’economia andorrana. Aquesta, en efecte, ha man-
tingut durant l’any esmentat un cert dinamisme, que
especialment es manifesta en la construcció i en els sectors
immobiliari i públic, juntament amb diverses activitats
socials.

L’anàlisi del turisme mostra que s’ha seguit mante-
nint a un nivell semblant al de l’any anterior, encara que
algunes característiques que ha presentat el flux turístic
(escàs nombre de dies d’estada per part dels turistes, una
capacitat adquisitiva inferior i també una menor ocupació
hotelera) han mostrat unes certes limitacions de cara a
una evolució econòmica més positiva de les activitats
turístiques. La consideració d’altres sectors, com el de
l’hoteleria en el seu conjunt, el comerç –concretament
respecte a l’interior i a les importacions– i les indústries
manufactureres mostren clarament llur col·laboració al
manteniment d’un bon nivell econòmic.

Els dos altres articles que completen aquest volum de
l’Anuari socioeconòmic representen la segona i última part
de treballs iniciats l’any anterior. La geògrafa Maria Jesús
Lluelles efectua un estudi que representa la comparació 
de les set parròquies d’Andorra, els darrers decennis, res-
pecte a llur desenvolupament social i econòmic. Com que,
en cada cas, cal tenir en compte com a punt de partida 
el marc físic, l’estudi és efectuat a partir de les conques
hidrogràfiques: la del Valira d’Orient, respecte a Canillo 
i Encamp; la del Valira del Nord, respecte a Ordino 
i la Massana; i la del Gran Valira, un cop units els dos 
Valires, quant a la que podem anomenar cubeta central 

Al lector
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Al lector

andorrana (amb els nuclis urbans d’Andorra la Vella i
Escaldes-Engordany) i la seva vall inferior (Sant Julià de
Lòria).

El treball de l’historiador Pere Cavero comprèn la
segona part i l’acabament del seu estudi sobre les divisions
territorials interiors de les parròquies andorranes, dites en
general quarts i que podem considerar com un exemple
ben singular d’administració menor local. Era un fet poc
considerat fins ara en treballs històrics o geogràfics i l’au-
tor efectua, en aquest article, algunes aportacions de
dades i informacions ben adients, que podran ser tingudes
en compte en una futura estructuració. En aquesta ocasió
són estudiats, per aquest ordre, els veïnats de la parròquia

de Canillo i els quarts de les parròquies d’Ordino, la Mas-
sana i Sant Julià de Lòria.

Constitueix per a tots nosaltres, autors i autores i tam-
bé l’empresa editora, una gran satisfacció haver contribuït,
amb la publicació d’aquest desè volum de l’Anuari socio-
econòmic, a un millor coneixement de les terres i la gent
d’Andorra, especialment en les seves característiques socials
i econòmiques. Cal afegir que aquest fet ha estat i és possi-
ble gràcies a l’interès i ajut que en tot moment ens ha mani-
festat i hem rebut per part de Banca Privada d’Andorra.

Joan Vilà-Valentí
Director de la publicació
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I - El context internacional durant el 2004

L’evolució de l’economia mundial durant l’exercici del
2004 va presentar un perfil de relativa continuïtat amb
l’any anterior i va venir marcada per les incerteses que
deriven de la situació d’inestabilitat predominant en el
conjunt de l’Orient Mitjà, resultat de les seqüeles d’una
confrontació bèl·lica a l’Iraq que va donar pas a unes con-
dicions d’enfrontament tant amb les forces ocupants com
de caràcter civil entre diferents grups del país. Això s’ha
traslladat amb especial intensitat al mercat de productes
petrolífers, com a conseqüència de l’elevada concentració
de les reserves petrolíferes mundials que es registra en
aquesta àrea geogràfica (gràfic 1.3).

Cal tenir en compte que el petroli constitueix una
primera matèria essencial i insubstituïble per a un con-
junt ampli d’activitats, especialment per al sector del
transport, però també com a font energètica per a molts
altres usos i com a input de producció bàsic en diferents
branques industrials, com ara la química i farmacèutica, la
dels transformats plàstics o la dels productes tèxtils. En
aquestes condicions, els increments de costos experimen-
tats en les activitats que mantenen una major dependèn-
cia d’aquesta matèria primera o en els quals la repercussió
dels costos de transport és elevada, repercuteixen severa-
ment sobre la seva competitivitat.

Un altre dels factors que també va condicionar sig-
nificativament la dinàmica de l’economia mundial l’any
2004 va ser el fort impuls expansiu que van registrar les
principals economies asiàtiques, que van pressionar apre-
ciablement sobre els mercats de matèries primeres, amb
els efectes alcistes consegüents sobre els preus. La taxa de
creixement real assolida pel pib de Xina, que va ser del
9,5% –valor similar al de l’any precedent– resulta força
expressiva, però també va assolir un percentatge de crei-
xement considerable l’Índia –un 6,5%–,a l’igual que algu-

nes economies emergents d’envergadura important d’al-
tres regions del món, com Brasil (que va créixer un 5,2%)
o Rússia (amb un increment real del pib del 7,1%).

En canvi, les tres principals àrees econòmiques mun-
dials –els Estats Units, Europa i Japó– van registrar taxes
de creixement més moderades, tot i que també quelcom
superiors a les de l’exercici del 2003. Així, el conjunt dels
trenta països que integren l’ocde (Organització de Coo-
peració i Desenvolupament Econòmic) van assolir un
creixement real del pib del 3,4% l’any 2004 –enfront del
2% registrat l’any anterior– i el conjunt de l’economia
mundial va créixer a un ritme del 5,1%, valor que repre-
senta 1,1 punts percentuals més que el 2003.

Ateses les especials característiques que presenta l’eco-
nomia andorrana, la incidència de les condicions generals
a escala mundial és relativament limitada i pesen molt
més les circumstàncies dominants en l’àmbit regional en
el qual s’insereix, és a dir el conjunt d’Europa i, més espe-
cíficament, els dos països veïns. Tot i això, no és menys
cert que, en el context actual d’elevada interrelació entre
les economies nacionals, els efectes de les reaccions que
registren els principals protagonistes de l’economia mun-
dial es difonen de manera ràpida i generalitzada.

En conseqüència, és interessant efectuar d’entrada
una breu consideració respecte a la dinàmica seguida per
l’economia mundial i per les seves principals àrees geo-
gràfiques durant l’any 2004, que permeti situar els condi-
cionats més generals que han pogut influir, d’una manera
molt àmplia i genèrica, en l’economia del Principat. Sobre
aquesta base, es farà també a continuació una valoració
més detallada de l’evolució observable a la Unió Europea
i, especialment, als dos estats veïns, com a marc en el qual
s’insereix de manera més clara l’economia andorrana i pel
qual resulta afectat més directament.

Informe sobre l’economia andorrana. 2004

Xavier Sáez
Doctor en ciències econòmiques, professor de la Universitat de Barcelona

Fotografia separata: Pic de Carroi. Autor: Jaume Riba Sabaté
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I.1- L’economia mundial
L’indicador de síntesi que proporciona una primera per-
cepció global de la marxa seguida per l’economia mundial
és la variació experimentada per la producció final de béns
i serveis del conjunt dels sistemes productius nacionals, és
a dir el producte interior brut total (pib). Aquest indica-
dor va tenir un comportament bastant favorable l’exerci-
ci del 2004, ja que la taxa real de creixement del pib mun-
dial va assolir un valor del 5,1% en termes reals –un cop
descomptada la repercussió dels preus–, cosa que com-
porta una millora apreciable en relació a l’any anterior en
el qual es va situar en el 4% (quadre 1.1).

Aquest creixement va estar induït en bona mesura pel
considerable augment registrat pels intercanvis comercials,
que constitueixen un dels factors més decisius per a la
dinamització de l’economia. En concret, la taxa d’incre-
ment del comerç mundial en termes reals l’any 2004 es va
situar entre el 9,5% i el 10%, valor que supera notablement
els percentatges aconseguits en anys anteriors per aquesta
variable, atès que el creixement del comerç en l’exercici del
2003 va ser inferior a la meitat del valor esmentat (entre un
4,5% i un 5%) i l’any 2002 es va situar entre el 3% i el
3,5%. Remuntant-se al 2001 la situació cobra un caire
encara més desfavorable, ja que aquell any els intercanvis
comercials a escala mundial van mantenir una situació
d’estancament en relació a l’exercici precedent.

Des d’aquest punt de vista, doncs, l’impuls que va
experimentar el comerç mundial apareix com un dels fac-
tors que van incidir molt favorablement en el creixement
econòmic general, tot i que, com es veurà després, els seus
efectes van repercutir de manera asimètrica en les dife-
rents regions del món. D’altra banda, les previsions dels
principals organismes d’anàlisi i predicció –tant del Fons
Monetari Internacional (fmi) com de l’ocde– apunten
que l’empenta generada per l’augment del tràfic comercial
experimentada el 2004 perdrà força en el bienni 2005-

2006, de manera que les estimacions d’ambdós organis-
mes pronostiquen un augment del 7,4% per a l’exercici
del 2005. Aquest fet, en cas de corroborar-se, repercutirà
desfavorablement en el creixement econòmic mundial
l’any citat.

En tot cas, en una panoràmica general, es pot consi-
derar que el moviment de recuperació que es va iniciar
amb una relativa feblesa l’any 2002 i que va tenir una
continuïtat el 2003 es va refermar l’exercici del 2004, ate-
sa l’evolució dels dos indicadors de síntesi considerats, és
a dir del creixement tant del pib com del comerç mundial.
I això, malgrat els factors negatius que han concorregut en
els mercats de les principals matèries primeres i els efec-
tes desfavorables derivats de la inestabilitat política i
econòmica mantinguda en la zona de l’Orient Mitjà.

Tanmateix, com s’ha indicat abans, també cal dir que
s’aprecien diferències rellevants en la dinàmica seguida
per les principals zones econòmiques del món que donen
lloc al comportament general que s’ha comentat. La di-
vergència més destacable és la que s’observa entre el crei-
xement econòmic experimentat pel grup dels països en
desenvolupament i el que presenta el conjunt de les eco-
nomies més avançades. Així, el primer d’aquests dos blocs
va assolir una taxa d’augment real del pib del 7,2% l’any
2004, d’acord amb les estimacions de l’fmi, mentre que
les economies desenvolupades van créixer quasi quatre
punts percentuals menys, en concret el 3,4%.

Aquesta divergència entre el valor de l’indicador
esmentat per als dos grans grups de països reprodueix la
situació que es va donar l’any 2003, encara que d’una
manera una mica més moderada, ja que en aquell cas els
països en desenvolupament van créixer 4,4 punts percen-
tuals per damunt del conjunt de les economies avançades.
En definitiva, doncs, l’impuls observable en l’economia
mundial el bienni 2003-2004 va procedir en gran part de
les zones geogràfiques emergents –especialment de Xina,
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Quadre 1.1: Previsions de l’FMI i de l’OCDE. 2002-2006(1)

Dades de l’FMI Dades de l’OCDE

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006

PIB (% de variació en volum)
Zona euro 0,9 0,5 2,0 1,6 2,3 0,9 0,6 1,8 1,2 2,0
Alemanya 0,1 -0,1 1,7 0,8 1,9 0,1 -0,1 1,0 1,2 1,8
França 1,1 0,5 2,3 2,0 2,2 1,1 0,5 2,3 1,4 2,0
Espanya 2,2 2,5 2,7 2,8 3,0 2,2 2,5 2,7 3,0 3,2
EUA 1,9 3,0 4,4 3,6 3,6 1,9 3,0 4,4 3,6 3,3
Japó -0,3 1,4 2,6 0,8 1,9 -0,3 1,5 2,6 1,5 1,7
Economies avançades* 1,6 2,0 3,4 2,6 3,0 1,6 2,1 3,4 2,6 2,8
Mercats emergents i països en desenvolupament 4,6 6,4 7,2 6,3 6,0 – – – – –
Total mundial 3,0 4,0 5,1 4,3 4,4 – – – – –

Preus de consum (% de variació)
Zona euro 2,3 2,1 2,2 1,9 1,7 2,3 1,9 1,9 1,5 1,7
Alemanya 1,3 1,0 1,8 1,5 1,2 1,1 1,1 1,6 1,4 0,8
França 1,9 2,2 2,3 2,0 1,9 1,7 1,8 1,4 1,6 1,7
Espanya 3,9 3,1 3,1 3,1 2,7 3,4 3,1 3,1 3,2 3,7
EUA 1,6 2,3 2,7 2,7 2,4 1,4 1,9 2,1 2,4 2,2
Japó -1,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 -1,3 -1,4 -1,2 -0,9 0,0
Economies avançades* 1,5 1,8 2,0 2,0 1,9 2,1 1,9 2,0 1,9 1,9
Mercats emergents i països en desenvolupament 6,0 6,0 5,7 5,5 4,6 - - - - -

Taxa d’atur (% de la població activa)
Zona euro 8,2 8,7 8,8 8,7 8,4 8,4 8,9 8,9 9,0 8,7
Alemanya 8,7 9,6 9,2 9,4 9,2 8,1 9,1 9,3 9,6 9,1
França 8,9 9,5 9,7 9,5 8,9 9,0 9,8 10,0 10,0 9,6
Espanya 11,4 11,3 10,8 10,3 9,9 11,4 11,3 10,8 10,2 9,8
EUA 5,8 6,0 5,5 5,3 5,2 5,8 6,0 5,5 5,1 4,8
Japó 5,4 5,3 4,7 4,5 4,4 5,4 5,3 4,7 4,4 4,1
Economies avançades* 6,4 6,6 6,3 6,1 6,0 6,8 6,9 6,7 6,7 6,4

Dèficit de les administracions públiques (% del PIB)
Zona euro -2,4 -2,8 -2,7 -2,6 -2,6 -2,5 -2,8 -2,7 -2,8 -2,7
Alemanya -3,7 -3,8 -3,7 -3,5 -3,4 -3,6 -3,8 -3,6 -3,5 -3,2
França -3,2 -4,2 -3,7 -3,1 -3,1 -3,3 -4,1 -3,7 -3,0 -3,0
Espanya -0,3 0,3 -0,3 0,3 0,3 -0,1 0,4 -0,3 0,5 0,6
EUA -4,0 -4,6 -4,3 -4,4 -4,2 -3,8 -4,6 -4,3 -4,1 -3,9
Japó -7,9 -7,8 -7,1 -6,9 -6,5 -7,9 -7,7 -6,1 -6,1 -5,3
Economies avançades* -3,4 -3,9 -3,5 -3,5 -3,4 -3,2 -3,7 -3,3 -3,2 -3,0

Comerç mundial (% variació en volum) 3,1 4,9 9,9 7,4 7,6 3,6 4,5 9,4 7,4 9,4

(1) Per a l’any 2004 estimacions; per a 2005 i 2006 previsions.
*En les dades de l’ OCDE, total països OCDE.
Font: FMI i OCDE.
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encara que també amb un pes apreciable d’altres països,
com s’ha indicat anteriorment– més que del conjunt de les
economies desenvolupades.

També es poden constatar, però, diferències conside-
rables dins d’aquest darrer grup. La situació més desfavo-
rable la registra la zona euro1, la qual l’any 2004 va regis-
trar un creixement del pib entorn al 2%, el percentatge
més baix de totes les grans àrees econòmiques del món i
inferior en una mica més de tres punts percentuals al valor
mitjà de l’economia mundial. S’ha de dir, no obstant això,
que aquest percentatge comporta una millora apreciable
respecte a l’any anterior, en el qual l’increment del pib va
assolir igualment una taxa notablement baixa, al voltant
del 0,5% (quadre 1.1). En efecte, el conjunt de l’economia
europea i, més específicament, els països de la zona euro
havien destacat com l’àrea amb un menor dinamisme
durant l’any 2003, derivat principalment de l’atonia de l’e-
conomia alemanya i italiana, que només havien assolit crei-
xements del pib compresos entre el -0,1% i l’1,7%, segons
la procedència de l’estimació (Eurostat, ocde i fmi).

Contràriament, l’economia nord-americana, després
d’haver mantingut una situació propera a l’estancament
l’any 2001 i un creixement relativament moderat durant
el 2002, va experimentar el bienni 2003-2004 un in-
crement del pib sensiblement superior i, a més, amb un
ritme ascendent apreciable: en concret el 2003 va aug-
mentar un 3% i el 2004 un 4,4%. D’aquesta manera, els
Estats Units apareixen com el principal motor impulsor
del creixement econòmic entre els països avançats.

Cal matisar, però, que les condicions estructurals de
l’economia nord-americana plantegen alguns dubtes res-
pecte a la seva capacitat per mantenir aquest paper impul-

sor a mitjà termini, especialment pel doble dèficit –pres-
supostari i comercial– que afecta al país i per l’endeuta-
ment, notablement elevat, de les economies familiars. De
fet, les estimacions dels principals organismes de previsió
apunten a una reducció del ritme del creixement nord-
americà el bienni 2005-2006 (quadre 1.1 i gràfic 1.1).

Una situació relativament similar s’observa en el cas
del Japó, atès que, després d’un període prolongat de con-
siderable atonia, l’any 2004 va registrar un creixement del
2,6%, taxa que quasi duplica la corresponent a l’any ante-
rior. Tanmateix, la persistència de problemes estructurals
rellevants en l’economia japonesa explica que, també en
aquesta ocasió, les expectatives de cara als exercicis del
2005 i 2006 incorporin una reducció significativa en el
ritme de creixement esperat.

En conseqüència, l’economia japonesa entraria el bi-
enni citat en una fase de feble creixement que, segons les
estimacions de l’fmi, evolucionaria a un ritme una mica
més desfavorable que l’esperat en la zona euro, mentre
que l’ocde atribueix a ambdues àrees una evolució previ-
sible bastant semblant. Aquestes previsions reflecteixen
els efectes desfavorables sobre l’economia nipona dels
desajustos estructurals que hi persisteixen des de fa anys,
sense que les mesures correctores que s’han anat adoptant
hagin rendit els resultats desitjables. Cal indicar, en rela-
ció a aquest tema, que el dèficit públic de l’economia
japonesa s’ha situat en valors notablement elevats –supe-
riors al 7% del pib– i el nivell d’endeutament destaca cla-
rament com el més alt dels països de l’ocde, amb un valor
de més del 160% del pib l’any 2004.

En una consideració més detallada de l’evolució
seguida els darrers exercicis per les principals àrees de 

1. És a dir, els dotze països de la Unió Europea que van adoptar la nova moneda (Espanya, França, Alemanya, Itàlia, Portugal, Bèlgica, Països Baixos, Irlanda, Finlàndia, Luxem-
burg, Àustria i Grècia).
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l’economia mundial, es pot valorar de manera desagrega-
da el creixement trimestral assolit pel pib de cadascuna
de les tres zones considerades (Estats Units, zona euro i
Japó). Les dades representades en el gràfic 1.2 permeten
apreciar que, després de la fase de contracció que es va
registrar durant la segona meitat de l’any 2001, la tendèn-
cia a un moviment de recuperació és perceptible, malgrat
la reacció a la baixa que s’observa la primera meitat del
2003, associable a les tensions prèvies a l’inici de la guer-
ra d’Iraq i a l’esclat del conflicte.

Tanmateix, aquest moviment alcista que, amb més o
menys vigor, reflecteix la taxa trimestral de creixement del
pib en les diferents regions del món considerades va ex-
perimentar una clara caiguda en tots els casos, que va ser
especialment acusada en l’economia japonesa. Les línies
de tendència ajustades a les tres sèries de la variable que
s’han representat en el gràfic revelen aquest moviment de

contracció, que presenta una intensitat una mica més
moderada a la zona euro.

D’acord amb aquestes dades, es pot interpretar que
els problemes i les incerteses, polítiques i econòmiques,
que graviten sobre l’economia mundial –o, de manera
més precisa, principalment sobre les economies occiden-
tals avançades i el Japó– fan difícil consolidar un cicle
expansiu suficientment fort i prolongat. D’altra banda, els
riscos que afegeixen els desequilibris estructurals que pre-
senta la principal economia del món no permeten assumir
unes expectatives massa optimistes, tant més si s’accepta
que ni Europa ni Japó estan en condicions de jugar un
paper impulsor equiparable i que el fort creixement de l’e-
conomia xinesa i d’altres països emergents, si bé aporta
elements positius a les economies occidentals i, especial-
ment, a la japonesa, introdueix una pressió notable sobre
el seu teixit industrial.
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Gràfic 1.1: Estimacions i previsió de creixement del PIB (1996-2006) a les principals àrees econòmiques del món (en %)

Font: OCDE.
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En aquestes circumstàncies resulta problemàtica la
superació de la fase de feble creixement –o, fins i tot,
estancament– que afecta la majoria de les economies
avançades. Com s’ha assenyalat, així ho valoren tant l’fmi
i l’ocde com les principals oficines estadístiques i orga-
nismes d’anàlisi i predicció, que anticipen una certa con-
tracció en les taxes de creixement econòmic esperades per
al bienni 2005-2006 –entre mig punt i vuit dècimes per-
centuals–, no solament en les economies avançades, sinó
també en els mercats emergents i els països en desenvolu-
pament. El panorama que es configura a mitjà termini,
doncs, presenta una continuïtat considerable amb la dinà-
mica dels darrers anys, sense que es pugui esperar una
millora substancial.

Cal remarcar que l’economia xinesa continuarà man-
tenint un considerable protagonisme en l’evolució espera-
da de l’economia mundial, ja que es preveu que els anys

2005 i 2006 assoleixi creixements del pib de l’ordre del
9%-9,2%, taxes tan sols una mica més baixes que la regis-
trada l’exercici del 2004, que va ser del 9,5%. I això, amb
una millora important en el saldo de la balança corrent
d’intercanvis amb la resta del món, que es preveu que
registri una millora d’entorn al 45% l’any 2005 i augmen-
ti encara lleugerament l’any següent. Tenint en compte la
capacitat competitiva de la indústria xinesa i la gran
dimensió del país, és evident la incidència que derivarà
d’aquesta dinàmica en el conjunt de l’economia mundial.

De fet, la forta pressió de la demanda de l’economia
xinesa sobre els mercats de matèries primeres –especial-
ment els productes bàsics necessaris per a la transforma-
ció industrial, com el ferro, l’acer, l’alumini i altres metalls,
els plàstics i els productes agrícoles– està en la base de les
significatives pujades registrades pels preus d’aquestes
matèries durant l’any 2004. Aquesta circumstància, origi-
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nada pel notable augment de la presència de productes
transformats xinesos en els mercats internacionals, però
també per l’augment de renda –i, per tant, de capacitat de
compra– que progressivament assoleix un segment apre-
ciable de la població d’aquest país, continuarà incidint a
mitjà termini d’una manera similar a com ho ha fet els
darrers anys, segons tots els pronòstics.

Les dades que es recullen en el quadre 1.2 permeten
constatar que, efectivament, les pujades de preus registra-
des per les matèries primeres, especialment els productes
industrials, van experimentar una pujada molt notable
durant l’any 2004. Aquesta pujada va ser especialment
intensa en el cas dels metalls, malgrat que en tots els casos
va assolir percentatges molt notables. D’altra banda, tam-
bé cal assenyalar que, tot i que l’apreciació de l’euro en
relació al dòlar va pal·liar en bona part els efectes de la
dinàmica alcista dels preus nominats en dòlars, l’augment
registrat pels preus de les matèries primeres valorats en
euros va ser també significatiu, especialment en el cas dels
metalls.

Des d’aquest punt de vista, doncs, l’impuls econòmic
que els darrers anys registra l’economia xinesa –i també la
d’altres països emergents, com s’ha assenyalat– introdueix
tensions en els mercats mundials que repercuteixen sobre
les economies més avançades. D’altra banda, aquesta
situació afecta no tan sols als mercats de les matèries bàsi-
ques, sinó també a altres segments d’activitats com el
transport marítim, les assegurances, etc. Igualment, és
freqüent subratllar la destrucció de llocs de treball en el
sector industrial que resulta de la creixent competència
dels productes industrials procedents de Xina i altres paï-
sos asiàtics, que s’ha accentuat els darrers anys i que, a
partir de començaments de l’any 2005, tindrà un impac-
te notable en el cas dels productes tèxtils i de confecció, a
causa de la desaparició de les barreres quantitatives que
restringien l’accés d’aquests productes als mercats dels
principals països occidentals.

Certament, el procés de desenvolupament de les eco-
nomies emergents –i, especialment, atesa la seva dimen-
sió, la de la Xina– comporta efectes desfavorables sobre els

Quadre 1.2: Preus de matèries primeres en els mercats internacionals. 1994-2004 (índex, desembre 2000 = 100)

Index “The Economist” (dòlars) Index “The Economist” (euros)* Petroli

Productes industrials Productes industrials Brent

General Aliments Total No metalls Metalls General Aliments Total No metalls Metalls ($/barril)

1994 126,0 137,2 115,0 135,8 101,0 92,5 100,4 84,3 99,8 73,9 15,8
1995 137,6 140,0 134,3 147,2 124,8 94,3 95,9 92,0 101,0 85,6 16,9
1996 135,8 146,9 121,4 142,4 106,2 95,9 103,6 85,7 100,6 74,9 20,6
1997 132,6 141,4 121,1 137,2 109,3 104,8 111,8 95,6 108,4 86,4 19,2
1998 110,9 121,0 97,6 112,2 87,2 89,0 97,1 78,3 90,0 69,9 12,8
1999 98,9 101,0 96,2 107,5 88,1 83,3 84,9 81,1 90,5 74,3 17,8
2000 100,8 99,7 102,0 103,7 101,2 98,1 97,0 99,2 100,8 98,4 28,4
2001 94,2 95,9 91,9 96,5 88,6 94,4 96,1 92,1 96,8 88,8 24,4
2002 98,5 103,3 92,3 102,8 84,9 93,6 98,0 87,9 97,7 80,9 24,9
2003 109,7 112,5 106,0 120,7 95,5 87,0 89,3 84,0 95,8 75,7 28,8
2004 127,0 123,3 131,8 133,7 130,6 91,8 89,2 95,2 96,7 94,2 38,2

* Per a l’any 1994 índex sobre valors en pessetes. Entre els anys 1995 i 1998 índex sobre valors en ecus, calculats utilitzant el tipus de canvi mitjà mensual ecu/dòlar.
Font: The Economist.
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països més avançats, derivats principalment dels processos
de deslocalització industrial, però també d’aspectes com
els ja esmentats, d’augment dels preus de les matèries pri-
meres i de determinats béns i serveis. Tanmateix, també
cal considerar que obren importants oportunitats a les
empreses més dinàmiques tant d’inversió com d’expansió
dels seus mercats, especialment en la mesura que nous
segments de població milloren el seu nivell de renda i la
seva capacitat d’accedir a béns de consum de més qualitat.

Pel que fa a la principal economia avançada que man-
té una relació més estreta amb els països asiàtics emer-
gents, la del Japó, l’any 2004 va aconseguir millorar una
mica la desfavorable situació que presenta des de fa anys.
Cal tenir en compte que, després de l’any 1987, el pib
japonès va registrar taxes de variació negatives en quatre
dels set anys de la sèrie. En aquest context, el 2,6% d’in-
crement assolit el 2004 implica una millora significativa.

Tot i això, els problemes estructurals que afecten l’econo-
mia nipona continuen pesant de manera important: el
dèficit de les finances públiques i el nivell d’endeutament
se situen en valors notablement alts, la situació de defla-
ció, encara que moderada, manté una línia similar als
exercicis precedents, i els components de la demanda
agregada no presenten indicis mínimament sòlids de
reacció. Aquests factors i alguns problemes estructurals
que subsisteixen en l’economia japonesa fan que les
expectatives de creixement per a l’any 2005 se situïn entre
el 0,8% i l’1,5% i que per a l’exercici del 2006 tan sols
augmentin lleugerament. En definitiva, doncs, les expec-
tatives de l’economia japonesa passen pel manteniment
d’una dinàmica de creixement moderat (quadre 1.1).

La principal economia mundial tampoc s’apartarà
d’aquesta marxa d’alentiment en les taxes de creixement
econòmic durant el bienni 2005-2006, de manera que
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s’espera que el pib augmenti un 3,6% el 2005 i una mica
menys l’any següent. Aquestes taxes, tot i ser relativament
acceptables –especialment si es comparen amb el trienni
2001-2003 o amb les expectatives que registra la zona
euro–, revelen dificultats clares per entrar en una fase
expansiva sostinguda. D’altra banda, també cal tenir en
compte que les condicions estructurals de l’economia
nord-americana incorporen problemes importants, espe-
cialment el doble dèficit en els intercanvis amb l’exterior
i en les finances públiques i el fet que les tensions alcistes
sobre els tipus d’interès previsiblement s’hauran de mate-
rialitzar a curt o mitjà termini, si bé, ara per ara, la mode-
ració general dels tipus d’interès constitueix un factor que
incideix favorablement en el conjunt de les economies
avançades (quadre 1.10). Aquests factors, però, plantegen
incerteses significatives sobre l’evolució de l’economia
nord-americana en un futur pròxim.

De fet, l’indicador de preus dels Estats Units revela
algunes tensions inflacionistes, derivades del notable crei-
xement del consum privat, que el 2004 va registrar un
increment real proper al 4% i que el 2005 es preveu que
mantindrà una marxa similar. El consum públic, en can-
vi, va augmentar de manera bastant més moderada, en un
percentatge que no va arribar al 2%. Malgrat això, el
dèficit públic es va mantenir en un nivell notablement
elevat –el 4,3%, percentatge tan sols una mica més baix
que l’assolit l’exercici del 2003– i les expectatives són que
es mantingui en valors similars durant el bienni 2005-
2006.

Igualment, la fortalesa de la demanda interior de 
l’economia nord-americana incideix en un increment
important de les importacions, que el 2004 van créixer al
voltant del 10%. Com a conseqüència d’això i de les
dificultats de les exportacions per mantenir un ritme de
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creixement equiparable, l’aportació dels intercanvis amb
l’exterior al creixement econòmic va tenir signe negatiu i
va comportar una aportació al creixement del pib d’un 
-0,6%. Com en el cas d’altres magnituds, la previsió per al
bienni 2005-2006 apunta a una situació similar. En fun-
ció d’aquest conjunt de factors, no es pot esperar una
millora substantiva de l’economia nord-americana a curt
i mitjà termini i, probablement, tampoc no es pot descar-
tar una certa sobrevaloració de les expectatives futures en
les estimacions més recents efectuades per l’ocde i l’fmi,
atès que en les dues darreres edicions dels informes d’a-
quests organismes es van corregir a la baixa les previsions
estimades per als períodes immediatament posteriors en
cada cas.

Un panorama més desfavorable presenta el conjunt
de les economies integrades en la zona euro que apareixen
immerses en unes condicions de feble creixement. Així, si
bé l’augment registrat l’any 2004 pel pib d’aquesta àrea va
ser sensiblement superior al de l’exercici anterior, es pot
considerar relativament modest en comparació amb el
que van assolir els Estats Units, el grup de les economies
avançades i, fins i tot, el Japó. D’aquesta manera, la zona
euro apareix com la regió econòmica mundial amb més

problemes de manca de dinamisme econòmic, entre
aquelles que tenen un pes més important.

Aquestes circumstàncies van afavorir el manteniment
d’unes condicions d’increment moderat dels preus, que
l’any 2004 van augmentar entorn al 2%, seguint una pau-
ta similar a la d’anys anteriors. En canvi, la taxa d’atur es
va mantenir en un valor similar al dels exercicis anteriors,
en una xifra propera al 9%, cosa que revela les dificultats
per incidir a la baixa en aquest indicador en les cir-
cumstàncies predominants en l’àmbit europeu. Cal afegir
que el valor d’aquesta taxa a la zona euro supera sensible-
ment el nivell existent als Estats Units i al Japó, però tam-
bé en el conjunt dels trenta països de l’ocde.

Una mica més favorable és la situació de la zona euro
pel que fa al dèficit públic que, en el conjunt dels dotze
països que la integren, va representar el 2,7% del pib,
valor significativament més baix del que assolien els
Estats Units i Japó, si bé, en aquest indicador, com en
molts altres, les diferències existents entre els diferents
integrants de la zona són importants. En qualsevol dels
casos, en termes globals, les finances públiques dels països
de la zona euro apareixen clarament bastant més saneja-
des que les de les altres dues grans potències mundials.

Quadre 1.3: Indicadors de clima global*. 1994-2004

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alemanya 101,8 102,6 99,1 101,2 106,6 103,4 109,2 96,3 89,0 89,9 96,6
França 97,1 97,4 94,5 96,7 108,7 107,3 116,5 104,9 100,8 98,4 106,7
Itàlia 102,7 104,3 101,9 103,0 107,2 102,8 113,6 103,3 100,6 97,6 98,7
Regne Unit 112,6 112,2 112,5 113,6 102,4 102,7 107,3 101,4 98,5 93,8 110,2
Espanya 105,6 106,3 105,5 107,2 110,8 109,0 111,6 105,9 99,1 100,1 98,9
Zona euro 102,1 103,4 100,5 102,6 109,1 106,3 114,1 100,8 94,4 93,5 100,1
EUA 77,1 76,4 81,1 86,8 89,5 93,9 96,1 92,5 94,6 96,0 102,3
Japó 92,8 98,1 102,2 99,5 93,5 98,2 99,8 95,6 95,4 96,8 98,5
OCDE 83,7 83,6 86,7 90,6 91,1 94,6 97,7 94,6 97,0 98,5 103,2

* EUA, Japó i OCDE: valors de l’indicador compost avançat. Països de la UE: indicador de clima econòmic, 1990-2003 = 100.
Font: OCDE i Comissió de la UE.
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Curiosament, les diferències en les condicions econò-
miques i les expectatives que es poden apreciar entre les
tres grans àrees del món, no es tradueixen en una percep-
ció paral·lela per part dels agents. Així, tal com es pot
observar en el quadre 1.3 i en el gràfic 1.5, els indicadors
de clima global2 revelen una millora significativa l’any
2004. Aquestes dades permeten apreciar com, després de
la considerable caiguda que es va produir en la percepció
dels agents en tots els casos l’any 2001 –encara que amb
diferent intensitat– la reacció registrada el bienni 2002-
2003 va ser força clara als Estats Units, en el conjunt de
l’ocde i, en menor mesura, també al Japó, mentre que per
a la zona euro continuava dominant la valoració desfavo-
rable i, en conseqüència, la trajectòria descendent de l’in-
dicador.

L’any 2004, en canvi, la reacció positiva dels indica-
dors de clima global va ser generalitzada i amb valors
força notables, de manera que en el cas de la zona euro es
va modificar radicalment la tendència baixista i en la res-
ta dels àmbits considerats es va reforçar clarament el reco-
rregut a l’alça de l’indicador. D’això es pot deduir que,
malgrat que les condicions econòmiques generals no pre-
senten un caire massa favorable i que les expectatives que
avancen els organismes més importants tampoc inciten
massa a l’optimisme, la percepció i els plans dels agents
econòmics el 2004 van experimentar una reacció favora-
ble significativa. Cal dir, però, que els primers resultats
disponibles per al començament del 2005 semblen dibui-
xar una reacció de signe contrari en els indicadors de cli-
ma global.

Fent una recapitulació breu del conjunt dels aspectes
comentats, es pot considerar que els principals indicadors
podrien marcar la consolidació durant el 2004 del movi-
ment expansiu que, en termes generals, es va apreciar l’any
2003, fonamentat en el creixement de l’economia nord-
americana i dels països emergents, així com en el fort
impuls que va experimentar el comerç mundial. Aquest
moviment també va abastar, encara que fos de manera
més moderada, a la zona euro, que, igualment, va créixer
bastant més que l’exercici precedent. Tanmateix, els ele-
ments d’incertesa i els problemes estructurals que afecten
les economies dels Estats Units i del Japó continuen gra-
vitant sobre les possibilitats futures de consolidació d’una
fase expansiva. De fet, es pot interpretar que aquests ris-
cos queden recollits en les estimacions dels principals

2. Aquests indicadors permeten captar de manera resumida la valoració que fan els diversos agents econòmics d’un país –empreses, famílies i administracions públiques– en rela-
ció a les condicions de l’entorn i als seus plans d’inversió, estalvi, despesa, etc. de cara a un futur pròxim. Mitjançant procediments d’enquesta es quantifica la percepció de la situa-
ció i les previsions dels agents pel que fa a diferents variables clau –com el consum, la inversió, la cartera de comandes, la utilització de la capacitat productiva, l’endeutament, els
ingressos i costos, els preus de venda, etc.– i s’obté una estimació quantitativa del clima o ambient econòmic general que intenta anticipar el comportament previsible del conjunt
del agents a curt termini.
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Gràfic 1.5: Indicador compost avançat i indicador de clima
econòmic. 1994-2004

Font: Quadre 1.3.
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organismes de previsió, que anticipen una reducció de les
taxes de creixement de manera generalitzada per a l’any
2005 i que en les darreres publicacions han introduït
correccions a la baixa en aquestes estimacions.

I.2- La Unió Europea
Els principals aspectes tractats en l’apartat anterior posen
de manifest la situació econòmica relativament més des-
favorable que afecta als països de la zona euro en compa-
ració amb les altres dues grans àrees del món i també amb
el conjunt dels països avançats. Aquesta zona i el conjunt
de la Unió Europea (ue), però, integren un seguit molt
ampli i dispar de països, de manera que també es poden
detectar diferències significatives en les condicions i en
l’evolució dels diversos estats membres.

Evidentment, el considerable pes econòmic que
representen els grans països de la ue –per població i,
especialment, per l’aportació al pib global– influeix de
manera determinant en l’evolució global, encara que uns
altres dels membres de mitjana o petita grandària puguin
seguir una dinàmica prou diferenciada. D’aquesta mane-
ra, el creixement relativament modest del pib alemany
l’any 2004 –que va oscil·lar entre l’1% i l’1,7%, segons la
font de l’estimació– va incidir sensiblement en la marxa

general de la zona euro. Igualment, l’economia italiana 
va seguir una pauta similar, ja que va assolir una taxa de
creixement de l’ordre de l’1% i, en conseqüència, també va
influir desfavorablement en l’evolució general de la zona
(quadre 1.4). Els altres tres països de més dimensió de 
la Unió Europea, en canvi, van registrar taxes de creixe-
ment superiors al valor mitjà, en concret del 2,3% a
França, del 3,1% al Regne Unit i entre el 2,7% i el 3,1%
a Espanya, segons s’acceptin les estimacions de l’ocde o
d’Eurostat.

Aquests tres estats, per tant, van mostrar un dinamis-
me relativament superior que el conjunt de la zona euro i
també que el grup dels 25 integrants totals de la ue, que
globalment van assolir una taxa de creixement del 2,3%.
Tanmateix, el valor més elevat assenyalat –és a dir, el
3,1%– se situava encara per sota de l’increment mitjà
aconseguit pel total dels països de l’ocde i, de manera
encara més acusada, de la taxa que va assolir l’economia
nord-americana. Es pot considerar, per tant, que el con-
junt de les economies europees va mantenir un dinamis-
me clarament inferior als Estats Units i al conjunt dels
països avançats i que, si bé la situació alemanya va contri-
buir en bona mesura a aquest resultat, per la seva condi-
ció d’economia més potent de la zona, tampoc la resta

Quadre 1.4: Producte interior brut a preus constants. 1994-2004 (taxa de variació anual en %)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alemanya 2,3 1,7 0,8 1,4 2,0 1,9 3,1 1,0 0,1 -0,1 1,0
França 1,8 1,9 1,0 1,9 3,5 3,2 4,2 2,1 1,1 0,5 2,3
Itàlia 2,2 2,9 1,1 2,0 1,8 1,7 3,2 1,7 0,4 0,4 1,0
Regne Unit 4,4 2,8 2,6 3,4 2,9 2,9 3,8 2,3 1,8 2,2 3,1
Espanya 2,4 2,8 2,4 4,0 4,4 4,2 4,4 2,8 2,0 2,5 2,7
Zona euro 2,7 2,4 1,6 2,6 2,9 2,8 3,7 1,7 0,9 0,6 1,8
EUA 4,0 2,7 3,6 4,4 4,3 4,4 3,7 0,8 1,9 3,0 4,4
Japó 1,0 1,6 3,5 1,8 -1,1 -0,1 2,4 0,2 -0,3 1,5 2,6
OCDE 3,2 2,5 3,0 3,5 2,7 3,3 3,9 1,1 1,6 2,1 3,4

Font: OCDE.
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dels països de més dimensió van assolir taxes de creixe-
ment massa elevades.

En canvi, altres països mitjans i petits de la ue van
mostrar una capacitat de creixement sensiblement major,
especialment alguns dels membres de recent incorpora-
ció. Així, les tres repúbliques bàltiques es van situar en
posicions capdavanteres, amb taxes d’increment del pib
del 7,8% en el cas d’Estònia, del 8,5% a Letònia i del
6,7% a Lituània. El pes d’aquests països dins la ue-25,
però, és molt minso, ja que el pib conjunt de les tres repú-
bliques representa tan sols el 0,4% de la producció bruta
total dels 25 estats membres. Amb percentatges de crei-
xement real compresos entre el 5% i el 5,5% apareixen
dos països amb més envergadura, com són Polònia i
Irlanda –que aporten l’1,9% i l’1,4%, respectivament, al
pib de la ue ampliada– i un altre de petita dimensió, com
és Eslovàquia.

D’acord amb això, la tendència expansiva més inten-
sa l’any 2004 la van registrar alguns dels països de nova
incorporació a la ue, amb un pes econòmic molt minso i,
evidentment, sense una capacitat rellevant d’estimular el
creixement general. En canvi, dels quatre grans estats
europeus –Alemanya, França, Regne Unit i Itàlia–, que
conjuntament representen el 67% del pib total de la ue,
dos d’ells –Alemanya i Itàlia– van seguir una pauta de
feble creixement amb taxes d’augment del pib de l’1% o
poc superiors, mentre que els altres dos seguien una dinà-
mica més favorable, però que també era bastant modera-
da en el cas francès. Dels cinc països amb més pes econò-
mic, el Regne Unit i Espanya van ser els dos que van
mantenir una evolució econòmica més positiva, encara
que tampoc amb molta força, ja que en ambdós casos la
taxa de creixement del pib va ser de l’ordre del 3%.

En funció d’això, es pot considerar que l’exercici del
2004 va comportar una certa millora en el conjunt de les
economies europees, atès que tant l’any 2002 com el 2003

la taxa de creixement del conjunt de la ue es va situar
entorn a l’1% i, a la zona euro, va ser encara una mica més
baixa (quadre 1.4). Tanmateix, l’atonia general que afecta
una bona part dels països europeus i, especialment, la
d’alguns dels estats amb més pes econòmic, continua
pesant de manera important i es posa de manifest en les
previsions anticipades per tots els organismes de previsió
i per l’oficina estadística europea, que, com a pauta gene-
ral, esperen una tendència a la reducció dels percentatges
de creixement de manera global.

Entre els components de la demanda agregada, el
consum públic va ser una de les magnituds que l’any 2004
va experimentar un major creixement en el conjunt de la
zona euro, amb una taxa d’increment de l’1,7%, percen-
tatge similar al de l’exercici anterior, però quasi un punt i
mig inferior al que aquest mateix indicador va assolir l’any
2002. D’una manera similar, el consum privat va aug-
mentar a un ritme molt semblant al de l’any precedent, en
concret l’1,2%, cosa que representa una dècima percen-
tual més que l’any 2003. La magnitud que va seguir una
evolució millor va ser la formació bruta de capital fix, que
l’any 2004 va augmentar l’1,9% en el conjunt de la zona
euro, després d’haver registrat variacions de signe negatiu
el bienni 2002-2003 (quadre 1.6).

Entre els principals països de la ue, Alemanya, tal
com s’ha avançat, va experimentar una certa millora l’any
2004, atès que el pib va augmentar l’1,6% segons els càl-
culs d’Eurostat o bé l’1% si s’accepten les estimacions de
l’ocde. En qualsevol cas, aquests valors comporten una
variació positiva respecte al bienni anterior, en el qual 
la producció interior bruta va mantenir una situació 
d’estancament. Aquesta millora va procedir de la forta
empenta que van registrar les exportacions, que van aug-
mentar un 7,5%, de manera que l’aportació al creixement
del pib del saldo positiu obtingut en els intercanvis amb
l’exterior va ser de l’1%.



Informe sobre l’economia andorrana. 2004

23

La bona marxa del sector exterior alemany contrasta
amb l’atonia de les magnituds que integren la demanda
interior final, ja que el consum privat va experimentar una
variació del -0,8% i la formació bruta de capital fix tam-
bé va tenir una variació negativa, en aquest cas del -2,2%
Per la seva banda, el consum públic va augmentar en un
discret percentatge del 0,4%. D’aquesta manera, la de-
manda interior final va assolir una variació del -0,8%, men-
tre que la variació d’estocs va augmentar el 0,8%, amb la
qual cosa la demanda interior total es va mantenir estabi-
litzada (quadres 1.5 i 1.6). En aquest cas, la comparació
dels resultats de l’exercici del 2004 amb l’any anterior
adopta un caire desfavorable, ja que el 2003 la demanda

interior total va créixer un 0,5%, si bé també va ser a cau-
sa de l’increment dels estocs.

Aquesta circumstància recurrent d’increments impor-
tants en la variació d’estocs que s’aprecia el bienni 2003-
2004 es pot relacionar amb les dificultats de les empreses
per aconseguir col·locar la seva producció en el mercat,
especialment en el mercat domèstic –tal com revela la
contracció del consum interior privat– malgrat que, amb
tota probabilitat, també les exportacions alemanyes es van
veure perjudicades per l’evolució alcista registrada per
l’euro en relació al dòlar la segona meitat del 2004, ja que,
per al valor mitjà del conjunt de l’exercici, la moneda
europea es va revalorar un 9% en relació a la divisa nord-

Quadre 1.5: Demanda nacional a preus constants. 1994-2004 (taxa de variació anual en %)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alemanya 2,3 1,7 0,3 0,7 2,2 2,7 2,1 -0,6 -1,9 0,5 0,0
França 1,8 1,8 0,7 0,7 4,2 3,7 4,5 2,0 1,5 1,4 3,4
Itàlia 1,7 2,0 0,9 2,7 3,1 3,2 2,4 1,4 1,3 1,3 0,8
Regne Unit 3,4 1,8 3,0 3,6 4,9 3,9 3,8 2,9 2,9 2,4 3,8
Espanya 1,5 3,1 1,9 3,5 5,7 5,6 4,6 2,9 2,8 3,2 4,2
Zona euro 2,4 2,1 1 1,8 3,6 3,5 3,3 1,1 0,5 1,3 1,8
EUA 4,4 2,5 3,8 4,8 5,3 5,3 4,4 0,9 2,5 3,3 4,8
Japó 1,2 2,1 4,1 0,8 -1,5 0,4 1,9 0,8 -0,6 1,0 1,9
OCDE 3,1 2,3 3,2 3,4 3,1 4,0 4,0 0,8 1,8 2,4 3,5

Font: OCDE.

Quadre 1.6: Formació bruta de capital fix a preus constants. 1994-2004 (taxa de variació anual en %)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alemanya 4,0 -0,6 -0,8 0,6 3,0 3,8 3,3 -3,9 -6,3 -2,2 -2,2
França 1,5 2,1 0,0 -0,1 7,2 8,3 8,4 2,1 -1,8 0,3 3,3
Itàlia 0,1 6,0 3,6 2,1 4,0 5,1 7,3 1,6 1,3 -1,8 1,9
Regne Unit 4,7 3,1 4,7 7,1 12,8 1,6 3,6 2,6 2,7 2,3 5,6
Espanya 1,9 7,7 2,1 5,0 9,7 8,8 5,7 3,0 1,7 3,2 4,6
Zona euro 2,6 3,6 2,4 3,4 6,8 6,0 5,3 0,0 -2,2 -0,4 1,9
EUA 7,4 5,5 8,4 8,9 10,3 8,2 6,1 -1,7 -3,1 4,5 9,0
Japó -1,4 0,3 6,8 1,0 -4,0 -1,1 1,9 -1,4 -5,7 1,1 1,6
OCDE 4,4 3,2 6,3 6,3 5,7 5,3 5,5 -1,3 -1,8 2,4 5,8

Font: OCDE.
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americana (gràfic 1.4 i quadre 1.11). Òbviament, aques-
ta circumstància incideix en una pèrdua de competitivitat
dels productes alemanys –i europeus, en general– cosa
que té una importància especial en el cas d’Alemanya,
atesa la seva posició de primer exportador mundial.
Aquesta mateixa posició explica la forta incidència de la
balança exterior del país en el seu creixement econòmic.

La feble taxa de creixement aconseguida per l’econo-
mia alemanya l’any 2004 no es va traduir en una millora
de la taxa d’atur que afecta a aquest país i que ja l’any
2003 va superar el valor del 9%, i es va situar el 2004 en
el 9,3%, dues dècimes percentuals per damunt de l’any
anterior. Lògicament, una baixa taxa de creixement pot

ser absorbida sense creació d’ocupació per les millores de
productivitat aconseguides, si bé en el cas alemany no es
va donar aquesta situació, ja que el 2004 la població acti-
va ocupada va augmentar moderadament, després d’haver
seguit una dinàmica marcadament descendent entre el
2001 i el 2003. D’altra banda, la debilitat de la demanda
també es va traduir en un comportament moderat dels
preus al consum, que van augmentar l’1,8%, tot i que
l’any anterior encara havien seguit una pauta més favora-
ble, amb un creixement de l’1%.

Una situació molt similar a l’alemanya és la que s’a-
precia en l’economia italiana, encara que una valoració
detallada de les condicions de base permet detectar cau-

Quadre 1.8: Taxa d’atur, en % de la població activa. 1994-2004

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alemanya 8,0 7,7 8,4 9,2 8,7 8,0 7,3 7,4 8,2 9,1 9,3 
França 12,0 11,4 12,0 12,1 11,5 10,7 9,4 8,7 9,0 9,8 10,0 
Itàlia 11,2 11,7 11,7 11,8 11,9 11,5 10,7 9,6 9,1 8,8 8,1 
Regne Unit 9,8 8,8 8,2 7,1 6,3 6,0 5,5 5,1 5,2 5,0 4,7 
Espanya 18,4 18,1 17,5 16,6 15,0 12,8 11,0 10,5 11,4 11,3 10,8 
Zona euro 10,7 10,5 10,7 10,8 10,2 9,4 8,4 8,0 8,4 8,9 8,9 
EUA 6,1 5,6 5,4 4,9 4,5 4,2 4,0 4,8 5,8 6,0 5,5 
Japó 2,9 3,2 3,4 3,4 4,1 4,7 4,7 5,0 5,4 5,3 4,7 
OCDE 7,5 7,2 7,1 6,8 6,7 6,4 5,9 6,2 6,8 6,9 6,7 

Font: OCDE.

Quadre 1.7: Població activa ocupada en números índex. 1994-2004 (1995=100) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alemanya 100,1 100,0 99,6 99,2 100,8 101,6 102,1 102,2 101,6 100,5 100,8
França 99,1 100,0 100,3 101,0 102,9 105,3 108,1 110,0 110,6 110,3 110,4
Itàlia 100,6 100,0 100,5 100,9 102,0 103,2 105,2 107,3 108,9 110,0 110,7
Regne Unit 98,3 100,0 101,4 102,9 104,3 105,9 107,1 107,8 108,6 109,5 110,5
Espanya 97,4 100,0 102,9 106,0 109,6 114,6 120,0 122,4 124,2 126,5 129,1
Zona euro 99,3 100,0 100,5 101,4 103,2 105,0 107,1 108,4 108,9 109,1 109,6
EUA 98,5 100,0 101,4 103,6 105,2 106,8 108,2 108,0 107,7 108,6 109,8
Japó 99,9 100,0 100,5 101,6 101,0 100,2 100,0 99,5 98,2 98,0 98,2
OCDE 99,0 100,0 100,9 102,3 103,2 104,4 105,6 106,0 106,1 106,5 107,4

Font: OCDE.
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ses prou dispars. Així, la taxa de creixement del pib italià
l’any 2004 va ser, com en el cas alemany, de l’1% segons 
les estimacions de l’ocde, encara que una mica més ele-
vada (l’1,2%) d’acord amb els càlculs d’Eurostat. En tot
cas, en ambdós casos va assolir un percentatge bastant
similar i, a més, també en els dos països va seguir a un
bienni previ, 2002-2003, d’estancament o quasi estanca-
ment. A Itàlia, però, la part principal del creixement va
procedir de la demanda interior, que va augmentar el
0,8%, mentre que l’aportació del sector exterior al creixe-
ment del pib va ser del 0,2%.

Per tant, els factors impulsors del feble creixement
aconseguit per l’economia italiana l’any 2004 van ser
sobretot els components de la demanda interior, especial-
ment la formació bruta de capital fix, que va augmentar
l’1,9%, després d’haver tingut una variació de signe nega-
tiu similar l’exercici anterior. Per la seva banda, el consum
interior privat va créixer l’1%, quatre dècimes percentuals
per sota de l’any 2003, i el consum públic va experimentar
un increment del 0,6%, valor sensiblement més baix que
l’assolit l’any anterior, que va ser del 2,3%. Així doncs, la
millora de la inversió –centrada principalment en cons-
truccions més que no pas en equipament i utillatge– va ser
el principal motor del dèbil impuls econòmic italià, men-
tre que el consum privat i el consum públic van contribuir
amb percentatges més baixos i, a més, les seves taxes de
creixement van experimentar un retrocés significatiu
–especialment el consum públic– en relació a l’any ante-
rior. Cal remarcar també la marxa favorable del sector
exterior, que en anys anteriors havia efectuat aportacions de
signe negatiu, mentre que l’any 2004 va contribuir amb
dues dècimes percentuals positives al creixement del pib.

Malgrat la baixa taxa de creixement registrada a Ità-
lia, l’any 2004 es va produir una reducció apreciable de la
taxa d’atur, que va disminuir 7 punts percentuals, fins
situar-se en un 8,1% i, a més, la població activa ocupada

també va seguir una pauta ascendent. L’atonia de la
demanda interior també va incidir en un comportament
de moderació en els preus, atès que l’indicador general
dels preus al consum va augmentar el 2,2%, és a dir un
percentatge molt similar al del conjunt de la zona euro i
als dels països menys inflacionaris de l’àrea, com Ale-
manya i França.

Cal dir, però, que algunes previsions consideren que el
bienni 2005-2006 l’economia italiana mantindrà encara
una evolució més aviat desfavorable, ja que l’ocde estima
que el primer d’ambdós exercicis la producció interior
bruta registrarà una reducció del 0,6%, derivada d’una
aportació negativa dels intercanvis amb l’exterior i d’un
creixement de tan sols un 0,2% de la demanda interior
total. Aquest últim valor derivaria, al seu torn, d’una
variació negativa de la formació bruta de capital fix i d’un
augment molt baix del consum tant públic com privat
(del 0,2% i del 0,7% respectivament). L’atonia general
que reflecteixen aquestes estimacions és, doncs, prou evi-
dent. Les previsions d’Eurostat, però, són menys pessi-
mistes i avancen per al 2005 una taxa de creixement espe-
rada similar a la de l’any anterior, entorn a l’1,2%.

El Regne Unit és, dins els països de la Unió Europea,
un dels que han mantingut una pauta de creixement
econòmic comparativament forta i relativament sostingu-
da, superant normalment als valors mitjans. L’any 2004 el
pib britànic va pujar el 3,1% en termes reals, valor que
representa la xifra més alta dels països grans de la ue. En
general, les diferents magnituds integrants de la deman-
da interior van seguir una pauta expansiva rellevant, men-
tre que la contribució dels intercanvis amb l’exterior va ser
de signe negatiu, situació també reiterada el bienni ante-
rior. Concretament, l’any 2004 el saldo exterior va gene-
rar una aportació al creixement del pib de -0,8%, mentre
que el 2003 aquesta variable va adoptar un valor del 
-0,4% i el 2002 del -1,2%.



26

Informe sobre l’economia andorrana. 2004

Quadre 1.11: Tipus de canvi del dòlar. 1994-2004 (mitjana anual de xifres diàries)

ecu /euro Marc alemany Franc francès Pesseta Lira italiana Lliura esterlina Ien japonès

euro per $ % var dm per $ % var ff per $ % var pta per $ % var lit per $ % var ukl per $ % var ien per $ % var

1994 0,843 -1,4 1,62 -1,9 5,55 -2,0 133,9 5,2 1.612,7 2,6 0,653 -1,9 102,2 -8,0
1995 0,765 -9,3 1,43 -11,6 4,99 -10,0 124,7 -6,9 1.628,9 1,0 0,634 -3,0 94,1 -8,0
1996 0,788 3,0 1,50 4,9 5,11 2,4 126,7 1,6 1.543,0 -5,3 0,641 1,1 108,7 15,6
1997 0,882 11,9 1,73 15,0 5,84 14,2 146,4 15,5 1.702,9 10,4 0,611 -4,6 120,9 11,2
1998 0,893 1,2 1,75 0,9 5,85 0,2 148,5 1,4 1.727,9 1,5 0,604 -1,1 130,8 8,2
1999 0,940 5,3 1,83 5,1 6,15 5,1 156,1 5,1 1.816,4 5,1 0,618 2,3 113,8 -13,0
2000 1,086 15,5 2,12 15,4 7,10 15,4 180,1 15,4 2.095,8 15,4 0,661 7,0 107,7 -5,3
2001 1,117 2,9 - - - - - - - - 0,695 5,1 121,5 12,8
2002 1,060 -5,1 - - - - - - - - 0,666 -4,2 125,2 3,0
2003 0,885 -16,5 - - - - - - - - 0,612 -8,1 115,9 -7,4
2004 0,805 -9,0 - - - - - - - - 0,546 -10,8 108,2 -6,6

Font: Banc d’Espanya.

Quadre 1.9: Preus de consum. 1994-2004 (índex 2000=100)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alemanya 92,3 93,9 95,2 97,1 98,0 98,6 100,0 102,0 103,4 104,5 106,2
França 92,5 94,1 96,0 97,1 97,8 98,3 100,0 101,7 103,6 105,8 108,1
Itàlia 84,2 88,7 92,2 94,1 95,9 97,5 100,0 102,8 105,3 108,1 110,5
Regne Unit 84,7 87,6 89,7 92,6 95,7 97,2 100,0 101,2 102,5 103,9 105,3
Espanya 83,9 87,9 91,0 92,8 94,5 96,7 100,0 103,6 106,8 110,0 113,4
Zona euro - 91,9 94,1 95,8 96,9 97,9 100,0 102,3 104,6 106,8 109,1
EUA 86,1 88,5 91,1 93,2 94,6 96,7 100,0 102,8 104,5 106,9 109,7
Japó 98,6 98,5 98,6 100,4 101,0 100,6 100,0 99,4 98,5 98,3 98,3
OCDE 87,0 90,3 92,5 94,5 96,1 97,6 100,0 103,5 106,2 108,9 111,6

Font: EUROSTAT i Banc d’Espanya.

Quadre 1.10: Tipus d’interès a curt termini*. 1994-2004

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alemanya 5,25 4,42 3,19 3,25 3,47 2,90 4,33 – – – –
França 5,71 6,43 3,80 3,33 3,42 2,88 4,33 – – – –
Itàlia 8,46 10,43 8,79 6,85 4,95 2,92 4,33 – – – –
Espanya 8,01 9,36 7,49 5,37 4,24 2,94 4,38 – – – –
Zona euro – – 4,55 4,05 3,76 2,97 4,39 4,26 3,32 2,34 2,11
Regne Unit 5,32 6,68 6,02 6,83 7,34 5,45 6,11 4,97 3,99 3,67 4,57
EUA 4,63 5,92 5,39 5,62 5,47 5,33 6,46 3,69 1,73 1,15 1,56
Japó 2,23 1,23 0,59 0,60 0,72 0,25 0,25 0,12 0,06 0,04 0,03

*Tipus d’interès interbancari a tres mesos en mercats nacionals. Mitjana anual de xifres diàries.
Font: Banc d’Espanya.
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En canvi, el consum públic va augmentar el 4,7% a
Gran Bretanya durant el 2004 i el consum privat va créi-
xer el 3,3%, xifres ambdues certament significatives. Per la
seva banda, la formació bruta de capital fix encara va aug-
mentar a un ritme més intens, del 5,6%, derivat en part de
l’acumulació en construccions, però amb un vigor encara
major de les inversions en béns d’equip i utillatge. Cal
assenyalar que la inversió del sector públic va assolir taxes
de creixement notablement altes durant el bienni 2003-
2004, ja que en el primer d’aquests exercicis va augmen-
tar un 21,7% i en el segon el 8,8%. Aquest factor, per tant,
ha tingut un paper rellevant en l’impuls expansiu de la
demanda interior.

La situació relativament favorable que presenta l’eco-
nomia britànica també es reflecteix en el manteniment
d’una reduïda taxa d’atur, que l’any 2004 va ser del 4,7%

–tres dècimes menys que l’any anterior–, valor que repre-
senta la xifra més baixa dels països grans de la ue i que se
situa significativament per sota de la mitjana de la ue i de
l’ocde. Igualment, l’impuls positiu registrat en la pobla-
ció activa ocupada va ser d’una certa rellevància. Cal afe-
gir que, malgrat que el Regne Unit ha seguit els darrers
anys una senda de creixement sensiblement més vigorosa
que la resta dels països de la ue amb més pes econòmic,
ha aconseguit mantenir una considerable estabilitat dels
preus, com demostra que l’índex de preus amb base de
l’any 2000 adopti el valor més baix d’aquest grup (quadre
1.9). Això també es va produir l’any 2004, en el qual l’in-
dicador de preus va registrar un increment de l’1,3%, un
dels valors més baixos de tots els països de l’ocde.

Les expectatives per al bienni 2005-2006 presenten
una certa contracció en l’economia britànica, si bé es pre-
veu que continuï mantenint un dinamisme superior al
conjunt de la Unió Europea i que se situï entre les posi-
cions més favorables del seu entorn econòmic. Així, el pib
hauria de créixer a un ritme entre el 2,4% i el 2,6% anual

tant l’exercici del 2005 com el del 2006, percentatge que
supera les previsions efectuades per a la zona euro i que
s’alinearia amb les taxes esperades per al conjunt dels paï-
sos de l’ocde. En definitiva, doncs, l’evolució de l’econo-
mia britànica hauria de seguir en un futur pròxim una
línia força similar als darrers anys, amb un dinamisme
relativament moderat, però superior al context europeu.

Del conjunt de dades que s’han comentat es desprèn
que, tot i que l’economia dels països de la Unió Europea
va experimentar una certa millora durant el 2004, els
resultats obtinguts semblen correspondre a una situació
transitòria i disten de perfilar una consolidació clara d’un
moviment de recuperació. Les expectatives apunten a una
moderada contracció en el ritme de creixement econòmic
durant el bienni 2005-2006 i, previsiblement, recullen les
condicions d’incertesa dominants en l’economia i la polí-
tica internacional i les persistents tensions sobre els preus
de les matèries primeres i, específicament, del petroli. De
fet, les estimacions corresponents al primer d’aquests
exercicis preveuen la continuïtat d’una baixa taxa de crei-
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Gràfic 1.6: Indicador de clima econòmic als principals països 
de la UE. 1994-2004

Font: Quadre 1.3 (pàg. 19).
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xement del consum privat i d’una reducció en el ritme de
creixement del consum públic, mentre que la formació
bruta de capital fix augmentaria també en una proporció
similar a l’any 2004. Els intercanvis amb l’exterior, per la
seva banda, experimentarien també un cert deteriorament
i passarien a registrar una contribució negativa al creixe-
ment del pib.

Tot i això, l’indicador de clima econòmic en els prin-
cipals països de la Unió Europea revela una millora apre-
ciable de manera generalitzada, amb l’excepció d’Espa-
nya. De fet, es pot apreciar que, després d’una caiguda
considerable a partir de l’any 2000, l’exercici del 2004 es
va produir una reacció a l’alça de considerable intensitat en
la majoria dels casos (gràfic 1.6). D’acord amb això, l’any
de referència s’hauria produït una millora significativa en
la percepció que mantenen els ciutadans respecte a les
condicions generals i a les expectatives existents en un
futur pròxim, malgrat l’escàs dinamisme general que
revelen els principals indicadors econòmics. S’ha d’afegir,
però, que les dades disponibles per als primers mesos del
2005 revelen una caiguda apreciable de l’indicador, més
d’acord amb la marxa que evidencien les principals mag-
nituds econòmiques.

I.3- Evolució de les economies espanyola i francesa
En els dos apartats anteriors s’han valorat els trets princi-
pals de l’evolució seguida durant el 2004 per l’economia
mundial i, de manera més específica, per la dels principals
països europeus i el conjunt de la zona euro i de la ue.
Tanmateix, tenint en compte la transcendència de les
relacions econòmiques del Principat amb les economies
dels dos estats veïns i el fort grau de vinculació que hi
manté, sembla convenient prestar una atenció més deta-
llada a ambdós països.

Com ja s’ha vist, el creixement real del pib francès
corresponent al 2004 va ser del 2,3%, percentatge que

supera en mig punt percentual el valor mitjà de la zona
euro i que s’alinea amb la taxa de creixement mitjana que
van assolir els 25 països que integren la ue. D’altra ban-
da, aquest valor, tot i ser relativament moderat, comporta
una millora apreciable en relació al bienni anterior, ja que
l’any 2003 l’economia francesa va créixer un 0,5% i el
2002 un 1,1%. Es pot considerar, doncs, que l’any 2004
França va registrar una reacció de recuperació no massa
intensa, però perceptible. De fet, en una visió a més llarg
termini, des de l’any 1993, el pib francès tan sols va asso-
lir taxes de creixement superiors el trienni 1998-2000
(quadres 1.4 i 1.12).

El component que va incidir de manera més desfavo-
rable en l’evolució de l’economia francesa l’exercici del
2004 va ser el saldo net dels intercanvis amb l’exterior que
va produir una aportació de signe negatiu al creixement
equivalent a l’1% del pib. Això va ser conseqüència prin-
cipalment del fort creixement que van experimentar les
compres a l’exterior, que van augmentar prop del 7%,
percentatge sensiblement superior al que van assolir les
exportacions, que va ser del 3,1%. Com a resultat d’a-
questa diferència en el comportament d’ambdós fluxos
comercials la balança dels intercanvis de béns i serveis va
registrar un cert deteriorament que es va traduir en un
augment de l’aportació negativa al creixement del pib per
aquest concepte (quadre 1.12).

Per la seva banda, el consum privat va mantenir un
ritme de creixement lleugerament superior al del pib, en
concret del 2,4%, la qual cosa revela un dinamisme quel-
com superior que en l’exercici precedent, en el qual va
augmentar set dècimes percentuals menys. En canvi, l’any
2004, el consum públic va seguir un pauta de continuïtat
amb els resultats de l’any anterior, ja que la taxa de crei-
xement d’aquesta magnitud va ser la mateixa en ambdós
casos, el 2,6%. El component de la demanda interior que
va experimentar una evolució més positiva va ser la for-
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mació bruta de capital fix, que va augmentar un 3,3% des-
prés de dos anys força negatius, ja que el 2002 va dismi-
nuir un 1,8% i el 2003 va mantenir una situació de quasi
estancament.

D’acord amb això, sembla que el flux inversor va ini-
ciar una certa recuperació i va seguir un pauta similar a la
que s’observa en el conjunt de la zona euro, però amb una
intensitat més marcada. Cal assenyalar que les inversions
del sector públic van incidir en major mesura que les 
procedents del sector privat en aquest moviment de recu-
peració, atès que les primeres van augmentar un 4,3%
mentre que les segones van registrar un increment lleuge-
rament superior al 3%, tant les destinades a construccions
com a altres conceptes. Val la pena recordar que la inver-
sió privada, en especial la destinada a adquisició de béns
d’equip i utillatge, constitueix un indicador d’especial
rellevància per tal com revela no només la intensitat de
l’acumulació, la renovació, la millora i la modernització
de l’equip productiu, sinó també les expectatives dels

empresaris respecte a l’evolució dels mercats i de les con-
dicions econòmiques generals.

Per tant, de les diferents magnituds que integren la
demanda agregada en l’economia francesa, les correspo-
nents al mercat interior van experimentar una millora de
certa entitat en l’exercici del 2004, excepte el consum
públic que va augmentar a un ritme idèntic que l’any
anterior. En canvi, la contribució al creixement dels inter-
canvis amb l’exterior va tenir signe negatiu i va registrar un
lleuger empitjorament en relació a l’any anterior. D’altra
banda, també es va produir una certa acumulació d’e-
xistències en les empreses, ja que la variació d’estocs va
assolir el 0,8% del pib, mentre que el bienni anterior
havia experimentat descensos moderats.

Malgrat que la taxa de creixement de l’economia
francesa va ser relativament favorable, en comparació amb
els anys precedents, la creació d’ocupació va ser molt min-
sa, ja que la població activa ocupada va augmentar molt
lleugerament –tan sols una dècima percentual–, mentre

Quadre 1.12: Principals agregats macroeconòmics a la UE, França i Espanya. 2002-2006(1)

Zona euro França Espanya

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006

PIB p.m. 0,9 0,6 1,8 1,2 2,0 1,1 0,5 2,3 1,4 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 3,2
Consum privat 0,7 1,1 1,2 1,3 1,7 1,8 1,7 2,4 1,9 1,9 2,9 2,9 3,5 3,5 3,5
Consum públic 3,1 1,7 1,7 1,0 2,0 4,6 2,6 2,6 1,4 2,0 4,1 3,9 4,9 3,9 3,5
Formació bruta de capital -2,2 -0,4 1,9 2,0 3,0 -1,8 0,3 3,3 3,3 2,9 1,7 3,2 4,6 6,1 5,4
Demanda interior total* 0,5 1,3 1,8 1,5 2,1 1,5 1,4 3,4 2,2 2,0 2,8 3,2 4,2 4,2 4,0
Exportacions 1,4 -0,2 4,6 7,1 n.d. 1,7 -2,5 3,1 3,3 7,3 1,2 2,6 4,5 5,2 6,9
Importacions 0,3 1,7 5,3 7,5 n.d. 3,3 0,2 6,9 5,8 7,0 3,1 4,8 9,0 8,4 8,7
Exportacions netes** 0,5 -0,6 0,1 -0,3 0,0 -0,4 -0,8 -1,0 -0,7 0,0 -0,6 -0,8 -1,7 -1,4 -1,1
IPC*** 2,2 1,9 1,9 1,8 1,6 1,7 1,8 1,4 1,6 1,7 3,4 3,1 3,0 3,0 2,6
Taxa d’atur**** 8,4 8,9 8,9 9,0 8,7 9,0 9,8 10,0 10,0 9,6 11,4 11,3 10,8 10,2 9,8

(1) Taxa mitjana de variació anual. Any 2004: estimacions. Anys 2005 i 2006: previsions.
*Amb inclusió de la formació d’estocs.
**Contribució a la variació del PIB en volum.
***Índex implícit de preus del consum privat.
****% de la població activa.
Font: OCDE.
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que la taxa d’atur va créixer dues dècimes i va assolir un
valor del 10%. L’indicador de preus, per la seva banda, va
mantenir la pauta de moderació que ha estat habitual en
l’economia francesa durant els darrers anys, de manera
que, amb un creixement de l’1,4%, va assolir un valor dels
més baixos de la ue. A més, en relació a l’any anterior, en
el qual el creixement de l’economia francesa va ser nota-
blement feble, va baixar en quatre dècimes percentuals
(quadre 1.12).

Com a la resta dels països europeus –i, en general, de
la resta del món– les expectatives per a l’economia francesa
durant el bienni 2005-2006 no adopten un caire favora-
ble, ja que, per al primer d’ambdós exercicis, s’espera que
la producció interior bruta augmenti quasi un punt per-
centual menys que el 2004, com a conseqüència de la
moderació de les taxes de creixement del consum privat i,
especialment, del consum públic. En canvi, es preveu que
la formació bruta de capital mantingui un ritme de crei-
xement similar al del 2004. Igualment, el saldo dels inter-
canvis amb l’exterior hauria d’experimentar una lleugera
millora, reduint moderadament el seu valor negatiu. En
tot cas, aquests pronòstics revelen una situació d’incerte-
sa i de manca clara d’expectatives que s’estén al conjunt
d’Europa i dels principals països del món i que dificulta la
continuïtat d’un moviment sòlid i prolongat de recupera-
ció econòmica.

Pel que fa a l’economia espanyola, com ja s’ha comen-
tat, va mantenir durant l’any 2004 un ritme de creixement
no molt intens, però certament més accelerat que la resta
dels grans països europeus, a excepció del Regne Unit que
va seguir una línia relativament similar, encara que amb
algunes diferències quant als factors en els quals es va
recolzar el moviment expansiu. La taxa de creixement real
del pib espanyol va ser del 2,7%, segons les estimacions de
l’ocde encara que l’oficina estadística europea l’eleva al
3,1%; percentatges, en tot cas, superiors als valors mitjans

per a la zona euro i per al conjunt de la ue. Igualment,
entre els grans països europeus, únicament el Regne Unit
va assolir una taxa de creixement una mica superior.

El creixement econòmic espanyol va derivar de l’im-
puls de la demanda interior, que va augmentar un 4,2%,
mentre que el saldo net dels intercanvis amb l’exterior de
béns i serveis va afegir una aportació de signe negatiu de
l’1,7% a la taxa total d’increment del pib (quadre 1.12).
Això comporta un deteriorament significatiu en els resul-
tats obtinguts en la balança exterior, ja que, si bé la situa-
ció de saldo negatiu en aquests fluxos va ser habitual 
en exercicis anteriors, el valor assolit el 2004 supera sen-
siblement al dels anys precedents. De fet, el 2004 les
importacions van augmentar a un ritme –el 9%– que
duplicava el creixement de les exportacions.

Es pot considerar que l’important vigor del consum i
de la resta de components de la demanda interior va esti-
mular l’entrada d’importacions, mentre que les exporta-
cions als països no integrats a la zona euro es van veure
penalitzades per la fortalesa de la moneda europea
enfront del dòlar. De fet, el tipus de canvi de l’euro envers
el dòlar va seguir el primer quadrimestre de l’any 2004
una tendència a la baixa, seguida d’una reacció alcista
important durant la resta de l’any, amb el resultat que
l’euro es va revalorar un 9% com a mitjana del conjunt de
l’exercici. Malgrat això, les exportacions espanyoles totals
de béns i serveis van augmentar el 4,5% durant l’any
2004, percentatge acceptable atenent a les circumstàncies
poc favorables que van afectar a bona part dels països de
la zona euro, destinataris principals de les exportacions
espanyoles i a la pèrdua de competitivitat en els mercats de
la zona dòlar que deriva de l’apreciació de l’euro.

De tota manera, la situació habitual dels intercanvis
espanyols comporta tradicionalment un voluminós saldo
comercial de signe negatiu, per la notable diferència que
hi ha entre el valor de les importacions i el de les vendes
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de béns a l’exterior. Alguns anys aquest dèficit havia estat
compensat pel saldo favorable que Espanya obtenia en el
flux d’intercanvi de serveis, derivat de la gran importàn-
cia que assoleixen els ingressos per turisme. Tanmateix,
des de l’exercici de 1999, el saldo favorable en els inter-
canvis de serveis és inferior al dèficit derivat de les tran-
saccions comercials i, per tant, no permet compensar-lo.

En funció d’això, el saldo global dels intercanvis de
béns i serveis ha adoptat signe negatiu els darrers anys i,
en el cas de l’exercici del 2004, ha assolit un valor de con-
siderable magnitud. En efecte, l’any 2003 aquest indica-
dor ja s’havia situat en una xifra negativa per un valor de
-10.578 milions d’euros, però el 2004 es va més que
duplicar, arribant als -26.718 milions d’euros. Pel costat
dels intercanvis comercials, la raó d’aquest notable empit-
jorament va ser l’increment significativament més intens
de les importacions que el de les exportacions. Però, a
més, el saldo dels intercanvis de serveis, encara que va
continuar amb valors positius elevats, va experimentar un
descens de certa envergadura –va baixar un 7,7%– a cau-
sa de la reducció del saldo d’ingressos i pagaments per
turisme i del deteriorament en el saldo de la resta de flu-
xos de serveis.

Per tant, aquestes dades posen de manifest que, al
contrari del que s’observa alguns anys anteriors, com el
2003 –en el qual el saldo global dels intercanvis de serveis
va registrar un augment apreciable, a causa del bon com-
portament dels ingressos nets per turisme–, a l’exercici
del 2004 tant els fluxos comercials com els intercanvis de
serveis van incidir de manera negativa en el resultat global
d’ambdós tipus de fluxos, cosa que explica la importància
que va assolir l’aportació negativa d’aquest component al
creixement del pib.

Si el saldo exterior net va incidir d’una forma espe-
cialment desfavorable sobre el creixement econòmic
d’Espanya durant l’any 2004, tots els grans components de

la demanda interna van actuar en sentit contrari, cosa que
explica la taxa de creixement, comparativament elevada,
de la producció interior bruta. D’aquesta manera, el con-
sum privat va augmentar un 3,5% en termes reals, el con-
sum públic va registrar un increment del 4,9% i la forma-
ció bruta de capital fix va créixer el 4,6%. Com a resultat
d’això, la demanda interior total va augmentar un 4,2%,
valor al qual va contribuir amb dues dècimes percentuals
la variació d’estocs. Aquest percentatge representa un
augment d’un punt percentual en relació al creixement
que va assolir la demanda interior total l’exercici del 2003
i, d’altra banda, comporta una millora apreciable de tots
els components que integren la citada magnitud (quadre
1.12).

De tota manera, també sembla pertinent fer algunes
matisacions en relació al comportament de la inversió en
l’economia espanyola, ja que una consideració més deta-
llada de les dades permet apreciar que la dinàmica global
és resultat de la superposició de diversos fluxos que poden
seguir pautes diferents. Així, la formació bruta de capital
en béns d’equip durant el bienni 2003-2004 va augmen-
tar un 6,9%, mentre que l’efectuada en construccions va
registrar un increment del 8,9% en el mateix període.
En conjunt, les inversions destinades a construccions i
immobles van mantenir un procés expansiu de notable
intensitat durant el període 1997-2004, mentre que les
destinades a l’adquisició i millora de l’equip productiu van
seguir oscil·lacions importants en el mateix interval tem-
poral, amb una disminució significativa després de l’any
2000, de manera que el valor de les inversions en equip
efectuades l’any 2004 representava encara, en valors cons-
tants, una xifra inferior a la de l’any 2000.

Quant als altres dos grans components de la deman-
da interior, tal com s’ha vist, tant el consum públic com el
consum privat van progressar a bon ritme l’any 2004 i les
taxes de creixement d’ambdues magnituds van superar
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significativament les que s’havien assolit els anys anteriors.
En el cas del consum privat, el 3,5% d’increment registrat
reflecteix un vigor considerable d’aquest agregat i supera en
sis dècimes percentuals els valors assolits els exercicis del
2002 i del 2003. Igualment, el consum públic, que va aug-
mentar un 4,9%, va experimentar un moviment expansiu
considerable, atès que la taxa citada és superior en un punt
percentual a la de l’any anterior i també sobrepassa sig-
nificativament la que es va assolir el 2002.

Per tant, les magnituds que integren la demanda inte-
rior espanyola van evolucionar de manera força favorable
l’any 2004, mentre que els intercanvis amb l’exterior van
ser l’element que va incorporar un efecte més negatiu,
amb un deteriorament considerable en relació al 2003 i a
altres anys anteriors. El dinamisme que van registrar els
components interiors de la demanda agregada va tenir un
efecte apreciable en la creació d’ocupació i en la millora de
la taxa d’atur. D’aquesta manera, la població activa ocu-
pada va augmentar significativament i la taxa d’atur es va
reduir en mig punt percentual (quadres 1.7 i 1.12).

Tanmateix, el problema de l’atur continua sent un
dels punts febles més importants de l’economia espanyo-
la, ja que la taxa citada representa encara un dels valors
més elevats de tots els països de la ue, àmbit en el qual tan
sols la superen Polònia i Eslovàquia, mentre que Lituània
manté un valor similar. Això, a més, s’afegeix a altres pro-
blemes rellevants que afecten el mercat de treball d’Es-
panya, com és l’elevat grau de temporalitat, la baixa taxa
d’activitat de la població, la reduïda productivitat i la qua-
litat de la nova ocupació creada. Un altre dels problemes
a què es pot fer referència són les tensions inflacionistes
que recauen des de fa anys sobre aquesta economia, as-
pecte que també es va posar de manifest l’exercici del
2004, amb un increment dels preus sensiblement supe-
rior al registrat en els principals països de la zona euro i en
el conjunt d’aquesta àrea.

Pel que fa a les previsions avançades per al bienni
2005-2006, s’espera que el creixement del producte inte-
rior brut espanyol mantingui la dinàmica moderadament
expansiva dels darrers anys i augmenti encara unes dèci-
mes percentuals, de manera que l’any 2005 assoliria un
3% i el 2006 pujaria encara una mica i se situaria en un
3,2%. Això comporta una diferència rellevant en relació
als pronòstics referits a la majoria dels estats europeus i
de l’ocde, ja que, com s’ha assenyalat abans, en línies
generals, la tendència esperada per al bienni 2005-2006
és a una lleugera contracció de l’activitat econòmica,
amb molt pocs països que s’escapin d’aquesta pauta.
Aquestes estimacions pressuposen que el consum privat
mantindrà taxes de creixement similars a la que va asso-
lir l’any 2004 i que el consum públic moderarà el ritme
de creixement, però serà compensat per una expansió
significativa de la formació bruta de capital, mentre que
el saldo net de les operacions amb l’exterior reduirà la
seva incidència negativa, però continuarà constituint un
dels factors més desfavorables per a la marxa de l’econo-
mia espanyola.

Si bé es pot atribuir a aquestes previsions un caire
netament optimista, també és prudent recordar que l’eco-
nomia espanyola pateix alguns desequilibris i desajustos
estructurals que poden incidir negativament en el movi-
ment expansiu previst per a un futur pròxim. En aquest
sentit, cal fer referència a la considerable sobrevaloració
que registren els actius immobiliaris –pels riscos que
poden traslladar sobre el sector de la construcció, sobre la
renda disponible de les unitats familiars, sobre l’ocupació
i sobre el consum–, la feblesa de les inversions en béns
d’equip i, especialment, en recerca i desenvolupament, el
fort i creixent endeutament de les unitats familiars, la per-
sistència de taxes d’atur i d’increment de preus compara-
tivament elevades i la insuficient competitivitat dels béns
i serveis espanyols en els mercats internacionals, plasma-



Informe sobre l’economia andorrana. 2004

33

da en la negativa aportació del sector exterior al creixe-
ment del pib.

Com a últim aspecte, es pot fer una referència espe-
cífica a l’evolució seguida per l’economia catalana durant
l’any 2004, atès que constitueix l’àmbit econòmic de més
influència sobre el teixit productiu andorrà i el primer
mercat de demanda dels serveis turístics del Principat.
En general, la marxa de l’economia catalana presenta un
paral·lelisme considerable amb la del conjunt de l’estat
espanyol, atès l’elevat grau d’imbricació existent entre
ambdues.Tanmateix, en ocasions, es poden detectar com-
portaments diferenciats, fruit de les singularitats de la
base productiva de Catalunya.

Per a l’any 2004, la taxa de creixement de l’economia
catalana va ser molt similar a la del conjunt espanyol, ja
que es va situar en un valor del 2,6%, cosa que representa
una dècima percentual menys que la mitjana espanyola.
El comportament dels dos grans agregats que donen lloc
a aquest resultat global també va ser bastant paral·lel, ja

que la demanda interna catalana va créixer un 4,4% –per
tant, dues dècimes percentuals més que a Espanya– i l’a-
portació del sector exterior, incloent-hi els intercanvis
amb la resta d’Espanya, va tenir un valor negatiu de
l’1,6%, amb un comportament especialment desfavorable
del saldo dels intercanvis de béns i serveis amb l’estranger,
que va assolir una aportació del -2,4% al creixement total
(quadre 1.13).

Entre els components que integren la demanda inte-
rior, l’augment del consum de les llars va ser molt similar
en el cas espanyol i català, mentre que la formació bruta de
capital va créixer una mica menys a Catalunya. La princi-
pal diferència s’observa en les despeses de consum de les
administracions públiques, que van augmentar un 7,3%
en el cas català, cosa que representa 2,4 punts percentuals
més que en el conjunt d’Espanya. La causa d’aquest con-
siderable increment s’ha de buscar en la despesa sanitària,
especialment la destinada al pagament de productes far-
macèutics i, per tant, respon a un factor molt concret.
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En general, a l’igual que en el conjunt d’Espanya, el
creixement de l’economia catalana es va recolzar en la
demanda interna, amb una línia d’expansió que va afectar
a tots els components d’aquesta magnitud, i, d’igual
manera, es va veure afectada per l’aportació negativa al
creixement del saldo net amb l’exterior. En relació als
indicadors de l’economia espanyola, Catalunya va seguir
un línia de creixement una mica més moderat en el con-
sum privat i en la formació bruta de capital, mentre que el
consum públic va augmentar significativament més, prin-
cipalment a causa de la factura farmacèutica. En compa-
ració amb l’any anterior, tot els components de la deman-
da interna van experimentar una millora apreciable,
mentre que els intercanvis amb l’exterior van mantenir
una pauta de deteriorament d’una intensitat significativa.

La desagregació trimestral de l’evolució seguida per
l’indicador més representatiu de l’evolució econòmica
general, el creixement de la producció interior bruta, pre-
senta una línia de relativa regularitat en els quatre trimes-

tres de l’any 2004 en el cas de l’economia catalana, ja que
va adoptar valors de 2,6% o 2,7% en tots els casos, men-
tre que per al conjunt d’Espanya va experimentar algunes
oscil·lacions, de manera que va pujar del 2,5% al 2,9% els
tres primers trimestres de l’exercici, per baixar al 2,3%
l’última part de l’any. En tot cas, aquestes variacions no
assoleixen prou entitat ni durada com per poder calibrar la
línia de continuïtat que puguin seguir posteriorment
(gràfic 1.7).

Pel que fa a l’impacte que es pot derivar de la dinà-
mica global de l’entorn sobre l’economia andorrana i a les
expectatives que pot introduir de cara a un futur pròxim,
es pot considerar que el marc de feble creixement que
afecta al conjunt de l’economia europea aporta una
referència no massa favorable. En canvi, si es considera
que els mercats fonamentals per al país són els dels dos
estats veïns, aquest panorama adopta un caire més positiu.
Cal tenir en compte que, tot i situar-se en un marc gene-
ral poc expansiu, l’economia francesa i, especialment, l’es-

Quadre 1.13: Evolució dels principals agregats macroeconòmics a Catalunya i Espanya (Variació real en %)

Catalunya Espanya

2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004

PIB 3,8 2,7 2,3 2,2 2,6 4,2 2,8 2,2 2,5 2,7
Demanda Interna 3,6 2,8 2,1 3,1 4,4 4,5 2,9 2,8 3,2 4,2

Despesa consum llars 3,7 3,0 2,2 2,8 3,4 4,0 2,8 2,9 2,9 3,5
Despesa consum administracions públiques 3,4 3,5 4,8 4,5 7,3 5,1 3,5 4,1 3,9 4,9
Formació bruta de capital * 3,7 1,9 0,7 3,1 5,0 5,3 2,7 1,8 3,4 5,4

Béns d’equipament 3,3 0,2 -2,2 1,6 3,9 5,1 0,4 -2,6 1,7 4,9
Construcció 5,3 5,2 4,1 3,7 3,6 6,1 5,3 5,2 4,3 4,4

Saldo exterior ** 0,3 0,0 0,2 -0,8 -1,6 -0,4 -0,2 -0,6 -0,8 -1,7
Saldo amb l’estranger *** 1,1 1,4 -0,2 -0,6 -2,4

Exportacions de béns i serveis 13,3 8,7 1,3 3,7 2,3 10,0 3,6 1,2 2,6 4,5
Importacions de béns i serveis 10,8 5,9 1,8 5,0 6,9 10,6 3,9 3,1 4,8 9,0

Saldo amb la resta d’Espanya *** -0,8 -1,7 0,9 -0,2 n.d.

* Inclou variació d’existències.
** Aportació al creixement. A Catalunya inclou el saldo amb l’estranger i amb la resta d’Espanya.
*** Aportació al creixement
Font: IDESCAT.
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panyola han aconseguit l’any 2004 taxes de creixement
comparativament acceptables. D’altra banda, també és
significatiu el fet que un dels elements més dinàmics en
tots dos casos ha estat el consum privat –que va créixer un
2,4% a França i un 3,5% a Espanya–, magnitud que és
especialment rellevant de cara a l’economia andorrana, ja
que expressa el comportament del flux turístic potencial
cap al Principat.

Per al bienni 2005-2006, les previsions de l’fmi i de
l’ocde anticipen una lleugera contracció en l’economia
francesa i una moderada millora en el cas espanyol. En
una visió més detallada, el consum privat en l’economia
espanyola hauria de seguir un ritme de creixement simi-
lar al de l’any 2004, per tant, força dinàmic, però en el cas
francès s’espera una lleu disminució d’aquesta magnitud.
En funció d’això, la demanda de serveis turístics adreça-
da a l’economia andorrana, afectada per aquestes dues cir-
cumstàncies, podria també mantenir una pauta de millo-
ra no massa intensa, però relativament acceptable, tenint
en compte les condicions predominats en el marc econò-
mic europeu i mundial.

II - Evolució de l’economia andorrana 

Les limitacions que tradicionalment han afectat al Prin-
cipat pel que fa a disponibilitat de dades estadístiques han
experimentat una millora considerable de manera pro-
gressiva els darrers anys. Així, a hores d’ara es disposa d’u-
na bateria d’indicadors relativament àmplia, referent a un
conjunt divers d’aspectes amb rellevància econòmica, que
permet analitzar amb una precisió força acceptable les
qüestions més destacades de la realitat econòmica del

país. En conseqüència, encara que és inviable valorar la
marxa dels principals agregats macroeconòmics del Prin-
cipat, per la inexistència d’un sistema de comptabilitat
nacional3, és possible estudiar l’evolució dels agents i els
sectors productius amb l’ajut de diferents indicadors
específics. Alguns d’aquests indicadors aporten una infor-
mació que pot ser limitada o parcial, però, en tots els casos
contribueixen a situar les tendències globals o bé a obte-
nir un retrat més precís d’aspectes concrets del sistema
econòmic, de manera que, en conjunt, es pot aconseguir
una percepció raonablement àmplia i aproximada de la
dinàmica econòmica del país.

Atès el caràcter periòdic d’aquesta publicació, que en
la present edició completa un recorregut de deu anys, s’ha
mantingut el criteri adoptat en tota la sèrie, de donar el
màxim de continuïtat a la informació tractada. D’aquesta
manera, les dades enllacen sempre que és possible amb 
les recollides en els anuaris anteriors i, al mateix temps,
es presenten en una sèrie històrica suficientment llarga
–d’almenys deu anys– com per situar les variables en 
un context temporal prolongat i possibilitar una interpre-
tació més àmplia. Igualment, es fa també referència a
aquells canvis normatius amb més transcendència incor-
porats durant l’any 2004 i que afecten aspectes de la vida
econòmica.

II.1 - La població 
L’anàlisi de la base demogràfica d’un país aporta infor-
mació amb un interès fonamental, en la mesura que la
població del país és l’origen i també la destinatària de la
riquesa que es genera amb l’activitat econòmica. La valo-
ració d’ambdós aspectes, però, presenta evidents asime-

3. D’altra banda, també cal dir que les singularitats del país, pel que fa a la capacitat d’obtenir la informació de base imprescindible per poder construir aquest tipus d’eina, fan molt
difícil –si no, gairebé, inviable– elaborar amb un grau suficient de fiabilitat tota la informació estadística que integra la comptabilitat nacional.
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tries, ja que, des del primer d’aquests punts de vista, el
grau de participació de la població en l’activitat producti-
va i la qualitat d’aquesta participació –condicionades per
aspectes com l’estructura d’edats i sexes de la població, el
nivell de formació, la integració de les dones o altres
col·lectius en el mercat laboral, les hores treballades per
any, etc.– són factors que determinen la riquesa generada
per l’economia d’un país i el nivell de productivitat que
assoleix.

D’altra banda, des del segon punt de vista, els factors
indicats condicionen el grau de benestar i la quantitat de
béns i serveis que estaran a disposició del conjunt de la
població, en la mesura que, encara que no participin en la
creació de riquesa, la totalitat dels residents d’un país
actuen, per definició, com a destinataris i usuaris de les
rendes generades. En conseqüència, el nivell de benestar

d’un país dependrà principalment –des del punt de vista
econòmic– de la productivitat del treball i del grau de
participació de la població en l’activitat productiva, aspec-
tes, al seu torn, lligats a variables com les enumerades en
el paràgraf anterior.

D’altra banda, l’anàlisi demogràfica aporta també ele-
ments de referència importants a l’hora de dissenyar les
polítiques estatals i locals en diversos aspectes referents a
la provisió de béns i serveis públics i de definir les actua-
cions adreçades a col·lectius específics. En definitiva,
doncs, l’anàlisi de la població aporta elements de referèn-
cia essencials per situar les condicions de desenvolupa-
ment econòmic d’un país, per valorar les seves expectati-
ves futures i per a la definició de les polítiques públiques
que puguin contribuir a una evolució de l’economia més
equilibrada i estable i a un major benestar dels individus.
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Sens dubte, el tret que caracteritza d’una manera més
clara i destacada la base demogràfica del Principat és l’e-
levada proporció de residents amb nacionalitat estrange-
ra i el nombrós grup de nacionalitats que hi conviuen i
que, al llarg de dècades, han configurat una societat mul-
ticultural. L’altre aspecte que també cal remarcar és la
notable expansió de la població resident que ha registrat
el país en un període relativament breu de temps. Amb-
dós aspectes s’han de vincular al fort procés de desenvo-
lupament econòmic que va experimentar Andorra des de
la fi de la dècada dels anys cinquanta, que va transformar
de manera radical la base econòmica del país i que va exi-
gir la incorporació d’una quantitat elevada de treballadors
estrangers.

El ritme de creixement que revelen les xifres de po-
blació la segona meitat del segle xx es pot qualificar com
espectacular, ja que, per exemple, els residents al país van
passar d’una xifra de 5.503 habitants, l’any 1954, a
65.227 persones, l’any 1993. Això comporta que en qua-
ranta anys la població del país es va multiplicar quasi per
dotze, cosa que equival a un increment anual acumulatiu
del 6,5% (gràfic 2.1). Com es pot observar en aquest
gràfic, el període 1993-2002 el ritme de creixement demo-
gràfic es va frenar notablement, de manera que, en aquests
anys, l’augment de la població va ser de solament 1.932

habitants en valors absoluts, quantitat que representa un
augment d’un 3% en aquest interval temporal, equivalent
a un creixement anual acumulatiu de tan sols el 0,3%.

Per tant, en els nou anys transcorreguts entre 1993 i
2002 la població andorrana va créixer menys de la meitat
que la taxa anual que s’havia assolit en les quatre dècades
anteriors. Cal dir que, si bé es pot afirmar amb seguretat
que els primers anys noranta es va produir una inflexió en
el creixement demogràfic del país, també sembla evident
que els primers anys del nou segle es va produir un movi-
ment de recuperació demogràfica que no va quedar reco-
llit puntualment en les dades estadístiques, com a conse-
qüència de l’acumulació d’un grup de residents en situació
pendent de regularització.

Això explica, almenys en una part important, el nota-
ble augment que registren les dades de població els anys
2003 i 2004, en els quals, com es pot observar, els resi-
dents andorrans van augmentar en més de 9.700 persones,
cosa que representa un augment del 14,5% en aquest
bienni (quadre 2.1). De fet, si s’observa la sèrie històrica
de les dades de població, els increments de població regis-
trats els anys 2003 i 2004 són els més alts en valors abso-
luts dels darrers cinquanta anys. Per tant, cal especificar
que el creixement demogràfic imputat al bienni citat
recull una part important de l’augment efectiu de pobla-

Quadre 2.1: Evolució de la població registrada, segons la nacionalitat. 1994-2004

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Andorrans 19.017 19.653 20.331 21.101 21.866 22.743 23.697 24.654 25.467 26.506 27.465
Estrangers 45.294 44.206 44.148 44.205 44.011 43.228 42.147 41.680 41.692 45.814 49.410

-Espanyols 29.329 28.778 28.656 28.521 28.229 27.588 26.750 26.251 26.073 27.680 28.728
-Francesos 4.658 4.299 4.352 4.423 4.420 4.384 4.283 4.270 4.334 4.718 5.095
-Portuguesos 7.035 6.885 6.886 6.981 7.024 6.894 6.748 6.708 6.729 8.311 9.980
-Altres 4.272 4.244 4.254 4.280 4.338 4.362 4.366 4.451 4.556 5.105 5.607

Total 64.311 63.859 64.479 65.306 65.877 65.971 65.844 66.334 67.159 72.320 76.875

Font: Departament de Treball. Dades a 31 de desembre de cada any.
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ció que s’havia produït en exercicis precedents i que no
havia estat reflectit en les estadístiques.

Aquest fet incideix significativament en la tendència
que afecta els anys més recents de la sèrie històrica, però
és clar que els primers anys noranta marquen una inflexió
en la tendència expansiva de la població andorrana, la
qual, després de passar per uns anys d’estancament fins a
finals de la dècada dels noranta, va reprendre un movi-
ment a l’alça els primers anys del nou segle, encara que
amb una intensitat més moderada que en èpoques ante-
riors, per més que les dades estadístiques poden fer pen-
sar en una pujada d’una força similar. En un altre ordre de
coses, a l’hora de considerar la base demogràfica andorra-
na també cal fer esment, pel seu pes relatiu, dels treballa-
dors temporals que hi resideixen en les èpoques d’activi-
tat turística més intensa i que es pot estimar que afegeixen
entre 2.000 i 3.000 persones a la població resident estable.

D’acord amb el que s’ha assenyalat, el darrers anys
cinquanta i la dècada dels anys seixanta marquen l’inici
de la forta expansió de la població andorrana4, que els

anys seixanta va augmentar a una taxa anual acumulativa
del 8,8%. En la dècada següent el creixement demogràfic
va tenir una clara continuïtat però amb un ritme més
moderat, ja que el percentatge anual d’increment va ser
del 6,1% i durant els anys vuitanta es va mantenir una
dinàmica similar, de manera que el percentatge anual acu-
mulatiu de creixement va descendir fins al 4,4%. Com
s’ha vist, després de 1993 es va produir una tendència de
quasi estancament, però si es considera el conjunt del
període 1991-2004 es pot valorar que existeix una certa
continuïtat en la pauta històrica descendent de la taxa de
creixement anual acumulativa, ja que per a aquest interval
temporal va adoptar un valor de 2,5%.

Aquestes dades permeten interpretar que el fort
desenvolupament registrat per l’economia andorrana en
la fase inicial dels darrers anys cinquanta i durant la dè-
cada dels seixanta va exigir la incorporació d’un elevat
volum de mà d’obra procedent de l’exterior –bàsicament
d’Espanya– que va comportar un augment molt notable
de la base demogràfica. Aquesta situació es va mantenir 

Quadre 2.2: Creixement demogràfic durant l’any 2004

Població Població Variació Variació Creixement Creixement Creixement Creixement
registrada registrada població població vegetatiu vegetatiu migratori* migratori*

2003 2004 registrada (%) 2004 (%) 2004 (%)

Canillo 3.707 4.225 518 13,97 33 0,89 485 13,08
Encamp 11.832 12.924 1.092 9,23 132 1,12 960 8,11
Ordino 2.767 3.066 299 10,81 32 1,16 267 9,65
La Massana 7.264 7.973 709 9,76 70 0,96 639 8,80
Andorra la Vella 22.035 22.884 849 3,85 115 0,52 734 3,33
Sant Julià de Lòria 8.313 8.885 572 6,88 60 0,72 512 6,16
Escaldes-Engordany 16.402 16.918 516 3,15 91 0,55 425 2,59
Total 72.320 76.875 4.555 6,30 533 0,74 4.022 5,56

*O per regularització d’inscripcions.
Font: Departament de Treball.

4. La segona meitat dels anys cinquanta es va registrar ja un notable augment de la població, atès que el nombre de residents al Principat va augmentar en més de 2.200 entre 1955
i 1960, cosa que representava una taxa anual acumulativa de creixement del 6,3%.
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a un ritme progressivament més moderat en les dues
dècades següents, mentre que a partir dels primers anys 
de la dècada dels noranta es detecta un alentiment consi-
derable de la tendència expansiva. Això posaria de mani-
fest el procés de consolidació de la base productiva del
Principat i la ulterior entrada, a partir dels anys noranta,
en una fase de maduresa més avançada que requereix 
l’absorció d’un volum de mà d’obra més moderat, en un
teixit econòmic que utilitza àmpliament aquest factor
productiu.

En el gràfic 2.2 s’ha representat l’evolució seguida
durant el període 1961-2004 per la taxa anual de creixe-
ment de la població, cosa que permet apreciar el ritme
d’expansió seguit per aquesta variable. S’han afegit a la
línia que representa les dades dos instruments per limitar
l’impacte de les variacions puntuals i reflectir la tendència
general: per una banda, una altra línia que correspon a les

mitjanes mòbils de les dades per a tres anys i, per una
altra, una funció matemàtica ajustada a les xifres de la
sèrie que reveli la tendència de fons.

El contingut del gràfic revela la pauta de disminució
progressiva seguida per la variable, és a dir per la taxa de
creixement demogràfic, i el moviment de recuperació
observable a partir de l’any 2000. Tanmateix, la reacció a
l’alça que s’observa en l’últim tram del gràfic s’ha d’inter-
pretar amb cura ja que, d’acord amb el que s’ha comentat
abans, per als dos darrers anys de la sèrie, reflecteix en
gran part la regularització administrativa d’un grup
important de residents i, per tant, introdueix una certa
distorsió en els anys finals de la sèrie. D’aquesta manera,
si es pogués distribuir la part del creixement demogràfic
registrat el bienni 2003-2004 que deriva de causes pura-
ment administratives entre els anys anteriors, en els quals
es va produir realment, la corba de tendència presentaria
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una situació de recuperació moderada per al final de la
dècada dels anys noranta i els primers del segle xxi.

En conseqüència, el fort creixement de la població
que reflecteixen les dades estadístiques dels anys 2003 i
2004, que va representar unes taxes percentuals del 7,7%
i del 6,3%, respectivament –les més altes registrades des
de l’any 1991 i, en valors absoluts, les xifres més altes
d’augment de la població en la història del país–, s’ha de
relativitzar i s’ha d’interpretar vinculat en bona part al fet
administratiu assenyalat. En tot cas, representa un movi-
ment a l’alça significatiu i també comporta implicacions
rellevants en aspectes importants de la base demogràfica,
com pot ser la distribució per nacionalitats i l’estructura de
sexes i edats.

Si es considera de manera diferenciada la part que
correspon a les components vegetativa i migratòria del
creixement demogràfic, es posa de manifest el clar predo-
mini del saldo migratori, cosa que també es pot relacionar
amb el factor condicionant del creixement demogràfic al

qual s’ha fet referència. Així, l’any 2003, dels 5.161 habi-
tants en què va augmentar la població andorrana, una
mica més del 90% va derivar del creixement migratori i
per regularització d’inscripcions, i l’any 2004, dels 4.555
residents més computats, el 88,3% va correspondre a
aquest mateix concepte (quadre 2.2 i gràfic 2.3). En defi-
nitiva, doncs, l’augment de la població registrada el bien-
ni 2003-2004 va ser de 9.716 persones, 8.863 de les quals
(el 89,4%) van correspondre al saldo migratori o per
regularització d’inscripcions.

El valor absolut del creixement migratori registrat
l’any 2003 representa un màxim històric en la dinàmica
demogràfica del país i l’assolit l’exercici del 2004 tan sols
va ser superat –a més de l’any 2003– per la xifra corres-
ponent al 1991, que va ser lleugerament més alta. Tan-
mateix, tal com s’ha assenyalat, això s’ha d’interpretar no
tant com el resultat d’un flux extraordinàriament elevat
d’entrada de població, sinó derivat en gran part d’un pro-
cés que regularitza l’acumulació prèvia de població en
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anys precedents. Tot i això, encara que es pugui imputar a
un període més llarg, el creixement acumulat el bienni
2003-2004 representa un augment de població d’una
intensitat significativa.

Per la seva banda, el creixement vegetatiu, com a fac-
tor estructural que tan sols registra modificacions a llarg
termini, l’any 2004 va seguir una línia molt similar als
exercicis anteriors. En valors absoluts, el saldo vegetatiu va
aportar 533 persones a la població andorrana, cosa que
equival a una taxa de creixement del 0,74%, valor idèntic
al que va assolir aquesta variable l’any 2003 i no massa
diferent del que va mantenir en exercicis anteriors, atès
que entre 1990 i 2004 va oscil·lar entre valors del 0,71%,
com a mínim, i del 0,95%, com a màxim. D’altra banda,
també el valor absolut del saldo entre naixements i defun-
cions va ser similar al d’anys anteriors, ja que la xifra mit-
jana per al període 1990-2004 és de 512,3.

La piràmide de població corresponent a l’any 2004
presenta algunes variacions en relació a la de l’any anterior
i, especialment, si es compara amb la de dos anys abans,
com a conseqüència dels efectes sobre l’estructura demo-
gràfica del creixement de la població basat en l’entrada
d’immigració i derivat també de la regularització admi-
nistrativa d’un grup ampli de residents, tal com s’ha
assenyalat abans. Així, si es comparen les dades correspo-
nents al 2004 (gràfic 2.4) amb les de l’exercici del 2002,
es poden apreciar algunes diferències rellevants.

D’entrada, la comparació de la piràmide de població
de l’any 2004 amb la corresponent a dos anys abans per-
met constatar que s’ha produït un clar eixamplament en
les franges d’edats centrals –entre els 25 i els 50 anys–,
mentre que les que se situen per damunt de 50 anys regis-
tren un creixement molt més moderat i, fins i tot, en
alguns trams –entre 65 i 75 anys– el nombre de residents
experimenta una lleugera reducció. De la mateixa mane-
ra, la població menor de 20 anys augmenta d’una manera

més modesta. Igualment, és perceptible un increment
més acusat de la població masculina que del nombre de
dones. En el primer cas, els residents van augmentar en
una xifra de 5.280 entre el 2000 i el 2004, mentre que la
població femenina va créixer en 4.436 persones, valors
que en termes percentuals equivalen a augments del
15,2% i del 13,7% respectivament. Per tant, les modifica-
cions registrades en les dades de població en aquest inter-
val temporal han incidit en el sentit de reforçar el pes
comparativament més alt de la població masculina (la
masculinització) al Principat, ja que l’any 2002 els homes
representaven el 51,8% dels residents totals i el 2004 el
percentatge havia augmentat fins al 52,1%.

En una valoració somera de la incidència que han
introduït les dades de població en l’estructura demogràfica
del país, es pot assenyalar que els segments d’edats com-
presos entre els 20 i els 49 anys van aportar una xifra de
6.373 persones, de l’augment total de 9.716 residents que
van reflectir les estadístiques en el període 2002-2004.
Això representa el 65,6% del creixement total, en un seg-
ment d’edats que l’any 2002 agrupava una mica més de la
meitat dels residents del país. La població amb edats infe-
riors a 20 anys va experimentar un augment de 1.612 per-
sones, cosa que equival al 16,6% de l’augment total de
població, i els segments de més edat, de 50 anys i més,
van registrar un increment de 1.731 residents, quantitat
equivalent al 17,8% del creixement demogràfic total.

En conseqüència, l’augment de la població registrada
que es va produir en els exercicis del 2003 i 2004 va tenir
una certa incidència en l’estructura d’edats del país i, en
bastant menor mesura, en la distribució per sexes, deriva-
da en gran part d’un efecte merament estadístic, com és el
procés de regularització administrativa d’un grup relati-
vament ampli de residents. Així, la piràmide de població
de l’any 2004 concentra una proporció d’habitants més
alta en els trams centrals d’edats –un 52,3% del total
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entre 20 i 49 anys l’any 2004, enfront al 50,3% l’exercici
del 2002–, mentre que la població inclosa en els trams de
població més jove manté una proporció una mica més
baixa –un 19,4% del total en els trams de 0 a 19 anys el
2004, enfront al 19,8% dos anys abans– i la d’edats més
avançades –de més de 50 anys– experimenta una dismi-
nució encara més marcada, passant del 29,9% que repre-
sentava l’any 2002 a una participació del 28,3%. D’acord

amb aquestes dades, el reforçament de les cohorts centrals 
d’edat de la piràmide va ser rellevant, encara que convé
remarcar que això obeeix més a una adaptació de les esta-
dístiques a la realitat del país més que no pas a una trans-
formació accelerada d’aquesta realitat.

Com s’ha indicat abans, una de les singularitats més
destacables de la base demogràfica del país és la conside-
rable diversitat de nacions de procedència i l’elevat pes

Quadre 2.3 : Població registrada a Andorra, per parròquies i nacionalitats. 2004

Andorra Sant Julià Escaldes-
Canillo Encamp Ordino La Massana la Vella de Lòria Engordany Total

Andorrans 920 4.149 1.414 2.761 8.560 3.842 5.819 27.465
Estrangers 3.305 8.775 1.652 5.212 14.324 5.043 11.099 49.410

-Espanyols 1.649 4.097 948 2.347 9.368 3.237 7.082 28.728
-Francesos 674 1.747 254 620 873 294 633 5.095
-Portuguesos 481 2.194 163 1.016 2.701 1.065 2.360 9.980
-Britànics 216 52 104 453 62 95 53 1.035
-Altres europeus 149 196 96 394 237 127 184 1.383
-Americans 53 133 25 149 283 63 193 899
-Asiàtics 2 39 1 22 244 3 171 482
-Africans 9 107 3 3 234 35 114 505
-Altres 72 210 58 208 322 124 309 1.303

Total 4.225 12.924 3.066 7.973 22.884 8.885 16.918 76.875

Font: Departament de Treball. Dades a 31 de desembre de cada any.

Quadre 2.4: Evolució de la població per parròquies. 1994-2004

Andorra Sant Julià Escaldes-
Canillo Encamp Ordino La Massana la Vella de Lòria Engordany Total

1994 2.433 10.099 1.722 5.530 21.807 7.551 15.169 64.311
1995 2.430 9.360 1.835 5.544 21.984 7.446 15.260 63.859
1996 2.518 9.800 1.931 5.785 21.721 7.542 15.182 64.479
1997 2.645 10.163 2.098 5.874 21.630 7.637 15.259 65.306
1998 2.691 10.385 2.184 6.092 21.513 7.623 15.389 65.877
1999 2.706 10.595 2.283 6.276 21.189 7.623 15.299 65.971
2000 2.808 10.576 2.291 6.280 20.845 7.647 15.397 65.844
2001 3.014 10.627 2.366 6.375 20.787 7.646 15.519 66.334
2002 3.205 10.772 2.485 6.660 20.724 7.785 15.528 67.159
2003 3.707 11.832 2.767 7.264 22.035 8.313 16.402 72.320
2004 4.225 12.924 3.066 7.973 22.884 8.885 16.918 76.875

Font: Departament de Treball. Dades a 31 de desembre de cada any.
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dels estrangers en el nombre total de residents. El grup
de població que ha mantingut tradicionalment un major
pes relatiu és el dels espanyols, mentre que els nacionals
andorrans s’han situat com el segon grup per la participa-
ció en els habitants totals. Com a referència, es pot asse-
nyalar que els primers anys noranta aquest col·lectiu repre-
sentava una mica més del 28% dels residents del país, si bé
a partir de l’any 1994 la proporció dels andorrans en la
població total va anar creixent de manera progressiva i
continuada i va superar el 30% el 1995, va assolir un 36%
l’any 2000 i va arribar al 37,9% l’exercici del 2002 (qua-
dre 2.1 i gràfics 2.5 i 2.6).

Per tant, en la dècada 1993-2002 el pes dels residents
amb nacionalitat andorrana en el conjunt de la població va
augmentar en 9,5 punts percentuals, amb la qual cosa es
va aproximar notablement a la participació dels nacionals
espanyols, majoritària al país des de fa dècades. Això va ser
conseqüència de les polítiques d’integració seguides per
les autoritats del país i, sobretot, de la flexibilització de les

condicions per accedir a la nacionalitat que va introduir la
normativa referent a aquest tema, especialment la Llei
qualificada de la nacionalitat de 1995, que va facilitar nota-
blement l’accés a aquest dret a les persones amb un temps
prolongat de residència al país i als seus descendents.

Tanmateix, la dinàmica observable al llarg de quasi
una dècada, d’augment de la proporció de residents amb
nacionalitat andorrana, es va trencar l’any 2003, també
com a conseqüència de la incorporació a les estadístiques
de l’elevat volum de persones pendents de regularització,
tendència que es va prolongar l’exercici del 2004. Evi-
dentment, aquest procés de regularització va afectar a
individus de nacionalitat estrangera, amb un predomini
marcat d’espanyols i portuguesos, de manera que l’efecte
sobre les xifres globals va ser d’incrementar sensiblement
el pes relatiu d’aquests grups en la població total.

En valors absoluts, els residents amb nacionalitat
andorrana van augmentar significativament –quasi 2.000
persones entre el 2002 i el 2004–, però l’increment de la
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Gràfic 2.5: Distribució de la població registrada, segons la 
nacionalitat. 1994-2004

Font: Quadre 2.1 (pàg. 37).

Gràfic 2.6: Distribució percentual de la població registrada,
segons la nacionalitat. 1994-2004

Font: Quadre 2.1 (pàg. 37).



44

Informe sobre l’economia andorrana. 2004

resta de nacionalitats va ser més intens –en conjunt, els
estrangers van créixer en 7.718 persones–, de manera que
l’impacte sobre l’estructura de la població segons la nacio-
nalitat també va ser més fort, tal com es veurà després
(quadre 2.1 i gràfic 2.5). D’aquesta manera, per primera
vegada des de l’any 1991, els ciutadans andorrans van
perdre pes en la població del país el bienni 2003-2004, ja
que van passar de representar el 37,9% dels residents
totals l’any 2002 al 36,7% el 2003 i al 35,7% el 2004
(gràfic 2.6).

En termes relatius, l’any 2004, el conjunt dels estran-
gers va augmentar un 7,8% en relació a l’exercici prece-
dent, mentre que els nacionals andorrans ho van fer en
una proporció del 3,6%. Si la comparació es fa entre l’e-
xercici del 2004 i el del 2002 el conjunt dels residents
estrangers va registrar un increment del 18,5%, mentre
que els andorrans augmentaven un 7,8%. El grup dels
portuguesos va ser el que va experimentar un creixement
més notable (un 20,1% l’any 2004 respecte a l’any ante-
rior i un 48,3% en relació a l’exercici del 2002).

Per la seva banda, el grup dels ciutadans d’altres
nacionalitats –que inclou tots els estrangers que no són
espanyols, francesos o portuguesos– i el dels francesos
l’any 2004 van experimentar un creixement del 9,8% i del
8% en relació al 2003, que puja fins al 23,1% i el 17,6% si
la comparació s’estableix amb l’any 2002. A banda del
grup dels andorrans, el de ciutadans espanyols és el que,
l’any 2004, va augmentar amb més moderació, en concret
un 3,8% respecte a l’exercici anterior –dues dècimes per-
centuals més que els andorrans– i un 10,2% si la compa-
ració s’estableix amb l’any 2002.

Lògicament, l’increment total de població que regis-
tra cada grup nacional és la suma del component vegeta-
tiu i el migratori, més l’efecte estadístic derivat del pro-
cés de regularització d’inscripcions; però sembla clar que
aquest darrer factor ha incidit de manera important en

les dades demogràfiques del bienni 2003-2004, en el sen-
tit d’augmentar la proporció de portuguesos en la pobla-
ció total i, en molta menys mesura, dels francesos i d’al-
tres nacionalitats. De fet, l’any 2004 l’increment més
important el van registrar els portuguesos, que van apor-
tar 1.669 persones al nombre de residents totals, enfront
als 1.048 en que van créixer els espanyols i els 959 en el
cas dels andorrans. Això es va traduir en un augment sig-
nificatiu de la participació dels portuguesos en la po-
blació andorrana, ja que l’any 2002 representaven el 10%
dels residents totals, l’any 2003 havien passat a ser
l’11,5% i el 2004 van assolir un percentatge de participa-
ció del 13%.

En contrapartida, tant el grup dels ciutadans amb
nacionalitat andorrana com el dels espanyols van registrar
una pèrdua de pes relatiu en la població total, de manera
que en el primer cas van passar d’una participació del
37,9% l’any 2002 al 36,7% l’exercici següent i a un per-
centatge del 35,7% l’any 2004, mentre que en el cas dels
espanyols la seqüència seguida en aquests mateixos anys va
ser del 38,8% de participació el 2002 al 38,3% i al 37,4% els
exercicis següents. Els altres grups nacionals van aug-
mentar d’una manera bastant més moderada tant en
valors absoluts com relatius: els francesos van créixer en
377 persones l’any 2004 (incrementant el seu pes relatiu en
una dècima percentual) i els ciutadans que pertanyen a la
resta de nacionalitats van pujar en 502, cosa que va com-
portar que la seva participació relativa creixés en dues
dècimes percentuals. Si la comparació per a aquest grup
d’altres nacionalitats es fa entre l’any 2002 i 2004, la
tendència a incrementar la seva presència tant en valors
absoluts com en termes relatius es reforça encara una
mica.

Per tant les dades demogràfiques de l’any 2004 refor-
cen les tendències observades l’exercici precedent, deri-
vades principalment del procés de regularització adminis-
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trativa d’una bossa de població relativament important.
Igualment, configuren un panorama una mica diferent del
que es deduïa de les estadístiques de l’any 2003 i, de mane-
ra encara més clara, de les corresponents a l’any 2002. Pel
que fa a la distribució per nacionalitats, la conseqüència
més rellevant és el significatiu augment del pes relatiu del
grup dels portuguesos i, en menor mesura, dels francesos i
els residents d’altres nacionalitats, en tant que s’aprecia un
retrocés, d’intensitat molt similar, en la participació dels
espanyols i dels ciutadans de nacionalitat andorrana.

Pel que fa a la distribució territorial de la població, les
dades demogràfiques corresponents a l’any 2004 també
introdueixen algunes modificacions significatives. La in-
formació recollida en el quadre 2.2 permet constatar que
l’increment de la població es va concentrar en algunes
parròquies tant en valors absoluts com en termes relatius.
Així, dels 4.555 residents en que va augmentar la població
andorrana, prop de 1.100 van correspondre a la parròquia
d’Encamp, seguida per Andorra la Vella i la Massana.
En conjunt, aquestes tres parròquies van aportar 2.650
habitants al creixement total, és a dir un 58,2% del valor
global.

En valors relatius, però, la parròquia que va mantenir
un dinamisme demogràfic més acusat va ser Canillo, amb
una taxa de creixement del 14%, seguida per Ordino, que
va créixer un 10,8%. També la Massana i Encamp van
registrar un increment de població important, del 9,8% i
del 9,2% respectivament, mentre que Sant Julià de Lòria
creixia a un ritme més moderat, però superior al valor
mitjà en sis dècimes percentuals. Contràriament, la taxa de
creixement més baixa –i també sensiblement inferior a 
la mitjana nacional– va correspondre a l’agregat urbà 
central que integren Escaldes-Engordany i la capital.
D’aquesta manera, Andorra la Vella va tenir un augment
de població del 3,9%, mentre que Escaldes assolia un per-
centatge del 3,2%.

Evidentment, malgrat que la taxa de creixement vege-
tatiu de la població presenta disparitats apreciables entre
parròquies, les divergències en el creixement total deriven
principalment del saldo migratori i del resultant de la regu-
larització d’inscripcions (quadre 2.2). En efecte, el percen-
tatge de creixement vegetatiu duplica en les parròquies en
què assoleix un valor més elevat –Ordino i Encamp– els
casos en què els valors són més baixos –Andorra la Vella i
Escaldes-Engordany–, però respon a xifres relativament
poc importants en termes absoluts. Sense entrar en una
valoració més detallada de les dades, les divergències exis-
tents es poden atribuir a la diferència en l’estructura d’edats
de les diverses parròquies, ja que poblacions amb un grau
més elevat d’envelliment presentaran normalment un
menor creixement vegetatiu. També sembla raonable vin-
cular aquesta situació a l’increment de població més intens
que registren les estadístiques per al bienni 2003-2004 en
determinades parròquies, que influeix en l’estructura d’e-
dats, d’acord amb el que s’ha vist abans.

D’altra banda, en relació a les diferències entre parrò-
quies que s’aprecien en el saldo migratori, es pot inter-
pretar que, seguint la tendència general de distribució de
la població els darrers anys, aquest flux s’hagi concentrat
en major mesura a les parròquies del nord del país, menys
afectades que l’aglomerat urbà central d’Andorra la Vella
i Escaldes-Engordany per problemes de congestió i pels
forts increments de preus que ha registrat els darrers anys
el mercat immobiliari.

Si es consideren amb un major grau de detall, per
nacionalitats i per parròquies, les dades de població cor-
responents al 2004, s’observen algunes particularitats
d’interès, com el fet que els andorrans mantenien una
presència predominant a les parròquies d’Ordino i Sant
Julià de Lòria, amb un pes relatiu en la població netament
superior a la mitjana nacional, que era del 35,7% (46,1%
i 43,2% de la població parroquial, respectivament). En
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sentit contrari, aquest grup assolia un percentatge de tan
sols un 21,8% a Canillo. La concentració de la població de
nacionalitat espanyola apareixia també força marcada a
les parròquies centrals d’Escaldes-Engordany i Andorra la
Vella, amb un pes relatiu que en el primer cas era del
41,9% i en el segon del 40,9% (quadre 2.3). En conjunt,
l’any 2004, l’agregat urbà central integrat per la capital i
Escaldes-Engordany aplegava el 57,3% dels espanyols
residents al país.

En canvi, la població portuguesa apareixia amb una
distribució més homogènia i mantenia un pes percentual
a totes les parròquies no massa diferent del que assolia a
escala nacional –el 13%–, amb dues excepcions, Encamp,
amb una densitat comparativament elevada, ja que els
portuguesos assolien el 17%, i Ordino, amb una presència
relativament reduïda, del 5,3%. Entre la resta de naciona-
litats, la presència de ciutadans francesos assolia una pro-
porció clarament superior a la mitjana a les parròquies de

Canillo i Encamp, mentre que els britànics es concentra-
ven principalment a les parròquies de la Massana, Cani-
llo i Ordino.

Com s’ha assenyalat abans, es pot apreciar des de fa
alguns anys una pauta sostinguda de pèrdua de pes demo-
gràfic de l’aglomerat urbà central integrat per Andorra la
Vella i Escaldes-Engordany, que les dades corresponents
als dos darrers exercicis venen a corroborar. De fet, tant
l’any 2004 com l’exercici anterior el creixement demogrà-
fic d’ambdues parròquies va ser el més baix de les set cir-
cumscripcions del país, situant-se sensiblement per sota de
la mitjana global. Com a conseqüència d’això, tot i que en
valors absoluts els residents d’Andorra la Vella, l’any
2004, van registrar un augment de 849 persones i els
d’Escaldes-Engordany van augmentar en 516, la seva
participació percentual en la població del país va dismi-
nuir, en la mesura que la resta de parròquies va registrar un
increment de població més intens.
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Gràfic 2.7: Evolució de la població per parròquies. 1994-2004

Font: Quadre 2.4 (pàg. 42).

Gràfic 2.8: Distribució percentual de la població per parròquies.
1994-2004

Font: Quadre 2.4 (pàg. 42).
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En el cas de la capital, l’exercici del 2004 participava
amb una proporció del 29,8% en la població total del
país, mentre que l’any anterior acollia el 30,5% dels resi-
dents i el 2002 un percentatge del 30,9%. Per la seva ban-
da, Escaldes-Engordany, l’any 2004, aportava un 22% a la
població del país, mentre que el 2003 assolia una partici-
pació del 22,7% i, el 2002, del 23,1%. La dinàmica des-
cendent en ambdós casos és, per tant, força clara, ja que en
dos anys les dues parròquies han vist disminuir en 1,1
punts percentuals cadascuna la seva participació en la
població total del país.

Lògicament, la pèrdua de pes demogràfic de l’aglo-
merat urbà central del país l’any 2004 –que, segons s’ha
vist, per al conjunt de les dues parròquies va representar
1,4 punts percentuals–, va ser compensada per un aug-
ment correlatiu en la resta de parròquies, atès que totes
elles van créixer per damunt del valor mitjà nacional. La
pujada més important va correspondre a Encamp, que va
incrementar en 4,5 dècimes percentuals la seva participa-
ció relativa, seguida de Canillo i la Massana, que van
guanyar quatre i tres dècimes percentuals, respectivament.
Ordino i Sant Julià de Lòria van registrar avenços més
moderats, de dues i una dècimes percentuals.

Aquestes tendències es mantenen a grans trets si es
valora la dinàmica seguida en un període més llarg de
temps, encara que amb alguns matisos. Així, la pèrdua de
pes demogràfic d’Andorra la Vella presenta una intensitat
bastant més acusada que Escaldes-Engordany, si s’obser-
va una sèrie mes prolongada, com, per exemple, el perío-
de 1990-2004. En aquest interval, la capital va passar
d’una participació en la població total del 37,5% al 29,8%
o, el que és el mateix, va reduir en 7,7 punts percentuals
el seu pes demogràfic.

En canvi, en el cas d’Escaldes-Engordany la dismi-
nució va ser força més moderada, ja que l’any 1990 la seva
aportació al conjunt dels residents era del 23,8% i el 2004

assolia el 22%, cosa que comporta que en aquest període
va perdre 1,8 punts percentuals de participació, xifra bas-
tant més mesurada que la registrada per Andorra la Vella.
Tanmateix, si es considera que les dues parròquies actuen
a efectes pràctics com una unitat funcional, la disminució
de pes demogràfic de l’agregat d’ambdues entre 1990 i
2004 ascendeix a 9,5 punts percentuals. Tot i això, també
cal dir que el 2004 l’agregat urbà d’Andorra la Vella i
Escaldes-Engordany encara acollia el 51,8% de la pobla-
ció andorrana, cosa que implica un nivell de concentració
força notable. Aquest grau de concentració, però, ha anat
disminuint considerablement, ja que, per exemple, l’any
1988 residien en el conjunt de les dues parròquies un
63,1% dels habitants del país.

De les cinc parròquies restants, Encamp destaca com
la més dinàmica des del punt de vista demogràfic, ja que
entre 1990 i 2004 va passar de participar amb un 13,7%
en el conjunt de la població a un valor del 16,8%, cosa que
comporta un augment de 3,1 punts percentuals. També
Canillo va augmentar significativament el seu pes demo-
gràfic, des del 2,8% l’any 1990 al 5,5% l’exercici del 2004,
avançant així en 2,7 punts percentuals. Per la seva banda,
la Massana i Ordino, si bé van incrementar també la seva
participació en el total d’habitants del país, ho van fer
amb un ritme no tan intens, però, tot i això, van augmen-
tar en 2,3 punts percentuals i 1,4 punts percentuals el seu
pes demogràfic en el període considerat.

En canvi, Sant Julià de Lòria destaca per seguir des 
de fa anys una pauta d’evolució demogràfica de conside-
rable paral·lelisme amb la del conjunt del país, de mane-
ra que la seva participació percentual en el nombre total
d’habitants s’ha mantingut força estable. De fet, si s’ob-
serva una sèrie prolongada, com la del període 1980-
2004, es pot comprovar que el pes relatiu de la parròquia
ha oscil·lat entre un valor màxim de l’11,8% i un mínim de
l’11,5%. L’estabilitat mostrada per aquesta variable en el
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cas de Sant Julià de Lòria es pot considerar, per tant, prou
notable.

D’acord amb tot això, sembla clar que, en termes rela-
tius, s’ha anat produint des de fa anys un procés de des-
concentració de la població des de l’agregat urbà central,
integrat per Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, cap a
les parròquies del nord del país, especialment Encamp,
Canillo i la Massana, però amb participació també d’Or-
dino. D’aquesta manera, aquestes quatre parròquies van
absorbir el 59,8% del creixement demogràfic registrat pel
país entre 1990 i 2004, valor que supera sensiblement el
seu pes poblacional. En valors absoluts, l’agregat d’An-
dorra la Vella i Escaldes-Engordany va incrementar en
6.369 persones el nombre de residents durant el període
indicat, però les quatre parròquies del nord del país van
sumar 13.386, és a dir, més del doble.

Aquestes dades, relatives a la tendència que s’observa
en la implantació geogràfica dels residents del país, per-
meten interpretar que els costos de congestió que afecten
a l’aglomerat urbà central –per la concentració de serveis,
comerç turístic, funcions administratives, oferta hotelera,
etc., que s’hi registra–, han actuat com element desincen-
tivador per a la fixació de població, que trobaria incentius
per ubicar-se a les localitats del nord del país, menys afec-
tades per aquest tipus de problemes. Igualment, la pressió
pels usos de l’espai s’ha traslladat als preus del mercat
immobiliari residencial, cosa que actua en un sentit simi-
lar de penalitzar les parròquies centrals d’Andorra la Vella
i Escaldes-Engordany.

En síntesi, doncs, les dades demogràfiques de l’any
2004 presenten una continuïtat apreciable amb les de l’e-
xercici anterior, des del punt de vista que, com a qüestió
més rellevant, reflecteixen un creixement considerable del
nombre de residents. Igualment, incideixen en un sentit
similar en els principals factors estructurals que caracterit-
zen la base demogràfica del país. Com a aspectes més

importants es pot destacar, en primer lloc, el reforçament
dels segments centrals d’edats en la piràmide de població,
derivat de l’entrada d’un grup important de residents en
edat d’integrar-se al mercat de treball. En relació a la dis-
tribució per nacionalitats, és remarcable el significatiu aug-
ment del grup dels portuguesos i, en menor proporció dels
francesos i del grup d’altres nacionalitats, en detriment del
pes demogràfic dels espanyols i dels ciutadans de naciona-
litat andorrana. I respecte a la localització geogràfica dels
residents, s’observa una continuïtat amb la dinàmica d’anys
anteriors, en el sentit d’incrementar el pes demogràfic de les
parròquies del nord, de manera simultània a la pèrdua de
participació de l’aglomerat central integrat per la capital i
Escaldes-Engordany en la població total.

Pel que fa a qüestions de caràcter normatiu, cal fer
referència a l’aprovació, amb data de 27 de maig de 2004,
de la Llei 10/2004, qualificada de modificació de la Llei
qualificada de la nacionalitat. L’aspecte més rellevant que
introdueix aquesta llei és la reducció del temps de
residència principal i permanent a Andorra que exigia la
Llei qualificada de la nacionalitat de 1995, que es fixava en
vint-i-cinc anys, a un període de vint anys, amb caràcter
general. A més, obre una possibilitat específica per als
joves que han cursat l’escolaritat obligatòria en centres
educatius del Principat, en funció de la qual el termini es
redueix a només deu anys.

Igualment, per mantenir l’harmonia interna dels pre-
ceptes de la Llei, es revisen a la baixa els terminis de
residència exigits per a l’adquisició de la nacionalitat en
determinats supòsits concrets. D’altra banda, equipara la
situació dels fills adoptius amb la dels fills biològics, a
efectes de poder adquirir la nacionalitat andorrana, i
introdueix diverses millores tècniques en la definició d’al-
guns conceptes que, en la llei anterior, plantejaven alguns
problemes d’aplicació.
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II.2 - Activitat econòmica i mercat de treball
Una primera aproximació de caràcter general a l’economia
andorrana es pot fonamentar en la valoració de la dinà-
mica seguida per alguns indicadors d’abast global, que
permeten captar el comportament de determinades varia-
bles bàsiques. Entre aquestes variables algunes de les que
poden aportar informació de més interès són les que fan
referència al nombre d’ocupats, la remuneració dels assa-
lariats, el nombre d’unitats d’activitat, determinats con-
sums bàsics i l’evolució dels preus.

En aquest sentit, una de les dades que pot ser més
significativa de l’evolució general de l’activitat econòmica
i de la dinàmica comparada dels diferents sectors produc-
tius és la que reflecteix el nombre de treballadors afiliats a
la Seguretat Social en cadascun d’aquests sectors. Tot i
que aquestes dades, per les pròpies característiques de la
variable considerada, presenten alguns problemes de cara
a l’objectiu d’estudiar les condicions i l’evolució de la base
productiva del país, constitueixen un punt de partida inte-
ressant per començar a situar aquestes qüestions.

Lògicament, la variable que es tracta de valorar, que
aporta una informació aproximada de la distribució sec-
torial de la població ocupada5, únicament permet conèixer
l’adscripció dels treballadors a les diferents branques de
producció, cosa que no permet identificar el valor de la
producció o l’aportació al pib, tenint en compte les im-
portants diferències de productivitat existents entre les
diverses branques d’activitat.Tanmateix, la distribució per
sectors de la població treballadora proporciona una pri-
mera noció del pes relatiu imputable a cada branca i de 
l’evolució relativa de totes elles. D’altra banda, també

podria servir com a punt de partida per a una estimació de
la distribució sectorial del pib, introduint algunes hipòte-
sis suficientment fonamentades de la productivitat secto-
rial dels treballadors, procediment de càlcul que s’aplica en
algunes ocasions.

Tal com es pot observar en les dades que es presenten
en el quadre 2.5, les estadístiques corresponents a la po-
blació afiliada a la Caixa Andorrana de Seguretat Social
van introduir a partir de l’any 2003 un nou sistema de
classificació d’activitats que comporta una ruptura amb el
criteri emprat anteriorment i que fa inviable la compara-
ció de les dades del bienni 2003-2004 amb les dels exer-
cicis anteriors de la sèrie. En concret, la cass va introduir
a partir de gener del 2003 un nou procediment de seg-
mentació d’activitats, adaptat al sistema de Classificació
d’Activitats Econòmiques d’Andorra (caea-99)6.

La nova classificació segueix les pautes aplicades als
països de la ue, però difereix notablement de la que havia
utilitzat anteriorment la cass, amb la qual cosa resulta
inviable establir comparacions, ja que no hi ha cap meca-
nisme d’equivalències i el procediment antic s’ha abando-
nat. Per tant, les dades dels anys 2003 i 2004 no perme-
ten més que comparacions globals o referents a activitats
molt concretes7. Així, la xifra total dels afiliats a la Segu-
retat Social, com a valor mitjà de l’any 2004, va superar les
40.000 persones, cosa que implica un augment de 1.713
afiliats en relació a l’any anterior, equivalent a un incre-
ment del 4,4%.

Certament, en un context de feble creixement econò-
mic i de baixa creació d’ocupació en la major part de les
economies europees, un augment en el nombre d’ocupats

5. Les dades d’afiliació a la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social) no corresponen amb exactitud ni a la població ocupada total ni a la població assalariada, ja que, a més dels
treballadors assalariats, inclouen un nombre indeterminat de professionals liberals, empresaris, treballadors autònoms i altres afiliats. En tot cas, es pot admetre que constitueix una
aproximació acceptable a la població ocupada.

6. Classificació creada per Decret del 27 d’octubre de 1999 (BOPA núm. 11067, de 15-11-1999).

7. La classificació que la CASS va utilitzar fins al 2002, inclòs, la indiquem com a annex al final d'aquest apartat (pàg. 67).
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d’aquesta envergadura es pot considerar força positiu.
D’altra banda, cal consignar que l’evolució seguida per
aquesta variable els darrers anys també ha mantingut 
una línia força favorable, ja que l’any 2003 el nombre
d’afiliats a la cass va créixer un 4,9% i el bienni anterior,
2001-2002, va assolir taxes del 4,9% i del 3,7% respecti-
vament.

De la mateixa forma, entre l’any 1998 i el 2000 el
nombre d’afiliats a la cass va augmentar a un ritme anual
del 5,8% i, encara que durant els anys anteriors havia
seguit una pauta més moderada, durant el trienni 1994-
1996 aquesta variable va créixer amb percentatges com-
presos entre el 2,4% i el 2,8% i el 1997 va pujar un 3,6%.
Això implica que, tot i que s’aprecien oscil·lacions sig-
nificatives en el ritme de creació d’ocupació, al llarg del
període 1994-2004 es va registrar un procés expansiu de
l’indicador prou important.

Per tant, com a aproximació a l’evolució general de
l’ocupació, les dades d’afiliació a la Seguretat Social de
l’any 2004 revelen una dinàmica prou favorable, ja que
una taxa de creixement del 4,4% supera significativament
els resultats aconseguits per les economies europees que
han tingut un millor comportament i, en comparació amb
anys anteriors, tampoc és massa inferior a les que es van
assolir en l’economia andorrana en els moments de major
creixement de la dècada dels anys noranta. Certament, els
percentatges de creixement de l’afiliació que es van asso-
lir el trienni 1998-2000, que, com s’ha dit, van ser del
5,8% cadascun d’aquests anys, comporten una pauta
expansiva de més intensitat, però atenent a la dinàmica
econòmica general, la taxa del 4,4% registrada l’any 2004
representa un resultat força acceptable.

El canvi de criteri introduït dins la classificació secto-
rial l’any 2003 fa que qualsevol comparació s’hagi de limi-

Quadre 2.5 : Nombre de treballadors per sectors d’activitat. 1994-2004 (valor mitjà anual)

Sector 1994 (%) 1995 (%) 1996 (%) 1997 (%) 1998 (%) 1999 (%) 2000 (%)

Primari 168 0,63 174 0,64 192 0,68 199 0,68 195 0,63 172 0,53 161 0,47
Indústries primàries 504 1,89 492 1,80 495 1,76 497 1,71 495 1,61 524 1,61 522 1,51
Construcció 2.574 9,65 2.459 9,00 2.448 8,72 2.572 8,84 2.833 9,20 3.083 9,46 3.140 9,10
Annexos de la construcció 2.042 7,65 2.114 7,74 2.150 7,66 2.127 7,31 2.199 7,14 2.351 7,21 2.651 7,69
Indústries de transformació 761 2,85 751 2,75 738 2,63 756 2,60 721 2,34 670 2,06 648 1,88
Garatges 395 1,48 390 1,43 403 1,44 409 1,41 441 1,43 454 1,39 449 1,30
Comerç d’alimentació 1.248 4,68 1.252 4,58 1.270 4,52 1.260 4,33 1.285 4,17 1.346 4,13 1.410 4,09
Comerç turístic 5.300 19,86 5.293 19,38 5.348 19,05 5.570 19,15 5.887 19,12 6.281 19,27 6.673 19,35
Serveis 2.866 10,74 3.020 11,06 3.173 11,30 3.338 11,48 3.544 11,51 3.902 11,97 4.254 12,33
Hoteleria 3.705 13,89 3.957 14,49 4.097 14,60 4.210 14,47 4.546 14,77 4.741 14,55 4.914 14,25
Serveis turístics 757 2,84 806 2,95 882 3,14 917 3,15 1.054 3,42 1.072 3,29 1.180 3,42
Organismes financers i assegurances 1.266 4,74 1.263 4,62 1.254 4,47 1.276 4,39 1.328 4,31 1.339 4,11 1.416 4,11
Professions liberals 505 1,89 522 1,91 547 1,95 620 2,13 669 2,17 711 2,18 759 2,20
Administració 3.046 11,42 3.274 11,99 3.452 12,30 3.636 12,50 3.834 12,45 4.028 12,36 4.275 12,39
Altres 1.546 5,79 1.547 5,66 1.622 5,78 1.701 5,85 1.756 5,70 1.915 5,88 2.041 5,92

Total 26.683 100,00 27.314 100,00 28.071 100,00 29.088 100,00 30.787 100,00 32.589 100,00 34.493 100,00

Font: CASS.
* La desagregació sectorial presentada a partir de l’exercici del 2003 segueix la Classificació d’Activitats Econòmiques d’Andorra (CAEA-99) i no permet establir una equivalència 
amb les dades dels anys anteriors. Per a la desagregació sectorial fins al 2002, vegeu l’annex de la pàgina 67.
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tar a les dades corresponents al bienni 2003-2004. Per
tant, únicament es pot fer una certa valoració del paper
jugat per cada branca d’activitat en la creació de l’ocupa-
ció en l’exercici del 2004, sense que sigui possible remun-
tar-se a anys anteriors i aconseguir una percepció de l’e-
volució seguida en un període més prolongat. Amb
aquesta limitació, es pot apreciar que el gruix dels treba-
lladors del país es concentra en tres sectors, principalment
en el del comerç i reparació de vehicles de motor –amb un
27,4% dels afiliats totals a la Seguretat Social–, seguit del
sector de la construcció i el de l’hoteleria, que l’any 2004
aportaven al total dels afiliats percentatges del 15,9% i del
13,6% respectivament.

Entre la resta de branques, únicament tres tenien un
pes relatiu superior al 5% de l’afiliació total, el que inclou
els treballadors de l’Administració pública i la Seguretat
Social –amb una participació del 9,3%–, el d’activitats

immobiliàries i de lloguer –amb un 8,8% del total– i el
d’altres activitats socials i de serveis, que aportava un 5,6%
més. En definitiva, les tres primeres branques enumerades
abans aplegaven l’any 2004 el 56,3% de l’afiliació total a la
cass i, si s’afegien les tres següents, el percentatge ascen-
dia fins al 80%. El predomini dels sis sectors d’activitat
citats en l’economia andorrana resulta, doncs, força acusat.

L’evolució d’aquestes branques durant l’any 2004, en
relació a l’exercici anterior, va ser relativament irregular,
encara que en tots els casos van generar nova ocupació.
Així, el grup d’altres activitats socials i de serveis prestats
a la comunitat destaca de manera clara com el que va 
augmentar amb més intensitat –a banda del de treball
domèstic a la comunitat, que té un pes relatiu molt baix–,
ja que el nombre d’afiliats pertanyents a aquest sector va
augmentar un 17,9%. Entre la resta de branques amb més
pes en la base econòmica del país, les activitats immobi-

2001 (%) 2002 (%) Sector* 2003 (%) 2004 (%)

143 0,39 132 0,35 Primari 134 0,34 139 0,34
523 1,44 521 1,39 Indústries manufactureres 1.573 4,00 1.629 3,96

3.172 8,77 3.224 8,59 Producció i distribució d´energia elèctrica 156 0,40 156 0,38
2.826 7,81 3.002 8,00 Construcció 5.862 14,89 6.282 15,29

679 1,88 666 1,78 Comerç i reparació de vehicles de motor 11.087 28,16 11.260 27,41
461 1,27 475 1,27 Hoteleria 5.393 13,70 5.606 13,64

1.443 3,99 1.466 3,91 Transport, emmagatzematge i comunicacions 1.496 3,80 1.277 3,11
6.888 19,03 7.057 18,81 Sistema financer 1.455 3,70 1.446 3,52
4.666 12,89 4.987 13,29 Activitats immobiliàries i de lloguer 3.334 8,47 3.613 8,79
5.185 14,33 5.410 14,42 Administració pública i Seguretat Social 3.620 9,19 3.831 9,32
1.265 3,50 1.323 3,53 Educació 565 1,43 592 1,44
1.529 4,22 1.537 4,10 Activitats sanitàries i veterinàries 1.182 3,00 1.231 3,00

810 2,24 857 2,28 Altres activitats socials i de serveis prestats 1.946 4,94 2.295 5,59
4.508 12,45 4.749 12,66 Llars que ocupen personal domèstic 1.101 2,80 1.206 2,94
2.096 5,79 2.110 5,62 Organismes extraterritorials 7 0,02 8 0,02

Treball domèstic a la comunitat 207 0,53 250 0,61
Declarant voluntari sense activitat 256 0,65 264 0,64

36.193 100,00 37.516 100,00 Total 39.372 100,00 41.085 100,00
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liàries i de lloguer van registrar un increment del 8,4% en
el nombre d’afiliats i el sector de la construcció d’un
7,2%. Igualment, els treballadors de l’Administració
pública i la Seguretat Social van créixer un 5,8%, valor
també significativament superior a la taxa mitjana.

En conseqüència, de les sis principals branques del
país per nombre de treballadors, quatre van tenir un com-
portament força dinàmic, des del punt de vista de creació
d’ocupació, amb una posició destacada del grup d’altres
activitats socials i de serveis, el qual aplega un conjunt
d’activitats prou dispars (ja que inclou les activitats de
sanejament públic, les recreatives, culturals i esportives,
les activitats associatives i els serveis personals). Es trac-
ta, per tant, d’un seguit bastant heterogeni d’activitats, en
alguns casos vinculades o properes al sector públic –com
el personal d’arxius, biblioteques o museus, el dedicat a la
neteja de vies públiques–, en altres a associacions molt
diverses –professionals, empresarials, sindicals, religioses,
polítiques, etc.– i en altres corresponents al mercat de
serveis personals.

També s’ha de remarcar la intensitat en la creació
d’ocupació de les activitats immobiliàries i de lloguer i del
sector de la construcció, significativament interrelacio-
nats. Aquest fet posa de manifest que el fort impuls que
experimenta el sector de la construcció i activitats afins o
relacionades es va mantenir amb un vigor considerable
l’any 2004, tal com revelen també altres indicadors. En
conseqüència, el paper del sector de l’activitat constructi-
va i immobiliària com a motor del creixement econòmic
sembla que va tenir continuïtat durant el 2004.

També l’Administració pública i de la Seguretat Social
va tenir un paper actiu en la creació de llocs de treball en
l’exercici de referència, atès que va assolir una taxa de
creixement del 5,8%, seguint així una pauta expansiva
apreciable en tota la sèrie històrica, malgrat les diferències
de classificació. En relació als treballadors dependents de

l’Administració pública, cal assenyalar que el canvi de
tractament de la informació fa impossible determinar el
seu pes en l’ocupació i establir comparacions amb anys
anteriors de la sèrie. En efecte, anteriorment se sumaven
aquests treballadors en un únic grup d’activitat, mentre
que en les dades del 2003 i posteriors apareix un sector
específic per computar als assalariats de l’Administració
pública i de la Seguretat Social, però no s’hi inclouen
altres treballadors del sector públic, classificats dins les
branques de la sanitat, l’educació, les activitats socials, etc.

En contraposició amb els sectors esmentats, que van
seguir un comportament clarament més dinàmic que el
conjunt de les activitats, dues de les branques amb un pes
específic més important en l’economia del país van tenir
una evolució comparativament més desfavorable. Això va
ser més perceptible en el cas del sector més important en
la base productiva del país, el del comerç i reparació de
vehicles a motor, en el qual el nombre d’afiliats va aug-
mentar l’1,6%, valor sensiblement inferior a la taxa mit-
jana global. L’hoteleria, per la seva banda, va incrementar
el nombre d’ocupats en un percentatge del 4%, valor una
mica inferior a la mitjana, però bastant pròxim.

En conseqüència, els sectors que van contribuir de
manera més activa a la creació d’ocupació l’any 2004 van
ser, principalment, el d’altres activitats socials i de serveis,
la construcció i altres activitats afins, com les immobilià-
ries i de lloguer, l’Administració pública i de la Seguretat
Social i l’educació. També el personal domèstic de les
llars va créixer significativament (un 9,6%), mentre que la
resta de sectors amb un cert pes relatiu en l’ocupació (més
de l’1%) van registrar taxes de creixement inferiors al
valor mitjà.

Especialment rellevant és el cas del sector del comerç
i reparació de vehicles a motor –per tractar-se de l’activi-
tat amb un major pes en la base econòmica del país–, que,
amb un increment de l’1,6%, es va situar en una de les
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posicions menys dinàmiques del conjunt. També cal
assenyalar que únicament dues branques van registrar
pèrdua neta d’ocupació, la del transport, emmagatzemat-
ge i comunicacions i el sector financer. La primera d’amb-
dues és la que va experimentar una destrucció d’ocupació
més important, ja que va perdre 219 afiliats, cosa que
representa una disminució del 14,6%. En el cas del sector
financer la reducció en el nombre d’ocupats va ser d’úni-
cament nou persones, quantitat que equival a un 0,6%
dels afiliats l’any 2003.

Lògicament, les diferències en l’evolució del nombre
d’afiliats registrades en els diferents sectors van introduir
modificacions en el pes relatiu de cada branca en el con-
junt de l’ocupació. El cas més destacat va ser el del sector
del transport, emmagatzematge i comunicacions que,
com a conseqüència de la seva evolució relativa, netament
més desfavorable que la resta d’activitats, va veure dismi-
nuir en set dècimes percentuals el seu pes relatiu en
l’afiliació total. Una reducció encara una mica més gran es
va produir en el sector del comerç i reparació de vehicles,
que va passar d’aportar el 28,2% dels ocupats totals l’any
2003 a una participació del 27,4% l’exercici del 2004.
També el sector financer va registrar un lleuger retrocés en
la seva participació en les xifres d’afiliació a la Seguretat
Social (quadre 2.5).

En sentit contrari, van reforçar el seu pes relatiu en
l’ocupació total totes aquelles branques que van aconseguir
un creixement superior a la taxa mitjana, és a dir, princi-
palment, el grup d’altres activitats socials i de serveis, el
sector de la construcció, el d’activitats immobiliàries i de
lloguer, l’Administració pública i de la Seguretat Social i
el personal domèstic de les llars. Com s’ha dit abans, això
no comporta una evolució paral·lela en els valors de la
producció o en el valor afegit brut (vab) de cada sector, ja
que algunes activitats proclius a aconseguir millores
importants en la productivitat, com el sector financer,

poden assolir increments significatius en la producció o
en el vab sense augments de plantilla o, fins i tot, amb
reduccions de la força de treball.

La mateixa situació que amb les dades d’afiliació a la
Seguretat Social es produeix amb les que fan referència al
nombre d’unitats empresarials, informació que es presen-
ta en el quadre 2.6. És a dir, com procedeixen de la matei-
xa font, el criteri de classificació es va modificar també
d’idèntica manera, cosa que genera dificultats similars de
comparació amb exercicis anteriors, amb la qual cosa les
comparacions s’han de limitar a l’any 2004 en relació al
2003. En aquest sentit, les dades reflecteixen també una
evolució positiva, però amb una intensitat més moderada
que les xifres d’ocupació. En concret, el nombre total
d’empreses, l’any 2004, va augmentar un 2% –valor que es
redueix fins a l’1,7% si es fa abstracció de la incidència en
les xifres totals del grup de declarants voluntaris sense
activitat–, és a dir un percentatge menys de la meitat del
que van assolir les xifres d’afiliació a la Seguretat Social.

Per tant, el ritme de creació d’unitats empresarials,
encara que més moderat que el de creació d’ocupació
–cosa que es pot considerar raonable, si les noves empre-
ses tenen una mínima dimensió– va ser també signifi-
catiu. Aquesta evolució va ser imputable a alguns dels sec-
tors d’activitat que també van mostrar més dinamisme en
la creació de llocs de treball, especialment la construcció i
les activitats immobiliàries i de lloguer, si bé, en aquest
cas, la contribució del principal sector del país, el comerç
i la reparació de vehicles, va ser similar al creixement
mitjà i, per tant, va incidir de manera significativa en el
valor total assolit, pel gran pes relatiu que assoleix. De
tota manera, també cal assenyalar que l’evolució global
d’aquesta variable està condicionada de manera impor-
tant pel comportament de les llars que ocupen personal
domèstic, que representen una part considerable de les
unitats totals comptabilitzades.
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En canvi, van registrar una disminució de les unitats
empresarials operatives –i, per tant, van incidir de mane-
ra negativa en el percentatge global de creixement– el sec-
tor del transport, emmagatzematge i comunicacions i el
sector financer, seguint una pauta similar al seu compor-
tament en les xifres d’ocupats. Pel que fa a aquesta varia-
ble, però, altres branques que també van tenir una dinà-
mica positiva en la creació de llocs de treball van seguir
una pauta de reducció del nombre d’unitats d’activitat. És
el cas del grup d’altres activitats socials i de serveis, de
l’Administració pública i Seguretat Social o dels sectors de
l’educació i de les activitats sanitàries i veterinàries.

Tenint en compte que la creació d’empreses està lli-
gada en bona part a les expectatives dels agents respecte a
l’evolució previsible del seu entorn econòmic, es pot
interpretar que la percepció dels empresaris l’any 2004 i la
confiança en les possibilitats d’una recuperació sòlida a
curt termini van registrar un cert retrocés en relació a l’e-
xercici precedent, tot i que mantindrien encara un caire
positiu. Això seria aplicable principalment als sectors que
van participar més activament en la creació d’empreses i

de llocs de treball, mentre que els que van seguir la
tendència contrària se situarien en una posició clarament
més desfavorable.

Si es fa una valoració conjunta de la dinàmica segui-
da per les dues variables considerades anteriorment, és a
dir el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social
i el d’unitats empresarials actives, l’increment més elevat
que va assolir la primera d’ambdues l’any 2004 va tenir
com a conseqüència un lleuger augment en la dimensió
mitjana de les empreses. Tanmateix, aquest indicador ha
presentat tradicionalment un valor força baix, com a con-
seqüència de l’estructura empresarial del país, fonamenta-
da en un conjunt molt ampli de petites unitats de pro-
ducció i amb una presència molt minsa de grans
empreses. Per exemple, es pot assenyalar que de les 7.990
empreses existents a finals de l’any 2004, n’hi havia 6.425
amb 5 o menys treballadors (un 80,4% del total) i tan sols
51 empreses ocupaven més de 100 treballadors.

Per tant, l’augment registrat el 2004 en la dimensió
mitjana de l’empresa, que va ser de 5,14 treballadors per
empresa, enfront dels 5,02 treballadors per empresa que
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Gràfic 2.10: Evolució de les noves matriculacions a la Caixa
Andorrana de Seguretat Social. 1970-2004

Font: CASS.

Gràfic 2.9: Evolució de la xifra total d’empreses i d’actius 
afiliats a la Caixa Andorrana de Seguretat Social. 1994-2004

Font: CASS.
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resultaven l’exercici anterior, no representa una modifica-
ció massa rellevant en aquesta variable. Tant més si es
considera que, com és lògic en un indicador que correspon
a un tret estructural bàsic del teixit productiu del país, les
modificacions que pot experimentar al llarg del temps són
molt lentes. D’aquesta manera, si s’observa una sèrie tem-
poral més llarga, les variacions apreciables no són de mas-
sa entitat i l’indicador se situa al voltant d’un valor de 5
treballadors per empresa.

Així, en el període 1997-2004 aquesta variable va
passar d’un valor de 4,82 al ja citat de 5,14 treballadors
per unitat d’activitat, malgrat que durant bona part de la
dècada dels noranta la tendència va ser la contrària i es va
passar d’una xifra de 6,19 treballadors per empresa l’any
1990 al valor citat de 4,82 l’any 1997. En definitiva, des-
prés de 1990, el nombre d’empreses actives va créixer més
ràpid que el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat
Social fins l’any 1997, mentre que després d’aquest darrer
any l’evolució de les dues variables ha estat bastant més
paral·lela i la modificació del seu valor ha estat més
moderada.

Cal assenyalar, però, que en el valor mitjà de la di-
mensió mitjana de les unitats empresarials influeix de
manera important el grup d’activitat corresponent a les
llars que ocupen personal domèstic, que aporten una xifra
notablement elevada d’unitats d’activitat i una quantitat
molt baixa de llocs de treball, de manera que el valor mitjà
del sector l’any 2004 era de 0,44 treballadors per empre-
sa. En definitiva, això reflecteix les condicions que afecten
a aquest tipus de treballadors, que freqüentment estan
ocupats únicament una part de la jornada laboral. En tot
cas, si es fa abstracció d’aquest grup d’activitats i d’altres
de característiques similars, com els treballadors domèstics
per a la comunitat o els declarants sense activitat, la
dimensió mitjana per empresa pujava l’any 2004 a un
valor de 8,78 treballadors per empresa, valor també rela-
tivament baix –que, en definitiva, respon a les caracterís-
tiques de l’estructura productiva andorrana, tal com s’ha
dit–, però que s’ajusta més a la realitat del teixit empresa-
rial del país.

La dimensió mitjana més alta, amb una àmplia
diferència, corresponia a l’Administració pública i, a con-
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Gràfic 2.12: Variació en el nombre de locals d’activitat.
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Gràfic 2.11: Evolució del nombre d’empreses i del nombre 
de treballadors en números índex. 1994-2004 (1990=100)

Font: CASS.
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tinuació, apareixien dos sectors amb valors relativament
propers, el sector financer, amb 22,95 treballadors per
unitat d’activitat, i el de producció i distribució d’energia
elèctrica, amb 19,5 treballadors per empresa, tot i que la
importància d’aquest darrer per participació en l’ocupació
i en el nombre d’empreses és molt limitada. Dels sectors
amb més pes específic de l’economia andorrana l’any
2004, el de la construcció era el que assolia un dimensió
mitjana d’empresa més elevada, amb un valor de 10,23
treballadors per unitat d’activitat, mentre que el comerç i
l’hoteleria se situaven en xifres bastant similars de 7,62 i
7,85 treballadors per empresa, respectivament.

Un altre dels indicadors aportats per la Seguretat
Social en relació al mercat de treball és el nombre de
noves matriculacions registrades durant l’any. Com es pot
apreciar en el gràfic 2.10, després d’un període de forta
pujada d’aquesta variable, comprès entre els anys 1993 i

2000, els anys 2001 i 2002 les noves matriculacions a la
cass van experimentar una certa estabilització, que l’any
2003 es va trencar amb un moviment a la baixa. L’exerci-
ci del 2004 revela una situació de quasi estancament, ja
que l’augment registrat en la contractació va ser de set
unitats, cosa que en termes relatius representa un creixe-
ment pràcticament inapreciable (del 0,2%). D’acord amb
això, es pot entendre que l’indicador revela una certa
resistència a augmentar el procés de nova contractació de
treballadors, però també cal tenir en compte que els
valors registrats els darrers anys se situen a un nivell no
massa diferent als que va assolir aquesta variable en les
fases més expansives de la història recent del país, malgrat
que la seva importància relativa en comparació amb el
nombre total d’afiliats no tingui una entitat equiparable.

Una informació complementària que es pot afegir al
conjunt de les dades ja comentades és la que quantifica el

Quadre 2.6: Nombre d’empreses per sector d’activitat. 2000-2004

Sector 2000 2001 2002 Sector* 2003 2004

Primari 90 84 80 Primari 76 80
Indústries primàries 53 58 61 Indústries manufactureres 173 172
Construcció 192 205 207 Producció i distribució d´energia elèctrica 7 8
Annexos de la construcció 401 429 430 Construcció 594 614
Indústries de transformació 53 53 65 Comerç i reparació de vehicles de motor 1.451 1.478
Garatges 88 93 101 Hoteleria 712 714
Comerç d’alimentació 250 261 258 Transport, emmagatzematge i comunicacions 190 178
Comerç turístic 865 884 898 Sistema financer 65 63
Serveis 764 793 801 Activitats immobiliàries i de lloguer 628 675
Hosteleria 648 690 703 Administració pública i Seguretat Social 26 25
Serveis turístics 75 93 103 Educació 38 33
Organismes financers i assegurances 90 93 95 Activitats sanitàries i veterinàries 141 138
Professions liberals 250 262 269 Altres activitats socials i de serveis prestats 312 306
Administració 58 64 60 Llars que ocupen personal domèstic 2.702 2.767
Altres 3.017 3.231 3.343 Organismes extraterritorials 4 4

Treball domèstic a la comunitat 480 477
Declarant voluntari sense activitat 238 258

Total 6.894 7.293 7.474 Total 7.837 7.990

Font: CASS. Dades el desembre de cada any.
* La desagregació sectorial presentada a partir de l’exercici del 2003 segueix la Classificació d’Activitats Econòmiques d’Andorra (CAEA-99) i no permet establir una equivalència 
amb les dades dels anys anteriors. Per a la desagregació sectorial fins al 2002, vegeu l’annex de la pàgina 67.
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nombre de llicències d’activitat i de locals d’activitat ope-
ratius a Andorra (quadre 2.7). L’any 2004 el segon d’a-
quests indicadors va augmentar un 3,8%, valor superior al
que va assolir en anys precedents, ja que l’any 2003 va
augmentar un 3%, i el valor mitjà per al període 1995-

2002 va ser de l’1,8%. Per tant, l’evolució dels locals d’ac-
tivitat presenta un cert paral·lelisme amb les dades de
nombre d’empreses i les d’afiliació de treballadors a la
Seguretat Social i se situa en una posició intermèdia entre
les dues.

Quadre 2.7 : Nombre de llicències d’activitat i moviment d’altes i baixes per sectors, i nombre total i moviment de locals. 1994-2004

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Altes 2 1 2 1 3 5 9 6 6 3 3
Primari Baixes - - - - - -1 -3 -2 -2 -1 0 

Total 8 9 11 12 13 17 23 27 31 33 36
Altes 23 14 18 17 17 22 21 20 23 15 22 

Indústries primàries Baixes -19 -13 -15 -20 -14 -12 -17 -12 -16 -16 -7 
Total 173 173 174 174 170 180 184 192 199 198 213
Altes 29 38 26 25 36 39 44 31 50 52 52 

Construcció Baixes -37 -33 -27 -36 -16 -20 -15 -12 -23 -25 -30 
Total 376 381 380 369 386 405 434 453 480 507 529 
Altes 69 44 43 44 59 68 117 83 87 119 141 

Annexos de la construcció Baixes -66 -29 -27 -49 -33 -37 -61 -55 -57 -77 -64 
Total 513 523 539 533 549 580 636 664 694 736 813
Altes 56 39 52 59 58 56 78 53 50 56 71 

Indústries de transformació Baixes -50 -30 -47 -49 -43 -33 -56 -46 -46 -56 -39 
Total 470 488 493 503 510 533 555 562 566 566 598
Altes 244 215 218 212 279 185 125 154 200 158 146 

Comerç d’alimentació Baixes -182 -156 -192 -201 -207 -146 -112 -150 -136 -118 -139 
Total 1.773 1.830 1.852 1.862 1.870 1.909 1.922 1.926 1.990 2.030 2.037
Altes 366 313 318 327 356 266 398 346 450 445 514 

Comerç turístic Baixes -313 -274 -311 -320 -274 -246 -355 -299 -375 -387 -402 
Total 2.888 2.958 2.973 2.983 2.989 3.009 3.052 3.099 3.174 3.232 3.344
Altes 180 200 189 183 221 172 251 249 236 400 418 

Serveis Baixes -141 -120 -122 -182 -127 -106 -129 -147 -186 -242 -214 
Total 1.559 1.640 1.712 1.708 1.767 1.833 1.955 2.057 2.107 2.265 2.469
Altes 206 214 128 175 186 121 192 181 238 178 171 

Hoteleria Baixes -169 -150 -166 -176 -139 -156 -153 -154 -196 -136 -114 
Total 1.679 1.743 1.704 1.702 1.687 1.652 1.691 1.718 1.760 1.802 1.859
Altes 10 9 8 11 13 2 17 27 31 24 21 

Serveis turístics Baixes -8 -6 -9 -5 -6 -4 -13 -19 -22 -12 -10 
Total 63 78 77 83 89 87 91 99 108 120 131
Altes 52 31 28 37 46 55 18 13 15 4 14 

Organismes financ. i asseg. Baixes -28 -28 -26 -27 -27 -26 -3 -3 -9 -7 -10 
Total 358 361 363 384 401 430 445 455 461 458 462

Altes 1.237 1.118 1.034 1.091 1.275 991 1.270 1.163 1.386 1.454 1.573
Total Baixes -1.013 -839 -945 -1.065 -887 -787 -917 -899 -1.068 -1.077 -1.029 

Total 9.860 10.184 10.282 10.313 10.431 10.635 10.988 11.252 11.570 11.947 12.491

Altes 690 617 566 571 682 541 666 565 609 714 719
Nombre de locals Baixes -577 -466 -505 -632 -467 -426 -512 -436 -498 -518 -466 

Total 5.605 5.756 5.817 5.756 5.971 6.086 6.240 6.369 6.480 6.676 6.929

Font: Departament de Comerç. Per al contingut de la desagregació sectorial, vegeu l’annex de la pàgina 67.
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Tanmateix, també cal dir que, si es considera una sèrie
històrica llarga de l’evolució seguida per la taxa de variació
registrada en el nombre de locals d’activitat, es percep una
tendència decreixent clara des de principis dels anys setan-
ta fins a mitjan anys noranta i una pauta de creixement
suau a partir d’aleshores, que apareix corroborada amb la
dada corresponent a l’exercici del 2004 (gràfic 2.12). Es pot
atribuir aquesta dinàmica al grau de maduresa, relativa-
ment avançat, que va assolir l’economia andorrana els pri-
mers anys noranta, que dificulta un procés de renovació
del teixit productiu. La reacció dels darrers anys de la sèrie,
però, porta a pensar que s’ha iniciat un cert moviment de
transformació –i, previsiblement, de modernització– de la
base productiva que caldria atribuir a un intent d’adaptar-
se a les modificacions de la demanda.

En el cas de les llicències d’activitat, la dinàmica
observable és bastant similar a la seguida pels locals, cosa
lògica tenint en compte que ambdues variables reflecteixen
un fenomen similar, encara que hi pugui haver disparitats
entre elles, ja que hi ha locals que operen amb diverses
llicències i, per tant, les altes i baixes de locals es poden
traduir en un nombre més elevat de moviments del mateix
signe en el cas de les llicències. De fet, l’augment registrat
per les llicències d’activitat l’any 2004 va ser del 4,6%, una
taxa superior a la que va assolir el nombre de locals. De
manera similar al cas d’aquests últims, el percentatge citat
representa un valor sensiblement més alt que l’any anterior
i també que la mitjana del període 1995-2002.

D’altra banda, si s’observa la dinàmica seguida per
ambdues variables en una sèrie llarga, per exemple que
abraci el període 1978-2004, es pot apreciar un clar
paral·lelisme, especialment si es consideren els valors de
la sèrie amb algun mecanisme de desestacionalització,
com la representació de les mitjanes mòbils (gràfics 2.13
i 2.14). Com s’ha assenyalat, això s’ha de considerar lògic,
atenent al fet que ambdues variables reflecteixen el mateix

fenomen de fons, encara que puguin presentar desvia-
cions per a moments concrets de la sèrie.

Si s’entra a valorar d’una manera més detallada les
dades dels moviments de llicències d’activitat, es detecta
un grau elevat de concentració d’aquestes llicències en
quatre sectors: en primer lloc, en el comerç turístic, seguit
a una apreciable distància pel de serveis, el comerç d’ali-
mentació i l’hoteleria. La construcció i les activitats anne-
xes, si es consideren de forma conjunta, afegeixen també
una quantitat que se situaria com la següent en importàn-
cia, després de les quatre citades, mentre que les llicències
corresponents a indústries de transformació apareixen ja a
una distància considerable.

Les dades relatives als moviments d’altes i baixes per
a l’any 2004 revelen un dinamisme considerable del sec-
tor dels serveis, en el qual el nombre de llicències d’acti-
vitat va augmentar un 9%, així com en el sector de la
construcció i les activitats annexes que, en conjunt, van
registrar un increment del 8%. Si aquestes dues activitats
es consideren de manera diferenciada, però, les activitats
annexes a la construcció destaquen com el sector amb un
creixement més intens, amb una taxa de variació del
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10,5% (quadre 2.7). També van augmentar molt notable-
ment les llicències corresponents al sector dels serveis
turístics, ja que van assolir un creixement del 9,2%.

Els tres sectors més importants en l’economia del país,
a banda del de serveis, al qual ja s’ha fet referència, van
assolir taxes de creixement inferiors al valor mitjà que, com
s’ha vist, va ser del 4,6%. Així, les llicències d’activitat
corresponents al sector del comerç turístic van augmentar
un 3,5%, les de l’hoteleria van registrar un increment del
3,2% i les pertanyents al comerç d’alimentació un 0,3%.
D’acord amb aquestes dades, es pot interpretar que els sec-
tors més dinàmics van ser els dels serveis i la construcció i
les activitats annexes. Tanmateix, la interpretació d’aques-
ta informació s’ha de fer amb una certa cautela, ja que un
local d’activitat pot operar amb diverses llicències i, d’altra
banda, les altes o baixes de locals poden correspondre a
unitats de dimensió molt dispar, amb la qual cosa l’impac-
te de cada moviment sobre el conjunt del sector i sobre la
totalitat de l’economia pot ser molt diferent.

En un altre ordre de coses, l’evolució dels preus i de les
remuneracions dels assalariats també aporta informació
d’interès respecte a la marxa de l’economia, ja que pro-

porciona elements de referència importants en relació a
les rendes obtingudes pels treballadors en els diferents
sectors d’activitat i respecte a les variacions en el poder
adquisitiu del conjunt dels ingressos. Pel que fa a les ren-
des salarials, les dades recollides en el quadre 2.8 i en el
gràfic 2.15 permeten apreciar que el salari mitjà percebut
pels treballadors va experimentar un creixement del 5,8%
en termes nominals durant l’any 2004.

Aquest increment és prou notable, ja que no solament
supera en un punt percentual el registrat l’any anterior,
sinó que també se situa com el més elevat de tota la sèrie
presentada en el gràfic, a un nivell similar al que es va
assolir l’any 2001. En funció d’això, es pot considerar que
la demanda de mà d’obra de les empreses del país, plas-
mada en el significatiu augment dels afiliats a la Segure-
tat Social, va tenir una incidència apreciable sobre les
remuneracions percebudes pels assalariats.

D’altra banda, si es corregeixen les taxes nominals de
creixement dels salaris en funció de la inflació registrada
cada any, l’increment real mantingut per aquesta variable
l’any 2004 va ser també dels més importants dels darrers
anys, atès que, per al període 1998-2004, tan sols l’any
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2001 va assolir una millora real superior, amb una taxa
d’augment del 3,1%. Tanmateix, el creixement real dels
salaris per a l’exercici del 2004, que va ser del 2,4%, supe-
ra la resta dels anys de la sèrie, que van registrar valors
compresos entre un mínim del 0,8% i un màxim de l’1,9%.

Com a la resta de dades procedents de la cass, les
referents als salaris es veuen afectades pel canvi de criteri
de classificació sectorial, en el mateix sentit ja comentat en
la resta de casos. En funció d’això, les comparacions rela-
tives a l’evolució dels salaris en les diferents branques
s’han de limitar als dos darrers anys de la sèrie. D’aquesta
manera, si es consideren les millores salarials aconseguides
l’any 2004 pels diferents sectors d’activitat, es pot obser-
var que hi ha molts casos en els quals els increments de
remuneració superen el valor mitjà.

Entre els sectors de major importància, els treballa-
dors del comerç i reparació de vehicles van obtenir una

millora dels salaris del 6,6%, és a dir vuit dècimes percen-
tuals per damunt del valor mitjà. També l’hoteleria va
augmentar les remuneracions en un percentatge una mica
superior al citat, en concret el 6,9%, mentre que els assa-
lariats del sector financer van assolir un augment de sala-
ris del 6,2%, en conseqüència també superior a la taxa
mitjana. Això reforça la posició que tradicionalment han
ocupat com els treballadors millor remunerats del país,
cosa que es pot relacionar amb el nivell de qualificació que
exigeix aquesta activitat.

Encara més significatiu va ser l’increment salarial en
el sector d’activitats immobiliàries i de lloguer, que va as-
solir el 8,4% en termes nominals. L’activitat que va acon-
seguir un augment de remuneració salarial més important
va ser la del personal domèstic ocupat per les llars (un
9,3%) que, malgrat això, continua percebent una de les
remuneracions més baixes. Un cas singular es pot consi-

Quadre 2.8 : Salaris mensuals mitjans en els sectors d’activitat. 1994-2004 (valor mitjà anual)*

Sector 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000(Pta) 2000(€)

Primari 111.325 114.088 118.283 124.624 133.935 137.712 140.174 842,46
Indústries primàries 171.544 172.704 180.452 191.538 195.611 205.123 216.870 1.303,41
Construcció 178.747 182.168 187.641 194.306 202.323 212.261 226.451 1.361,00
Annexos de la construcció 176.964 180.466 186.432 194.492 200.522 208.741 218.732 1.314,61
Indústries de transformació 154.148 165.622 182.164 187.530 202.236 209.208 220.183 1.323,33
Garatges 158.942 165.390 177.272 180.006 182.042 190.362 204.583 1.229,57
Comerç d’alimentació 151.230 157.321 161.308 167.160 172.557 176.560 183.236 1.101,27
Comerç turístic 147.608 154.544 161.601 165.836 170.361 175.926 183.566 1.103,25
Serveis 157.813 162.660 168.738 172.699 179.354 186.126 197.920 1.189,52
Hoteleria 126.372 130.889 137.910 141.411 146.420 151.137 159.570 959,04
Serveis turístics 163.622 166.038 175.969 180.752 189.515 188.308 199.339 1.198,05
Organismes financers i assegurances 304.425 317.831 347.574 362.293 374.834 387.550 422.138 2.537,10
Professions liberals 159.297 164.449 168.043 177.944 180.114 188.799 201.722 1.212,37
Administració 208.689 217.201 229.125 238.366 241.781 252.468 260.773 1.567,28
Altres 101.736 104.979 114.333 115.613 120.138 126.217 135.617 815,07

Total 164.183 169.946 178.369 184.153 189.851 196.447 207.078 1.244,56

Font: CASS.
* La desagregació sectorial presentada a partir de l’exercici del 2003 segueix la Classificació d’Activitats Econòmiques d’Andorra (CAEA-99) i no permet establir una equivalència 
amb les dades dels anys anteriors. Per a la desagregació sectorial fins al 2002, vegeu l’annex de la pàgina 67.
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derar el del sector del transport, emmagatzematge i comu-
nicacions que, malgrat que destaca com el que va destruir
més ocupació l’any 2004, també es va situar com un dels
que van incrementar en major mesura els salaris dels tre-
balladors, en concret un 8%.

En canvi, els treballadors de l’Administració es van
situar entre els col·lectius que van obtenir una millora
salarial més moderada, de fet molt poc superior a l’incre-
ment dels preus, i el sector de l’educació encara va regis-
trar una evolució pitjor, ja que va tenir un increment poc
superior al 2%. També els assalariats del sector de la cons-
trucció van aconseguir un increment de la remuneració
inferior a la mitjana, encara que en aquest cas la diferència
no va ser tan voluminosa, ja que l’augment va ser del 4,9%.

En valors absoluts, les divergències que existeixen
entre la remuneració que obtenen els sectors pitjor pagats
i la que correspon als millor remunerats són també sig-

nificatives, ja que els treballadors amb un salari més baix,
en termes mitjans (els del sector del treball domèstic a la
comunitat), rebien un salari equivalent al 25,2% del que
aconseguien els millor retribuïts (els del sector financer).
També els treballadors de l’Administració pública desta-
quen com a receptors de salaris relativament alts, en ter-
cera posició, després del sector financer i del de producció
i distribució d’energia elèctrica, encara que la importància
quantitativa d’aquest darrer és molt limitada, ja que l’any
2004 tan sols aplegava 156 treballadors (quadre 2.8).

Cinc branques més remuneraven als treballadors,
l’any 2004, amb salaris superiors a la mitjana del país, la
de les activitats sanitàries i veterinàries, la de l’educació,
la de la construcció, la del transport i les indústries manu-
factureres. En canvi, els treballadors de dos dels sectors
més importants del país, el del comerç i reparació de vehi-
cles de motor i el de l’hoteleria, tenien salaris inferiors a la

2001(Pta) 2001(€) 2002 (€) Sector* 2003 (€) 2004 (€)

151.947 913,22 966,16 Primari 964,20 1.044,46
232.723 1.398,69 1.452,07 Indústries manufactureres 1.508,89 1.585,04
241.092 1.448,99 1.507,53 Producció i distribució d´energia elèctrica 2.588,43 2.697,88
229.446 1.379,00 1.445,82 Construcció 1.536,53 1.611,87
233.088 1.400,89 1.483,26 Comerç i reparació de vehicles de motor 1.312,13 1.399,07
214.733 1.290,57 1.382,74 Hoteleria 1.147,64 1.226,60
194.434 1.168,57 1.224,79 Transport, emmagatzematge i comunicacions 1.481,74 1.600,62
191.880 1.153,22 1.222,69 Sistema financer 2.963,55 3.146,53
210.828 1.267,10 1.330,63 Activitats immobiliàries i de lloguer 1.397,33 1.514,52
171.027 1.027,89 1.120,24 Administració pública i Seguretat Social 1.838,71 1.905,24
207.364 1.246,28 1.327,90 Educació 1.674,62 1.709,91
440.280 2.646,14 2.709,14 Activitats sanitàries i veterinàries 1.557,39 1.652,38
212.068 1.274,56 1.364,15 Altres activitats socials i de serveis prestats 1.300,25 1.385,54
274.498 1.649,77 1.706,26 Llars que ocupen personal domèstic 830,36 907,67
148.235 890,91 962,03 Organismes extraterritorials 1.290,81 1.275,81

Treball domèstic a la comunitat 829,58 792,75
Declarant voluntari sense activitat 1.255,21 1.452,03

219.184 1.317,32 1.387,57 Total 1.453,95 1.537,79
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Quadre 2.9: Índex de preus al consum d’Andorra. 2004

Ponderacions Variació
Grups i subgrups (x 10.000) anyal (%)

1- Aliments, begudes i tabac 2.515 1,84
1.1  - Pa i cereals 384 3,57
1.2  - Carn 592 0,85
1.3  - Peix 302 -1,26
1.4  - Llet, formatge i ous 321 1,66
1.5  - Olis i greixos 51 20,53
1.6  - Fruita 221 0,24
1.7  - Llegums i verdures 193 1,58
1.8  - Sucre, confitures, mel, xocolata i confiteria 72 1,81
1.9  - Sal, espècies, salses i altres productes alimentaris 24 10,83
1.10- Cafè, te i cacau 24 -0,36
1.11- Altres begudes no alcohòliques 65 2,20
1.12- Begudes alcohòliques 70 1,18
1.13- Tabac 196 5,07

2 - Vestit i calçat 899 1,10
2.1  - Vestit, subministraments de vestit i accessoris de vestir 673 0,03
2.2  - Reparació, lloguer i neteja de vestits 59 5,75
2.3  - Calçat, reparació i lloguer de calçat 167 3,53

3 - Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles 1.804 7,17
3.1  - Lloguer dels habitatges 1.156 4,06
3.2  - Serv. i productes per a la reparació, millores i conservació de l’habit. 253 8,42
3.3  - Distribució d’aigua, deixalles i sanejament 71 18,31
3.4  - Energia elèctrica 166 1,64
3.5  - Gas 26 1,18
3.6  - Combustibles líquids i altres 132 33,78

4 - Mobles, estris domèstics i serveis per a la llar 389 2,89
4.1  - Mobles, accessoris de mobiliari, catifes i revestiments de terra (incl. repar.) 92 3,89
4.2  - Articles tèxtils per a la llar i altres articles de mobiliari (incl. repar.) 40 0,65
4.3  - Aparells per a la llar i accessoris  (incl. repar.) 57 0,92
4.4  - Cristalleries, vaixelles i estris domèstics (incl. repar.) 33 2,36
4.5  - Petites eines i articles no duraders per a la conservació de l’habitatge 65 -2,63
4.6  - Serveis domèstics i altres serveis 102 7,48

5 - Salut (despeses sense subvenció) 327 0,98
5.1  - Medicines 45 -3,28
5.2  - Altres productes farmacèutics, aparells i material terapèutic (incl. repar.) 82 -1,85
5.3  - Serveis hospitalaris i extrahospitalaris de metges, infermers i altres 200 2,72

6 - Transport 1.620 5,89
6.1  - Automòbils nous 707 1,57
6.2  - Altres vehicles per al transport personal 16 -1,02
6.3  - Pneumàtics, peces de recanvi i accessoris adquirits directament per la llar 104 -3,62
6.4  - Carburants i lubricants 337 17,13
6.5  - Despeses de reparació i manteniment als tallers, incloent grua 250 6,74
6.6  - Altres despeses lligades a la utilització de vehicles 143 6,63
6.7  - Transport interurbà 63 7,29

7 - Esbarjo, espectacles i cultura 532 -1,00
7.1  - Aparells d’imatge i de so 88 -7,37
7.2  - Ordinadors personals 33 -20,50
7.3  - Jocs, joguines, articles d’esport, de càmping i d’esbarjo a l’aire lliure 35 -2,85
7.4  - Suport d’enregistrament d’imatge i so 69 -1,71
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mitjana, fet que es pot relacionar amb el baix nivell de
qualificació requerit per bona part dels llocs de treball
sostinguts per aquestes activitats. Amb els valors salarials
més baixos destaquen, amb una diferència significativa,
els treballadors domèstics i els del sector primari.

Per tant, es pot remarcar el significatiu augment de
les rendes salarials que es va registrar l’any 2004, que 
permet interpretar que la demanda de força de treball 
va mantenir prou vigor com per permetre una millora
apreciable de les remuneracions als treballadors. D’altra
banda, alguns dels sectors amb més pes en l’economia del
país van aconseguir increments de salaris superiors a la
taxa mitjana, millorant així la seva posició relativa, tot i
que la divergència entre les branques que proporcionen

retribucions més altes als assalariats i les que se situen 
en una posició relativa pitjor va continuar sent força im-
portant.

Pel que fa a l’evolució dels preus, l’any 2004 el valor
de l’índex de preus de consum (l’ipc) es va situar en un
3,35%, valor que representa un lleuger increment en rela-
ció al 2003, quan va assolir un 2,88%. Tot i que aquests
valors es poden considerar moderats, es pot comprovar
que després de l’any 2000 l’indicador de preus ha mostrat
una certa resistència a la baixa, ja que el valor més baix
que ha registrat és del 2,77%, comparativament elevat en
relació a gran part dels països europeus i, especialment,
en relació a França. En funció d’això, es pot interpretar
que l’indicador de preus reflecteix una certa translació a

Ponderacions Variació
Grups i subgrups (x 10.000) anyal (%)

7.5  - Jardineria i animals de companyia 43 3,43
7.6  - Serveis culturals i recreatius col·lectius 43 6,93
7.7  - Altres serveis culturals i recreatius 50 3,47
7.8  - Llibres, diaris, revistes, altres impresos i articles de papereria 80 2,60
7.9  - Viatges turístics tot inclòs (excepte assegurança del viatge) 91 -3,90

8 - Ensenyament 123 3,19
8.1  - Ensenyament, serveis d’allotjament, serveis mèdics i altres serv. auxiliars 29 4,59
8.2  - Materials pedagògics 23 3,71
8.3  - Cantines escolars i universitàries 71 2,53

9 - Hotels, cafès i restaurants 868 5,22
9.1  - Hotels, cafès i restaurants 868 5,22

10 - Béns i serveis diversos 923 -1,14
10.1- Salons de perruqueria i bellesa 120 4,84
10.2- Articles per a la cura personal 182 -2,91
10.3- Joies i rellotges 33 -3,90
10.4- Altres efectes personals 46 -15,86
10.5- Telèfon, telègraf i tèlex 323 -1,80
10.6- Altres serveis no declarats abans 219 3,13

Total 10.000 3,35

Grups especials
Aliments 2.136 1,58
Índex general sense tabac 9.804 3,45
Energia 661 15,88
Serveis (excloent el lloguer dels habitatges) 2.747 4,26

Font: Servei d’Estudis del Ministeri de Finances (Butlletí Mensual de Conjuntura).
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Andorra de les tensions inflacionistes que afecten l’eco-
nomia espanyola, resultat de la forta interrelació existent
entre ambdues zones.

En una consideració més detallada per grups de pro-
ductes, tres dels deu en els quals es diferencia l’índex van
incidir de manera especialment intensa en la pujada glo-
bal dels preus: el de l’habitatge, aigua, gas, electricitat i
altres combustibles –que va produir un impacte conside-
rable, pel fort augment dels preus i per la participació
relativament elevada que li correspon–, el del transport i
el dels hotels, cafès i restaurants (quadre 2.9). En canvi,
van tenir un comportament sensiblement més moderat
que el conjunt dels béns i serveis de consum, el grup d’es-
barjo, espectacles i cultura i el de béns i serveis diversos
–amb una variació negativa en ambdós casos–, així com el

del vestit i calçat, el dels aliments, begudes i tabac i el de
despeses relacionades amb la salut, amb valors inferiors al
2% en tots els casos.

Un conjunt de dades que també aporta informació
d’interès en relació a l’evolució de la demanda és el que
reflecteix la dinàmica de diversos indicadors relatius al
consum, principalment de productes energètics i del sec-
tor del transport i les comunicacions. Així, en el quadre
2.10 es recullen les xifres de matriculació de vehicles, les
de contractació de línies telefòniques de diferents tipus i
les de tràfic telefònic tant a escala nacional com interna-
cional. Pel que fa a la matriculació de vehicles, l’any 2004,
la xifra acumulada de matriculacions d’automòbils, moto-
cicletes, camions i camionetes i altres vehicles va aug-
mentar un 10,2%, percentatge certament important i, a

Quadre 2.10: Indicadors de consum: matriculació de vehicles, nombre de telèfons i tràfic telefònic. 1994-2004

Vehicles (unitats) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Turismes 2.871 2.850 2.716 3.011 3.339 3.688 3.717 3.684 4.296 4.784 4.977 
Motos 222 227 238 267 337 432 384 590 872 822 1.207 
Camionetes 181 173 201 190 262 289 299 327 300 333 334 
Camions i autobusos 30 45 43 56 78 97 105 70 107 104 146 
Altres 149 140 130 162 178 174 133 173 154 164 174

Telèfons (unitats)* 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Línies telefòniques 28.362 29.795 30.964 31.980 32.946 33.607 34.215 34.505 34.922 35.171 35.040 
Línies X25 105 117 129 173 211 196 207 208 197 - -
Línies especialitzades 543 560 560 539 494 449 449 472 460 480 460 
Canals XDSI - - 626 1.426 2.386 2.775 5.442 7.888 8.639 9.894 10.308 
Telefonia mòbil 784 2.825 5.488 8.618 14.117 20.600 23.543 28.605 31.325 51.893 58.366 
ADSL - - - - - - - - 1.148 3.601 6.282

Tràfic telefònic (hores) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tràfic nacional** 1.573.399 1.151.648 1.221.109 1.396.746 1.529.986 1.946.993 2.921.564 4.515.068 5.663.051 6.160.961 6.802.148 
Tràfic internacional 539.341 599.194 630.595 708.150 790.810 888.559 1.712.513 1.870.466 1.988.121 2.117.498 2.186.211 
Internet - - - - - - 1.156.194 2.459.754 3.285.298 3.363.927 3.136.660
Tràfic total 2.112.740 1.750.841 1.851.704 2.104.896 2.320.796 2.835.552 4.634.077 6.385.534 7.651.172 8.278.458 8.988.359 

*A desembre de cada any.
**Xarxa fixa i xarxa mòbil. Inclou també connexió a Internet.
Font: Servei d’Estudis del Ministeri de Finances (Butlletí Mensual de Conjuntura, diversos números).
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més, superior al que s’havia registrat l’exercici anterior,
que va ser del 8,3%.

Tal com revelen les dades del quadre 2.10, les matri-
culacions totals de vehicles experimenten oscil·lacions de
certa significació al llarg de la sèrie recollida, encara que la
marxa general presenta una línia clarament ascendent. De
fet, si es calcula el valor mitjà de la taxa de creixement de
la variable per al període 1995-2003, assoleix un percen-
tatge del 7%. L’augment del parc total de vehicles l’any
2004, per tant, va superar sensiblement el valor mitjà dels
anys anteriors. En general, el factor condicionant amb
més pes en l’evolució d’aquest indicador és la matricula-
ció de turismes, que aporta la xifra més elevada, amb una
àmplia diferència, al valor total. Tanmateix, l’any 2004 és
remarcable l’alça notable que va registrar la matriculació

de motocicletes (un 46,8%), clarament superior a qualse-
vol altre tipus de vehicle. D’altra banda, el creixement del
parc de motocicletes els darrers anys és considerable i
relativament sostingut.

El nombre de línies telefòniques operatives presenta
una evolució força dispar entre les de telefonia mòbil, que
van registrar un considerable creixement, i les de tipus fix,
que van experimentar una lleugera contracció. Així, les
connexions de telefonia mòbil van augmentar, l’any 2004,
en un 12,5%, cosa que dóna continuïtat a una tendència
expansiva de notable vigor, de manera que en un període
de cinc anys quasi s’han multiplicat per tres. En canvi, el
nombre de línies fixes de telefonia es manté en valors
molt similars des de l’any 2002. En definitiva, això revela
que la potent expansió de la telefonia mòbil ha acabat

Quadre 2.11 : Indicadors de consum: consum d’energia elèctrica i importació de carburants. 1994-2004 

Consum electr. (mw/h) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Usos domèstics 58.491 59.923 62.549 62.202 65.362 67.778 69.145 70.009 76.670 78.945 83.610
Construcció i annexos 4.294 3.400 3.697 4.364 5.000 6.748 9.353 9.129 7.652 7.749 7.785
Indústries 4.748 4.997 5.423 5.315 5.642 5.623 6.546 6.541 6.343 5.332 5.386
Distribució 48.111 47.812 49.082 50.833 53.695 56.157 58.141 61.695 65.699 71.772 76.282
Hoteleria i restauració 39.291 40.511 41.581 42.717 47.868 49.736 49.939 51.791 55.560 63.657 68.778
Serveis financers 8.679 10.334 10.965 11.702 12.849 13.709 14.920 17.530 18.641 19.556 21.536
Altres serveis 30.926 33.553 35.317 37.188 39.641 42.829 45.894 47.616 52.980 54.600 57.617
Enllumenat públic 3.053 3.011 3.314 3.826 4.252 4.023 4.486 4.749 5.077 5.151 5.710
Estacions esquí 6.277 7.755 5.788 7.872 10.537 12.894 14.995 18.608 16.409 14.944 16.983
Administracions 9.759 10.498 10.621 12.256 12.407 13.455 13.369 14.528 13.736 15.438 17.102
Altres distribuïdores 98.397 102.503 107.025 107.382 114.792 119.573 125.355 137.570 144.441 155.236 164.720
Total energia elèctrica 312.026 324.297 335.361 345.657 372.045 392.525 412.143 439.766 463.208 492.380 525.509 

Imp. carburants (litres) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Gasolina súper 33.465.849 30.888.871 27.691.524 24.560.247 21.059.809 16.734.363 10.352.698 2.640.536 70.886 19.168 2.016
Gasolina sense plom 21.839.579 26.285.848 30.004.628 33.437.977 36.107.325 38.687.357 43.831.213 46.937.860 46.959.081 43.313.085 42.419.116
Gas-oil locomoció 56.717.991 61.407.540 66.860.577 74.021.236 79.569.624 84.659.487 91.422.385 91.093.454 92.586.915 94.525.542 102.407.277
Fuel domèstic 44.047.505 45.860.288 50.345.431 47.508.454 52.256.471 57.157.845 55.897.931 59.208.811 62.549.565 65.345.942 69.351.623
Olis de motor 293.933 61.316 20.823 33.041 180.938 248.279 173.066 183.339 252.371 162.892 -
Petroli 37.848 36.391 24.386 1.390 100 6.906 - 5.369 - - -
Querosè/Carbureactors 87.820 110.042 143.001 198.000 139.000 341.000 184.591 177.203 159.500 60.600 -
Total carburants 156.490.525 164.650.296 175.090.370 179.760.345 189.313.267 197.835.237 201.861.884 200.246.572 202.578.318 203.427.229 214.180.032  

Font: Servei d’Estudis del Ministeri de Finances (Butlletí Mensual de Conjuntura, diversos números).
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incidint en les línies fixes, que tendeixen a ocupar una
posició més secundària. En relació a això, és significatiu
observar que l’any 2000 les línies fixes eren un 45,3%
superiors al nombre de telèfons mòbils, mentre que el
2004 eren aquests darrers els que superaven en un 66,6%
als fixos.

Notablement espectacular va ser el creixement dels
canals adsl, que l’any 2004 van créixer un 74,5%, i, sen-
se arribar a taxes tan elevades, també va augmentar signi-
ficativament el nombre de canals xdsi8 en servei. També
va ser força important l’augment de la utilització dels ins-
truments de telefonia, ja que tant el tràfic telefònic nacio-
nal com l’internacional, valorats en hores de connexió, van
registrar augments considerables, del 10,4% i del 3,3% res-
pectivament. En conjunt, l’any 2004 el tràfic telefònic va
augmentar un 8,6% en relació a l’exercici anterior.

Pel que fa a les dades d’utilització de productes ener-
gètics i de combustibles, constitueixen un indicador inte-
ressant de la marxa de les activitats econòmiques, encara
que també tenen algunes limitacions. En primer lloc, cal
tenir en compte que, malgrat que el consum d’energia té
una relació molt directa amb l’activitat productiva, també
hi influeix en alguns casos –com l’hoteleria– l’evolució de
la climatologia, factor que encara té un impacte més evi-
dent en el cas del consum domèstic. Per altra banda, en els
consums energètics, i especialment en la utilització dels
combustibles, les millores d’eficiència que s’aconseguei-
xen progressivament poden introduir una certa infravalo-
ració de la intensitat del creixement econòmic, quan es
fan valoracions de l’evolució de l’economia basades en
aquests indicadors.

L’any 2004 el consum energètic i de combustibles
també va seguir una pauta alcista significativa, encara que

amb un ritme més moderat que en el cas dels indicadors
anteriors. Així, el consum de tots els tipus de carburants
–gasolina, gasoil, fuel, etc.– va registrar un increment del
5,3%, derivat principalment del creixement del consum
de fuel domèstic i del gasoil de locomoció, ja que el con-
sum de gasolines va disminuir un 2,1% (quadre 2.11).
L’evolució relativa del consum de gasoil i gasolina podria
derivar d’una major presència de vehicles dièsel en el parc
automobilístic, ja que el consum del conjunt de carbu-
rants per a locomoció (gasolines i gasoil) va experimentar
un augment del 5,1% l’any 2003. Es pot afegir que en 
l’exercici de referència la utilització de gasolina súper 
convencional –amb plom– pràcticament va desaparèixer,
de manera que, en un interval de temps força reduït,
aquest combustible ha estat substituït per la gasolina sen-
se plom.

El consum elèctric, per la seva banda, va augmentar
durant l’any 2004 a un ritme més intens que el dels car-
burants, en concret un 6,7%. Els creixements més relle-
vants els van registrar les estacions d’esquí, les adminis-
tracions públiques, el sector financer i l’enllumenat
públic, amb increments superiors al 10% en tots els casos.
Els dos principals sectors productius consumidors van
augmentar el consum elèctric en una proporció quelcom
superior al valor mitjà, en el cas de l’hoteleria i restaura-
ció (un 8%) i en un percentatge una mica inferior el sec-
tor de la distribució (un 6,3%). Una línia similar va man-
tenir el consum domèstic, que va augmentar un 5,9%.

Per tant, els principals grups consumidors d’energia
elèctrica van augmentar la seva utilització d’aquest pro-
ducte en percentatges similars o superiors al valor mitjà,
del 6,7%, i el principal sector que va registrar un creixe-
ment inferior a la mitjana –i que va incidir significativa-

8. Xarxa Digital de Serveis Integrats, que permet la transmissió de tot tipus d’informació en format digital.
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ment en la xifra global– va ser el d’altres distribuïdores,
que l’any 2004 representava el 31,3% del consum total i
que va tenir un augment del 6,1%.

II.3 - Sector primari, indústria i construcció
La informació presentada en el capítol anterior permet
fer una valoració inicial respecte a la importància relativa
dels diferents sectors d’activitat en l’economia andorrana,
basant-se en una variable fonamental, com és el nombre
d’ocupats que hi treballen. Tanmateix, aquesta informació
bàsica es pot completar en alguns casos amb altres indi-
cadors addicionals que permeten aconseguir una perspec-
tiva més afinada de la posició relativa i de l’evolució de les
diferents branques.

Pel que respecta al sector primari, les dades de l’afilia-
ció a la cass evidencien ja l’escassa importància d’aquest
tipus d’activitats en la base productiva del Principat, ja
que la participació d’aquesta branca en l’afiliació total
l’any 2004 era de tan sols el 0,34%. D’altra banda, les
dades relatives al sector primari són comparables amb la

resta de la sèrie històrica i permeten apreciar que el nom-
bre d’ocupats segueix una tendència més aviat descendent
en termes absoluts, que comporta una pèrdua de pes rela-
tiu encara més acusada durant els darrers anys. Tot i això,
determinades activitats mantenen encara una certa
rellevància, per les rendes que proporcionen als agricul-
tors, com és el cas del cultiu del tabac, i també la ramade-
ria segueix tenint un cert pes econòmic.

D’altra banda, ambdós tipus d’activitat tenen una pro-
longada tradició al país, per més que, tal com denoten les
dades esmentades d’afiliació a la Seguretat Social i les que
es presenten a continuació, els darrers anys segueixen una
pauta regressiva relativament important. Així, en el cas de
la ramaderia, les xifres totals de la cabana ramadera mostren
una baixada important entre la campanya de 1993/1994 i la
del 2000/2001, període en el qual es va passar d’una quan-
titat de 7.240 caps dels diferents tipus de bestiar a 4.661,
amb algunes oscil·lacions intermèdies de certa rellevància.
A partir de la darrera campanya citada, la cabana ramadera
total va iniciar una reacció a l’alça que va portar a una 

Annex. Activitats que inclouen els sectors utilitzats en la classificació dels quadres de l’apartat II.2

1. Primari: agricultura, silvicultura, ramaderia, altres activitats.
2. Indústries primàries: electricitat, pedreres, serradores.
3. Construcció: empreses constructores.
4. Annexos de la construcció: ceràmica, vidre, materials de construcció, guixaires, treballs públics, llosaires, fusteries, serralleries, ascensors, pintura, tapisseries, electricitat.
5. Indústries de transformació: arts gràfiques, mobles, tabacs, fleques, begudes, cafè, alimentació, gèneres de punt, filats i teixits, pells i cuirs, matalasseria, altres activitats.
6. Garatges: mecànica general, planxisteria, electricitat de l’automòbil.
7. Comerç d’alimentació: alimentació, exportació-importació, begudes, gelats, peixateries, carnisseries, productes de l’agricultura, confiteria.
8. Comerç turístic: vestits, pells, sabates, merceria, ferreteria, papereries, drogueries, farmàcies, mobles, electrodomèstics, tabac, acer inoxidable, material d’oficina, ràdio,

fotografia, antiguitats, basars, esports, joguines, perfumeries, grans magatzems, articles de viatge, joieries, perles, floristeries.
9. Serveis: venda d’automòbils, accessoris, estacions de servei, pupil·latge, compravenda, rentatge d’automòbils, electricitat, gas, carburants, perruqueries, fotògrafs, ràdio 

i televisió, ensenyament privat, immobiliàries, barberies, tintoreries, autoescoles, modistes, sastres, neteja, transport de passatgers, taxistes, transport, representacions,
publicitat, informàtica, agències, comptables, gestories, sanitat privada, altres activitats.

10. Hoteleria: hotels, residències, restaurants, caves, bars, càmpings, pensions, pàrquings.
1 1. Serveis turístics: institucions esportives, cinemes, sales de festes, excursions, estacions d’esquí, atraccions, altres activitats.
12. Organismes financers i d’assegurances: bancs, companyies financeres, assegurances, agents de duanes.
13. Professions liberals: enginyers, arquitectes, decoradors, metges, dentistes, anàlisis clíniques, òptics, massatgistes, notaris, advocats.
14. Administració: general, Seguretat Social, clíniques, foment, justícia, afers socials, serveis públics, altres activitats de l’Administració.
1 5. Altres: clubs, associacions, protecció civil, pensionistes, rendistes, personal domèstic.
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xifra global de 5.550 caps la temporada del 2003/2004.
Per tant, en aquest interval va augmentar un 19,1%.

A la campanya 2004/2005 es va registrar novament
un moviment descendent, de manera que el nombre total
de caps de bestiar va baixar fins a 5.293, cosa que equival
a una disminució del 4,6%. Això comporta que el movi-
ment de recuperació observable a partir del 2000/2001

–encara que fos d’una intensitat limitada– es va aturar la
temporada 2004/2005 i va iniciar un retrocés que caldrà
verificar en exercicis posteriors en quina mesura respon a un
procés de regressió d’aquesta activitat o si es tracta d’una
reacció puntual que no tingui continuïtat.

D’altra banda, també cal dir que les xifres globals per-
meten tenir una visió de conjunt en relació a l’activitat
ramadera, però s’ha de tenir en compte que la diferència
de la importància econòmica que tenen els diferents tipus
de bestiar és considerable. En una valoració més detalla-
da, es pot apreciar que el bestiar oví i cabrum representen,
conjuntament, la part àmpliament majoritària de la caba-
na total (un 57,3% en la campanya 2004/2005). Tanma-
teix, si es considera el valor de mercat de cada tipus d’a-
nimal, el pes relatiu d’aquest tipus de bestiar es veuria
sensiblement reduït.

Atesa l’elevada participació dels animals ovins i
cabrums en el conjunt de la cabana ramadera, la seva evo-
lució condiciona de forma considerable la dinàmica glo-
bal. D’altra banda, l’observació de les dades permet veure
que el nombre de caps d’aquest tipus de bestiar ha expe-
rimentat una variació considerable els darrers anys, men-
tre que els altres dos tipus –bovins i equins– han seguit
una dinàmica molt més estable. Com a conseqüència,
l’evolució del nombre global de caps de bestiar segueix
una línia d’un marcat paral·lelisme amb la del grup d’ani-
mals ovins i cabrums.

En línies generals, aquest grup de bestiar va mantenir
una tendència marcadament recessiva fins a la temporada

del 1999/2000 i va experimentar després una certa recu-
peració, que es va trencar la campanya 2004/2005. D’a-
questa manera, si en la campanya 1989/1990 la cabana
de bestiar oví i cabrum assolia, en conjunt, una xifra de
6.116 caps, la del 1993/1994 ja havia baixat fins a 5.310
caps i la del 1999/2000 havia descendit fins als 2.440
caps, és a dir havia disminuït un 60,1% entre la primera i
la darrera citades. Posteriorment es va registrar un incre-
ment apreciable d’aquest bestiar, que la temporada del
2003/2004 va assolir els 3.245 caps, cosa que implica que
en quatre anys va augmentar un 33%. La darrera cam-
panya de 2004/2005, però, seguint la pauta global de l’ac-
tivitat ramadera, el bestiar oví i cabrum va disminuir en
213 caps, cosa que en termes percentuals representa una
variació del -6,6%.

Per la seva banda, el bestiar boví va passar d’un nom-
bre de 1.208 caps durant la temporada de 1994/1995 a
1.457 caps durant la temporada de 2003/2004, seguint
una pauta sostinguda de lleuger creixement, malgrat algu-
nes fluctuacions, lògiques en aquest tipus d’activitat.
Aquesta evolució comporta que, en aquest temps, la caba-
na bovina va augmentar un 20,6%. En la temporada
2004/2005 el nombre de caps d’aquest tipus de bestiar va
experimentar un moderat descens, situant-se en una xifra
de 1.397, és a dir un 4,1% menys que la campanya ante-
rior. Per tant, el bestiar boví va seguir també la pauta
general de reducció registrada pel conjunt de la cabana
ramadera el 2004/2005, encara que, en el seu cas, va ser
una mica menys acusada que en els valors globals.

El bestiar equí va seguir una evolució no massa dife-
rent del grup anterior per al total de la darrera dècada
encara que amb un ritme de creixement més moderat, ja
que, entre la campanya 1994/1995 i la del 2003/2004, va
passar d’un nombre de 816 caps a 848, cosa que, en ter-
mes relatius, representa un lleuger augment del 3,9%. La
temporada 2004/2005 va ser l’únic grup que va mantenir
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una marxa ascendent, encara que poc intensa, ja que va
augmentar en 16 caps, cosa que equival a un 1,9% en ter-
mes relatius.

En resum, doncs, durant la temporada 2004/2005 la
cabana ramadera va experimentar una moderada dismi-
nució, derivada principalment de la reducció del nombre
de caps de bestiar oví i cabrum i, en menor mesura, de
bestiar boví, mentre que el bestiar equí va augmentar una
mica. Des d’una perspectiva temporal més prolongada, el
conjunt de la cabana ramadera va mantenir una dinàmica
clarament recessiva al llarg de tota la dècada dels anys
noranta –que va estar condicionada bàsicament per les
xifres del bestiar oví–, mentre que, després de la campanya
2000/2001, es va produir una reacció a l’alça no massa
forta, però suficientment clara.

Molt probablement, la Llei d’agricultura i ramaderia,
aprovada l’any 2000 va induir algun efecte estimulant –o,
si més no, de sosteniment– de l’activitat ramadera, ja que,
fins a la darrera campanya, l’augment de la cabana rama-
dera va ser perceptible a partir d’aquell any. El moderat
descens registrat en la temporada 2004/2005 pot consti-
tuir una inflexió momentània que no impedeixi la conti-
nuïtat de la tendència moderadament creixent, però tam-
bé pot revelar un cert esgotament d’aquesta tendència,
qüestió que solament es podrà contrastar en funció de la
marxa d’aquesta activitat en propers exercicis. En tot cas,
les característiques de la base econòmica i del territori del
país limiten inevitablement l’abast de les activitats primà-
ries, sense que això sigui contradictori amb un suport a
les activitats agrícoles que contribueixi a una ordenació
del territori més equilibrada.

El cultiu del tabac també ha tingut tradicionalment
una presència d’una certa rellevància en l’activitat agrària
del Principat, però la seva expansió va ser especialment
notable a partir de mitjan anys vuitanta, de manera que en
poc més de quinze anys la producció de tabac es va mul-

tiplicar per quasi quatre vegades. Així, l’any 1997, en el
qual es va assolir el màxim històric del país en la collita de
tabac, el volum de producció es va situar en 1,05 milions
de quilos, mentre que el 1980 la collita era una mica infe-
rior als 266.000 quilos (gràfic 2.16). Aquest important
augment de la producció de tabac –que, els anys citats,
equival a una taxa de creixement del 8,8% anual acumu-
latiu– va evolucionar paral·lelament a les importacions
d’aquest article, a les quals està vinculada la producció
interna. Pel mateix motiu, la forta caiguda registrada en
aquestes importacions a partir de l’any 1997 permet
explicar la intensa contracció que es va donar posterior-
ment en la producció de tabac.

Com es pot observar en el gràfic 2.16, l’increment
registrat en el cultiu de tabac des dels primers anys noran-
ta fins al 1997 es va neutralitzar els dos exercicis següents,
de manera que el nivell de producció assolit l’any 2000 se
situava en un valor bastant similar al que es mantenia els
anys 1982-1983. A partir de l’any 2000 el volum de la
collita de tabac s’ha mantingut en quantitats força esta-
bles, al voltant de 320.000 quilos (la collita mitjana el
quadrienni 2000-2004 ha estat d’una mica més de
319.500 quilos). Per a l’any 2004, aquesta variable va
assolir la quantitat de 324.060 quilos, cosa que comporta
una lleugera reducció (de -0,8%) en relació a la campanya
anterior. En tot cas, aquest valor s’alinea molt clarament
amb les xifres mitjanes de la darrera dècada (quadre
2.12).

L’estabilització de la producció de tabac que s’obser-
va per al període 2000-2004 és conseqüència de l’acord
adoptat entre els colliters i els industrials, que va tenir
vigència per al producte collit fins al 2004. Aquest acord
determinava que les collites en aquests anys se situarien en
valors no superiors als 335.000 quilos, quantitat que, efec-
tivament, no ha estat superada en les darreres campanyes.
Un cop completat el termini de vigència del conveni
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anterior, al llarg del 2005 s’haurà de tancar un nou acord
que, en principi, es preveu que també tingui una durada de
cinc anys –encara que seria rescindible a instància de les
parts– i que mantingui una continuïtat amb els termes en
què s’ha operat els darrers anys.

D’acord amb això, la producció s’establiria amb valors
màxims de 335.000 quilos, com en el conveni anterior,
i la remuneració dels agricultors estarà vinculada a les
importacions de tabac en brut destinat a la indústria.
En funció dels resultats del període 2000-2004, aquesta
retribució estarà integrada per una part fixa d’entorn a 7
milions d’euros i per una prima, vinculada al volum de les
importacions, que pot assolir entre quatre i cinc milions
d’euros més. En resum, doncs, el sector del tabac ha man-
tingut unes condicions d’estabilitat els darrers anys que,
amb molta probabilitat, es mantindran durant els propers
exercicis.

La distribució territorial del cultiu de tabac apareix
condicionada per l’extensió i per les condicions orogràfi-
ques de cada parròquia, però també per la competència
d’altres activitats en l’ocupació de l’espai. D’aquesta ma-
nera, aquest cultiu presenta un grau important de con-
centració a les parròquies de Sant Julià de Lòria i la Mas-
sana que, al llarg de tot el període 1985-2004, han
concentrat el 33,9% i el 17,5% respectivament de la collita
total del país, és a dir, conjuntament, més de la meitat del
total (quadre 2.12). En sentit contrari, Canillo i Escal-
des-Engordany són les parròquies en les quals aquest
conreu té una menor presència, amb una participació en la
collita total que, durant el mateix període (1985-2004), va
ser del 5,6% i del 4,9% respectivament.

Passant a les activitats transformadores, el sector
industrial també manté un pes relatiu més aviat minso en
l’estructura productiva del país, com ja posaven de mani-

Quadre 2.12: Evolució de la producció total de tabac per parròquies. 1985-2004 (en kg)

Andorra Sant Julià Escaldes-

Canillo Encamp Ordino La Massana la Vella de Lòria Engordany Total

1985 24.440,0 66.969,5 59.481,5 76.110,0 107.241,5 170.212,0 33.809,0 538.263,5
1986 28.913,5 78.575,0 68.570,0 77.951,0 116.695,0 191.642,0 36.796,5 599.143,0
1987 36.480,5 85.616,0 71.540,0 102.024,5 112.330,0 202.088,0 32.654,5 642.733,5
1988 33.394,0 77.250,5 76.872,5 76.549,5 103.502,5 172.487,0 28.134,0 568.190,0
1989 38.075,5 78.578,5 67.986,0 109.666,0 109.036,0 239.531,5 31.284,5 674.158,0
1990 44.361,0 80.816,0 92.839,5 106.846,0 119.013,5 291.328,0 32.654,5 767.858,5
1991 61.566,5 110.030,0 117.222,0 157.832,5 125.970,5 328.450,5 38.003,5 939.075,5
1992 48.123,0 101.907,0 79.530,5 134.973,0 114.335,5 277.438,5 37.877,5 794.185,0
1993 59.544,0 114.511,5 111.615,5 176.032,5 123.012,5 331.920,0 41.226,0 957.862,0
1994 44.119,5 105.262,5 114.086,0 173.504,0 126.786,0 282.260,0 55.663,5 901.681,5
1995 50.233,0 105.944,0 113.701,5 188.496,0 103.841,5 316.634,5 40.885,0 919.735,5
1996 55.327,0 129.423,5 115.613,5 196.096,0 128.872,0 348.084,0 49.815,0 1.023.231,0
1997 62.068,0 134.490,0 114.094,5 207.962,5 128.950,5 350.315,5 49.154,5 1.047.035,5
1998 42.759,0 74.424,5 77.821,5 126.295,5 92.900,5 214.207,0 26.239,0 654.647,0
1999 25.043,5 68.720,5 69.615,5 91.721,0 77.324,0 199.604,5 35.158,0 567.187,0
2000 19.546,2 35.586,1 42.886,4 58.944,3 39.791,5 111.872,0 15.580,6 324.207,1
2001 19.498,4 35.198,2 38.597,9 63.245,5 37.858,7 110.493,6 15.988,5 320.880,8
2002 6.715,9 36.435,7 38.400,4 63.140,8 30.519,0 110.871,2 15.812,9 301.895,9
2003 19.079,3 36.436,8 38.919,5 65.096,5 38.584,3 112.633,4 15.802,5 326.552,3
2004 19.764,5 37.174,2 43.226,7 60.222,6 38.897,2 108.713,4 16.061,7 324.060,3

Font: Departament d’Agricultura.
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fest les dades d’ocupació que s’han presentat dins l’apar-
tat anterior (quadre 2.5; pàg. 50). D’acord amb aquesta
informació, l’any 2004 els afiliats a la Seguretat Social
enquadrats en els sectors de les indústries manufactureres
i de la producció i distribució d’energia elèctrica repre-
sentaven el 4,3% de la mà d’obra total. Per tant, aquestes
dades permeten captar l’escassa importància relativa de
l’activitat industrial en la base productiva del país. A més,
l’evolució seguida per aquest indicador al llarg dels anys
noranta i el primers del nou segle posa de manifest les
limitades expectatives d’aquest sector en l’economia
andorrana en un futur pròxim.

A banda de les dades d’afiliació a la Seguretat Social,
és poca la informació que es pot afegir en relació a l’acti-
vitat industrial que pugui proporcionar alguna noció de
l’evolució general del sector o d’alguna de les branques
transformadores. Una de les fonts que pot proporcionar
algun indici, encara que sigui molt parcial, són les dades
dels moviments d’altes i baixes registrats en les llicències
d’activitat corresponents a les diferents branques de la
indústria, que es recullen en el quadre 2.13. Aquestes
dades –a les quals ja s’ha fet referència anteriorment, i que
de manera agregada s’han presentat en el quadre 2.7–,
comporten, però, importants limitacions que cal tenir en
compte per a la seva utilització i interpretació.

En efecte, atès que es tracta d’autoritzacions admi-
nistratives, no es pot conèixer la importància relativa que
té cada moviment d’alta o de baixa, de manera que un sol
moviment en un sentit pot superar –quant al nombre de
treballadors o al volum d’activitat econòmica que afecta–
a un nombre molt elevat de moviments en sentit contra-
ri. Tot i això, encara que sigui a grans trets, aquestes dades

poden proporcionar una mínima noció respecte a les
tendències globals dins el sector industrial, és a dir, res-
pecte a les branques que, aparentment, reforcen la seva
posició i les que segueixen la dinàmica contrària.

Pel que fa a les activitats industrials –fent abstracció,
per tant, de la construcció i activitats relacionades que
també s’inclouen en el quadre 2.13– es pot apreciar que
l’any 2004 el saldo d’altes i baixes va assolir un valor posi-
tiu relativament elevat, en comparació amb els resultats
d’anys anteriors9. En concret, l’exercici del 2004, les altes
de llicències d’activitat van superar en 46 moviments a les
baixes, mentre que, en el període 2000-2003, l’any que va
registrar un resultat més favorable –el primer del període–
el saldo d’aquests moviments va assolir un valor de 34 i el
més desfavorable va ser l’any 2003, en el qual les baixes
van superar les altes en 2 moviments. De fet, es pot apre-
ciar una certa dinàmica desfavorable en l’evolució d’a-
questa variable al llarg dels quatre anys citats, ja que el
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Gràfic 2.16: Evolució de la producció total de tabac.
1980-2004 (en Kg)

Font: Quadre 2.12.

9. Encara que la font de les dades és la mateixa per a tota la sèrie temporal presentada, l’explotació corresponent als anys 2000 a 2004 s’ha efectuat directament sobre la informació
de base proporcionada pel Departament de Comerç, mentre que, per als anys anteriors, s’ha utilitzat l’explotació que s’incloïa fins a l’any 1999 en el Butlletí Mensual de Conjuntura
publicat pel Servei d’Estudis del Ministeri de Finances. Per aquesta raó, tot i que les dades globals són homogènies, la desagregació sectorial pot presentar alguna diferència.
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valor del saldo d’altes i baixes va seguir una pauta clara-
ment descendent, però l’any 2004 aquesta dinàmica es va
trencar amb una reacció a l’alça significativa.

Per branques, solament en dos casos (la branca de
fabricació i instal·lació de maquinària i equip industrial,
material elèctric i electrònic i les indústries diverses) les

Quadre 2.13: Moviment registrat en activitats industrials i construcció. 1995-2004

1995 1996 1997 1998 1999

Altes Baixes Altes Baixes Altes Baixes Altes Baixes Altes Baixes

Distribució d'electricitat 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Distribució de gas i carburant 0 1 1 7 6 6 0 3 2 1
Distribució d'aigua 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Treball metalls 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Indústria química de base i farmacèutica 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
Fabricació i instal. equipaments industrials,

material elèctric i electrònic 0 1 1 2 2 2 1 3 2 3
Fabricació i elaboració productes

alimentaris i begudes 6 4 10 7 10 6 11 9 8 10
Transformació del tabac 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1
Indústria del vestit i del cuir 2 3 2 4 4 6 0 3 1 3
Indústria de la fusta i moble 0 0 3 2 1 3 1 1 3 0
Impremta, premsa i edicions 3 2 9 6 7 4 8 8 10 7
Indústries diverses 5 3 4 7 7 7 5 9 6 1
Construcció i derivats 75 56 70 78 71 92 102 89 83 68
Recuperació ferro, cartró, etc. 3 0 4 1 2 2 1 0 4 0
Total 96 73 106 116 113 129 132 125 120 95

2000 2001 2002 2003 2004

Altes Baixes Altes Baixes Altes Baixes Altes Baixes Altes Baixes

Distribució d'electricitat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribució de gas i carburant 3 2 2 1 2 1 3 2 3 1
Distribució d'aigua 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Treball metalls 5 2 8 2 6 3 8 12 13 7
Indúst. química de base i farmacèut. 2 4 0 1 0 2 0 1 0 0
Fabr. i instal. maquin. i equip. indust.,

material elèctric i electrònic 12 26 5 10 5 15 3 8 6 7
Fabric. i elaborac. productes

alimentaris i begudes 16 7 19 12 23 16 15 16 22 7
Transformació del tabac 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Indústria del vestit i del cuir 2 1 3 6 3 1 1 5 5 2
Indústria de la fusta i moble 33 4 18 13 19 9 15 17 20 8
Impremta, premsa i edicions 25 18 14 11 14 9 19 5 19 6
Indústries diverses 2 1 5 3 1 7 6 5 3 8
Construcció i derivats 161 76 114 67 137 80 171 102 193 94
Recuperació ferro, cartró, etc. 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0
Total 261 142 189 126 212 143 242 174 286 140

Font: Departament de Comerç.
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baixes de llicències d’activitat van superar les altes i en
unes altres tres (distribució d’electricitat; indústria quí-
mica i farmacèutica; i transformació de tabac) no es va
registrar cap moviment en ambdós sentits. Entre la resta
d’activitats, destaquen amb un dinamisme més gran l’ela-
boració de productes alimentaris i begudes, la indústria
de la fusta i el moble i la de les arts gràfiques, impremta i
edició, en les quals les altes van superar les baixes en més
de deu moviments. També les indústries de treball dels
metalls van mostrar un dinamisme relativament alt.

Si s’observa l’evolució seguida per aquest indicador al
llarg del quinquenni 2000-2004, es pot comprovar que les
tres branques més dinàmiques l’any 2004 –la de l’alimen-
tació i begudes, la indústria de la fusta i el moble i la de les
arts gràfiques, impremta i edició– ho van ser també durant
tot el període. Amb les limitacions que afecten a la varia-
ble considerada, es pot inferir d’això que aquestes bran-
ques tendeixen a reforçar la seva posició relativa en la base
transformadora del Principat. Igualment, sembla raonable
pensar que aquesta dinàmica està vinculada fonamental-
ment a la demanda interior, fet que permet esperar una
certa capacitat d’expansió per a aquestes branques.

Una altra informació que aporta referències respecte
a la marxa del sector industrial –si bé, en aquest cas, es
tracta d’informació de caràcter qualitatiu– és la que s’in-
clou en les enquestes de conjuntura que elabora semes-
tralment la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’An-
dorra, adreçades a les empreses dels diferents sectors
d’activitat. Entre els sectors que es consideren dins aques-
tes enquestes apareix la indústria, per a la qual es pren en
consideració l’evolució d’un conjunt de variables que
intenten reflectir la percepció dels empresaris respecte a la
situació durant el semestre i l’exercici precedent, així com
respecte a les seves expectatives de cara a un futur pròxim.

Pel que fa a la valoració que efectuaven els empresa-
ris de la indústria respecte a l’evolució durant l’any 2004

de les principals variables, es detectava una percepció de
les condicions del mercat per part dels agents relativa-
ment optimista, atès que el primer semestre de l’exercici
un 84% dels industrials qualificaven com a bona o regu-
lar la marxa dels negocis, percentatge que el segon semes-
tre de l’any encara pujava fins al 86%. Igualment, el 26%
dels empresaris de la indústria qualificava com a elevades
les comandes i un 47% estimava que eren normals. Valo-
rant el conjunt del 2004 en relació al 2003, un 37% dels
enquestats considerava que la xifra de negocis havia
millorat i un 51% més que s’havia mantingut a un nivell
similar.

En relació als fluxos d’inversió, un 62% de les empre-
ses enquestades responia que durant el 2004 s’havien
mantingut amb xifres similars a l’any anterior i un 33%
que havien augmentat, i solament el 5% dels empresaris
reconeixia una reducció de la inversió. En el cas de l’ocu-
pació, la valoració era una mica menys positiva, però el
85% dels empresaris de la indústria afirmava que s’havia
mantingut o havia augmentat. La percepció dels indus-
trials respecte a l’evolució esperable durant l’any 2005 es
pot qualificar com a optimista, atès que el 52% preveia un
manteniment de la xifra de negocis i un 41% una millo-
ra, mentre que el 90% anticipava que les inversions man-
tindrien un ritme similar o millorarien.

Entre els factors que dificulten l’augment de la pro-
ducció, els industrials en situaven bàsicament tres: l’aug-
ment de la competència, en primer lloc, però amb uns
altres dos aspectes més quasi amb el mateix nivell d’im-
portància, la manca de mà d’obra qualificada i la feblesa de
la demanda. També atorgaven una importància conside-
rable a l’augment dels costos d’explotació. En tot cas, es
dedueix de les valoracions dels empresaris que l’evolució
seguida per la seva activitat l’any 2004 i les expectatives de
cara al futur més immediat presentaven un caire bastant
favorable, atès que la dinàmica prevista en les principals
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variables era a un manteniment o millora en un percen-
tatge àmpliament majoritari dels casos.

En el cas del sector de la construcció i activitats anne-
xes, les dades de moviments en les llicències d’activitat

durant l’any 2004 proporcionen també una primera infor-
mació general en relació a l’evolució general de les empre-
ses. D’acord amb això, el saldo positiu, considerablement
elevat, que va assolir aquest indicador –les altes van supe-

Quadre 2.14 : Superfície autoritzada per a construccions 1994-2004 (m2) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Apartaments
Canillo 9.505 6.379 1.686 7.922 17.901 18.780 17.118 31.051 27.947 43.695 167.891
Encamp 29.818 23.632 31.011 18.548 11.242 29.870 25.151 28.888 10.020 31.857 55.517
Ordino 6.580 9.592 9.360 14.922 20.285 17.095 18.552 12.217 25.038 11.416 46.851
La Massana 19.225 17.059 5.912 7.234 8.908 20.957 12.040 45.674 17.795 50.078 73.974
Andorra la Vella 46.813 37.097 57.287 9.217 36.385 48.122 27.344 104.767 47.267 107.911 46.599
Sant Julià de Lòria 44.393 13.225 11.515 5.653 10.672 17.324 11.867 35.376 6.362 9.923 45.081
Escaldes-Engordany 13.276 26.870 26.510 24.583 11.268 51.337 37.043 26.824 69.727 79.794 78.766
Total apartaments 169.610 133.854 143.281 88.079 116.661 203.485 149.115 284.797 204.156 334.674 514.679

Xalets
Canillo - 1.785 481 1.897 1.567 2.814 1.944 2.126 2.461 5.825 6.435
Encamp 2.882 2.976 3.334 1.620 1.169 673 2.651 2.904 1.262 5.195 459
Ordino 1.747 - 1.392 375 1.683 3.381 2.027 601 2.053 905 975
La Massana 4.213 2.355 1.772 3.445 874 4.171 9.580 7.312 7.212 10.518 16.281
Andorra la Vella 2.437 683 2.217 3.156 3.465 479 1.296 958 - 2.833 3.771
Sant Julià de Lòria 2.838 1.798 2.306 987 2.676 2.903 4.271 1.731 1.997 6.785 4.474
Escaldes-Engordany 4.210 5.995 1.890 3.506 6.320 6.590 3.058 11.423 4.267 6.109 8.664
Total xalets 18.327 15.592 13.392 14.986 17.754 21.011 24.827 27.055 19.252 38.170 41.059

Altres edificis (*)
Canillo 4.050 518 3.225 4.568 6.204 2.930 36.704 20.724 54.126 10.537 24.531
Encamp 1.155 4.338 2.147 - 6.019 11.345 6.639 300 4.001 540 880
Ordino 1.617 575 2.730 4.949 4.283 - 3.357 440 503 2.165 3.580
La Massana 10.067 - 2.593 7.286 7.627 15.214 203 3.752 744 15.111 5.985
Andorra la Vella 3.845 - 5.344 5.442 17.766 3.973 9.558 22.189 6.102 35.590 5.419
Sant Julià de Lòria 3.086 828 126 240 1.800 2.062 616 5.669 2.281 12.745 -
Escaldes-Engordany 30 4.128 2.180 - 3.559 418 2.921 10.645 18.753 6.648 9.618
Total altres edificis 23.850 10.387 18.345 22.485 47.258 35.942 59.998 63.719 86.510 83.336 50.013

Total construccions
Canillo 13.555 8.682 5.392 14.026 25.672 24.524 55.766 53.901 84.534 60.057 198.857
Encamp 33.855 30.946 36.492 19.903 18.430 41.888 34.441 32.092 15.283 37.592 56.856
Ordino 9.944 10.167 13.482 20.246 26.251 20.476 23.936 13.258 27.594 14.486 51.406
La Massana 33.505 19.414 10.277 17.965 17.409 40.342 21.823 56.738 25.751 75.707 96.240
Andorra la Vella 53.095 37.443 64.848 17.815 57.616 52.574 38.198 127.914 53.369 146.334 55.789
Sant Julià de Lòria 50.317 15.851 13.947 6.880 15.148 22.289 16.754 42.776 10.640 29.453 49.555
Escaldes-Engordany 17.516 36.993 30.580 28.089 21.147 58.345 43.022 48.892 92.747 92.551 97.048
Total construccions 211.787 159.833 175.018 124.924 181.673 260.438 233.940 375.571 309.918 456.180 605.751

* Inclou despatxos, magatzems i hotels.
Font: Servei d’Estudis del Ministeri de Finances (Butlletí Mensual de Conjuntura).
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rar en 99 moviments a les baixes– denotaria un dinamis-
me considerable. També és interessant constatar que una
comparació amb anys anteriors revela que aquest saldo és
el més elevat assolit per aquesta variable durant el quin-
quenni 2000-2004, malgrat que la diferència positiva
entre les altes i les baixes d’activitats del sector en tots els
anys de la sèrie va ser prou voluminosa (quadre 2.13). En
funció d’això, es pot interpretar que el cicle expansiu del
sector de la construcció no solament es va mantenir
durant l’exercici del 2004, sinó que fins i tot es va reforçar.

Aquesta apreciació ve corroborada per les dades d’un
altre indicador que permet apreciar amb una considerable
precisió el ritme d’activitat que segueix el sector de la
construcció i que també fa possible una consideració més
detallada, tant territorialment com segons diferents seg-
ments dins el conjunt de l’activitat constructiva. Es trac-
ta de les estadístiques que quantifiquen la superfície auto-
ritzada per als diferents tipus d’edificacions, indicador
que es pot considerar que anticipa l’evolució a curt i mitjà
termini del conjunt del sector. En el quadre 2.14 es pre-
senten les dades referents a la superfície autoritzada per a
construccions, segons tres grans tipus d’usos –dos de cai-
re residencial (apartaments i xalets) i un altre que agrupa
les edificacions destinades a activitats econòmiques (ofi-
cines i despatxos, naus, comerços i magatzems, hotels,
garatges, etc.)– per a cadascuna de les parròquies del país
durant el període 1994-2004.

Les estadístiques de la superfície autoritzada per als
diferents tipus d’edificacions permeten avaluar l’activitat
desenvolupada pel sector de la construcció i les expectati-
ves dels empresaris respecte a l’evolució del mercat en un
futur pròxim. Tot i això, també convé matisar que aques-
tes dades fan referència a unitats físiques de superfície
que, en funció del tipus d’utilització a què es destinin les
construccions i la ubicació a què corresponguin, poden
assolir valors de mercat força diferents. Igualment, en la

mesura que es tracta de dades referents a autoritzacions
obtingudes, no comporten necessàriament una execució
immediata, sinó que el ritme de realització pot variar sig-
nificativament en funció del comportament de la deman-
da, encara que l’experiència dels darrers anys permet apre-
ciar una considerable immediatesa en el desenvolupament
dels projectes. En qualsevol cas, aquesta informació cons-
titueix un element de referència de considerable valor per
analitzar la dinàmica de l’activitat constructiva.

Per a l’exercici del 2004, aquestes dades revelen el
notable dinamisme del sector de la construcció, ja que el
nombre de metres quadrats totals autoritzats per als dife-
rents tipus de construccions va augmentar un 32,8%. En
valors absoluts, la superfície total autoritzada va assolir
una xifra superior als 600.000 m2, cosa que no solament
representa un màxim històric, sinó que també supera
àmpliament totes les referències anteriors (quadre 2.14).
De fet, ja la superfície autoritzada l’any 2003, que va ser
de 456.180 m2, va superar qualsevol registre previ, atès
que el valor màxim assolit amb anterioritat va ser de
411.675 m2 autoritzats l’any 1989. D’acord amb això,
s’ha d’atribuir al sector de la construcció una capacitat de
creixement certament notable, ja que la darrera fase
expansiva està mostrant un vigor i una persistència que es
poden qualificar com a excepcionals.

Pot donar una idea d’això la comparació entre la
superfície total que es va autoritzar el darrer quinquenni
en comparació amb els cinc anys anteriors. Així, en el
període 2000-2004 es va assolir una xifra global de quasi
dos milions de metres quadrats (en concret, 1,98 milions
de m2), enfront a poc més de 900.000 m2 que van ser
autoritzats en el període 1995-1999. D’altra banda, el rit-
me de creixement seguit per aquest indicador després de
l’any 1997 va ser d’una considerable intensitat.

El gràfic 2.17, en el qual s’han representat els valors
totals de la superfície autoritzada per a construccions,
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permet apreciar la intensitat i continuïtat de la fase
expansiva que travessa el sector de la construcció després
de l’any 1997. Malgrat el notable dinamisme que revelen
aquestes dades, resulta difícil no percebre l’agudització
dels riscos subjacent darrera de la forta expansió registra-
da per l’activitat constructiva i pel mercat immobiliari. De
fet, encara que no sigui fàcil valorar la capacitat d’absor-
ció de la demanda sense una anàlisi molt més profunda
d’aquest tema i de tots els factors que hi incideixen, no
sembla fàcil que la tendència expansiva dels darrers anys
pugui seguir una línia de continuïtat en el futur.

Cal tenir en compte que el cicle expansiu s’ha basat
fonamentalment en el mercat immobiliari residencial,
que representa l’àmplia majoria de la superfície autorit-
zada per als diversos tipus de construccions. Com es pot
observar en el quadre 2.14, els metres quadrats autorit-
zats destinats a apartaments el trienni 2002-2004 superen
la xifra d’un milió (en concret sumen una mica més d’1,05
milions). Acceptant que la dimensió mitjana construïda
de cada apartament se situï entorn a 120 m2 –superfície
molt probablement sobrevalorada–, això suposaria que
l’extensió total autoritzada per a la construcció d’aquest
tipus d’edificacions equivaldria a un total de quasi 9.000
apartaments, quantitat que exigeix el sosteniment d’una
intensitat de demanda considerable, ja que aquesta oferta
d’obra nova s’afegeix al mercat de segona ocupació.

Com s’ha assenyalat, la desagregació de les dades glo-
bals de superfície autoritzada per a construccions, segons
els tipus d’usos previstos, permet apreciar el pes determi-
nant que assoleixen les edificacions destinades a aparta-
ments. Així, l’any 2004 aquesta variable va assolir un valor
de 514.694 m2, cosa que comporta un creixement del
53,8% i que representa una participació del 85% en els
valors totals (quadre 2.14 i gràfic 2.18). L’excepcional
creixement de la superfície autoritzada destinada a apar-
taments adopta un caire encara més destacable si es con-

sidera que, en tota la sèrie històrica disponible, fins a l’any
2003 no s’havien assolit mai els 300.000 m2 autoritzats
per a aquest tipus d’edificacions. Per tant, el valor de l’any
2004, a més de representar un màxim històric, supera
molt àmpliament qualsevol registre anterior. Per la seva
banda, la superfície destinada a xalets també va augmen-
tar, encara que de manera més moderada –un 7,6%–, i en
valors absoluts se situa igualment com a un màxim histò-
ric, condició que també havia tingut la xifra corresponent
al 2003.

Certament, es pot considerar normal que l’edificació
destinada a usos residencials superi d’una manera àmplia
la resta d’utilitzacions i que, dins d’aquest ús, els aparta-
ments en constitueixin la part més important. Tanmateix,
la notable acceleració experimentada per a l’edificació
residencial el bienni 2003-2004 va assolir una intensitat
inusual, en la mesura que qualsevol valor anterior apareix
força allunyat de les xifres obtingudes en aquests anys.
Aquesta situació va fer que la proporció de la superfície
autoritzada total absorbida pel segment dels apartaments

Gràfic 2.17: Superfície total autoritzada per a construccions.
1994-2004 (m2)

Font: Quadre 2.14.
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hagi seguit una pauta ascendent de considerable intensi-
tat, ja que va passar del 65,9% que representaven l’any
2002 al 73,4% el 2003 i a un 85% el 2004. D’aquesta
manera, si bé la situació habitual és que els apartaments
representin la part àmpliament majoritària de la superfí-
cie prevista per a edificacions, el percentatge assolit el
darrer exercici es pot considerar extraordinàriament alt, ja
que, durant els anys anteriors, en molt poques ocasions
s’havia superat el 80% (gràfic 2.19).

Al contrari dels dos casos anteriors, les construccions
destinades a altres usos –que, bàsicament, apleguen utilit-
zacions afectades a activitats econòmiques– van experi-
mentar l’any 2004 una tendència descendent important
en relació a exercicis anteriors. Així, respecte a l’any 2003,
la disminució va ser del 40%, cosa que comporta una cai-
guda considerable, després d’un període força expansiu.
En valors absoluts, la superfície autoritzada per a cons-
truccions destinades a activitats econòmiques va superar
lleugerament els 50.000 m2, quantitat certament bastant
inferior a les que van ser autoritzades en el període 2000-

2003, que van oscil·lar entre un mínim de 60.000 m2 i un
màxim de 86.510 m2.

D’acord amb aquestes dades, l’evolució de la variable
analitzada revela una situació de dinamisme molt notable
de l’activitat constructiva durant l’any 2004, derivada
fonamentalment del segment de construcció d’aparta-
ments, que va assolir un màxim històric amb un valor sen-
siblement superior a qualsevol altre dels exercicis prece-
dents. Encara que amb una contribució més moderada,
l’aportació de l’altre grup de l’edificació residencial, és a dir,
la construcció de xalets, també va seguir una pauta similar
als apartaments, mentre que les construccions destinades a
activitats econòmiques van registrar una contracció apre-
ciable. Tanmateix, el pes determinant que assoleix la cons-
trucció d’apartaments va fer que l’evolució global compor-
tés un increment extraordinàriament fort del conjunt dels
usos. De tota manera, també cal tenir en compte que el rit-
me d’iniciació i d’execució dels projectes d’edificis pot
variar en funció de la pressió de la demanda i de la percep-
ció de les condicions del mercat per part del promotors.

Gràfic 2.19: Distribució percentual de la superfície 
autoritzada per a construccions. 1994-2004 

Font: Quadre 2.14.
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Gràfic 2.18: Superfície autoritzada per a construccions,
segons tipus d’ús. 1994-2004 (m2)

Font: Quadre 2.14 (pàg. 74).
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En tot cas, malgrat que la situació del sector de la
construcció en el recent cicle expansiu dificulta notable-
ment la continuïtat del ritme mantingut els darrers anys
–i, en especial, l’últim exercici–, la percepció dels empre-
saris que es desprèn de l’enquesta de conjuntura de la
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra cor-
responent al segon semestre del 2004 es pot considerar
optimista, ja que el 47% dels consultats valoraven com a
bona la marxa dels negocis i un altre 53% com a regular,
mentre que la valoració de dolenta no rebia cap resposta.
Igualment, com a previsions per al 2005, els constructors
esperaven un manteniment de la situació en un 75%
dels casos i el 13% consideraven que la xifra de negocis 
encara podia augmentar. Tenint en compte la força i 
prolongació de la fase alcista viscuda pel sector els darrers
anys, es pot considerar que les expectatives futures dels
agents mantenen un nivell de confiança notablement alt.

Pel que fa a la distribució territorial de la superfície
autoritzada per a construccions, cal destacar la concentra-
ció que l’any 2004 s’aprecia a la parròquia de Canillo, que
absorbia el 32,8% del total nacional, amb un valor abso-
lut proper als 200.000 m2, seguida per Escaldes-Engor-
dany i la Massana, amb xifres properes a 100.000 m2 en
ambdós casos. Així, les tres parròquies assolien conjunta-
ment el 64,5% de la superfície autoritzada per a construc-
cions en el conjunt del país. Com és lògic, atès el pes rela-
tiu del grup dels apartaments en el valor global, és aquest
concepte el que tenia més influència en la distribució
territorial de la superfície total. Tanmateix, també és des-
tacable la posició de Canillo en l’apartat de les construc-
cions destinades a activitats econòmiques, ja que aquesta
parròquia aportava quasi la meitat de superfície total
corresponent a aquest grup.

Per tant, el dinamisme de l’activitat constructiva a
Canillo l’any 2004 va ser certament notable, especialment
en l’apartat d’edificis d’apartaments. La comparació de les

dades del citat exercici amb les dels anys anteriors és espe-
cialment reveladora, atès que els 161.891 m2 destinats a
apartaments autoritzats l’any 2004 representen un valor
no massa inferior a la suma dels deu anys anteriors (1994-
2003), en els quals no es va arribar als 182.000 m2.
Aquesta percepció encara s’aguditza considerablement si
es comparen les xifres del 2003 i el 2004 amb les de qual-
sevol exercici precedent, amb les quals la distància és real-
ment molt voluminosa.

La comparació entre les dades de superfície autorit-
zada total de l’any 2004 i les de l’exercici anterior per a les
diverses parròquies revela situacions força dispars. Així,
Ordino i Canillo són les que van registrar increments més
espectaculars, ja que van multiplicar per 2,5 i per 2,3 el
valor corresponent a l’any 2003 i Sant Julià de Lòria i
Encamp també van experimentar augments considera-
bles, del 68,3% i del 51,2% respectivament. En canvi,
les dues parròquies que integren l’agregat urbà central
–Andorra la Vella i Escaldes-Engordany– van tenir el
comportament menys dinàmic, ja que la variable consi-
derada va disminuir un -61,9% en el cas de la capital i va
augmentar un 4,9% per a Escaldes-Engordany, valor
molt moderat en comparació amb la resta de circums-
cripcions. Aquestes dades venen a corroborar la interpre-
tació basada en altres informacions respecte a la disminu-
ció del pes relatiu de l’aglomerat urbà central i el
reforçament de la posició de les altres parròquies, en espe-
cial les situades al nord del país.

Tanmateix, també és prudent assenyalar que la super-
fície autoritzada total per a construccions presenta oscil-
lacions considerables al llarg del temps, amb la qual cosa
l’evolució observada en dos períodes consecutius pot pro-
porcionar una valoració poc matisada. D’aquesta manera,
si, per exemple, es considera el valor agregat de la variable
per als darrers deu anys, es pot constatar que Andorra 
la Vella i Escaldes-Engordany apleguen una proporció



Informe sobre l’economia andorrana. 2004

79

majoritària del total, en concret un 22,6% i un 19,1% per
al període 1995-2004. Canillo, amb un 18,4%, se situava
immediatament després i la Massana i Encamp aportaven
un 13,2% i un 11,2% més. Ordino i Sant Julià de Lòria,
per la seva banda, assolien participacions molt similars,
del 7,8% i el 7,7% respectivament.

En tot cas, això tampoc resta rellevància al fenomen
més destacat que posen de manifest les dades de superfí-
cie autoritzada per a construccions l’any 2004, com és el
fort impuls que va registrar la parròquia de Canillo, que
revela una expansió urbana d’una intensitat amb molt
pocs precedents, no tan sols en la seva pròpia evolució,
sinó també en el desenvolupament del conjunt del Prin-
cipat. De fet, si s’observa un sèrie històrica de vint anys
(1985-2004) i s’aplica algun instrument per desestacio-
nalitzar les dades –calculant, per exemple, una mitjana
mòbil de tres anys– és clarament perceptible l’avenç en la
posició de Canillo els darrers exercicis, principalment a
partir de l’any 2000.

Com a aspecte que pot tenir alguna incidència en el
mercat immobiliari, es pot fer una breu referència a l’a-
provació pel Govern de la Llei de propietat horitzontal10,
que va sorgir amb la finalitat de regular les relacions de
veïnatge en les cases dividides en pisos i d’acotar els drets
i obligacions que afecten als elements comuns.

II.4 - Comerç i turisme
A l’igual que s’ha assenyalat en el cas dels sectors analit-
zats en el capítol anterior, les possibilitats de realitzar una
valoració suficientment detallada del comportament i l’e-
volució de les diferents activitats que integren el sector

dels serveis estan condicionades significativament per les
limitacions que presenta la informació disponible. En
aquesta ocasió, però, es disposa d’algunes dades rellevants
referents al sector hoteler i d’altres, més àmplies, que
reflecteixen la dinàmica general del conjunt de l’activitat
turística o bé, més específicament, del turisme de tempo-
rada hivernal.

A més, dins la branca dels serveis, es disposa també
d’una informació prou abundant i precisa per al sector
bancari, el qual, per la importància de la seva funció dins
l’economia i pel fet d’actuar estretament vinculat als ope-
radors del mercat internacional, es troba sotmès a un grau
de control i de transparència que no afecta altres agents
econòmics del país. Aquesta disponibilitat de dades refe-
rents a les entitats bancàries permet tractar molt més
àmpliament aquest sector, raó per la qual s’analitza poste-
riorment de manera individualitzada.

D’acord amb això, el conjunt d’informació existent
referit a l’activitat turística i al sector financer permet
millorar sensiblement la qualitat de l’anàlisi en els aspec-
tes concrets que abraça. Tanmateix, en el cas del sector
comercial i en la resta d’activitats de serveis, la informació
disponible, a banda de les dades relatives a la població ocu-
pada –tractades anteriorment–, és molt escassa i es redueix
bàsicament als moviments registrats en les llicències d’ac-
tivitat, a l’igual que passava en el cas del sector industrial.

Les dades d’aquests moviments que afecten a les dife-
rents branques del sector dels serveis s’han recollit en el
quadre 2.15 per al període 1995-2004 i permeten obtenir
una noció aproximada de l’evolució relativa d’aquestes
branques11, sempre amb les reserves que comporta el fet

10. Llei 12/2004, de 30 de juny de 2004 (BOPA núm. 16047 del 28-7-2004).

11. Com en el cas de les dades presentades en el quadre 2.13 (pàg. 72), les xifres corresponents al període 2000-2004 i les dels exercicis anteriors han estat objecte de diferents explo-
tacions, malgrat procedir de la mateixa font, amb la qual cosa la desagregació sectorial pot incorporar alguna diferència, que no hauria d’incidir en la seva valoració.
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de tractar-se d’una variable darrera de la qual hi pot haver
entrades o sortides en el mercat amb dimensions molt
dispars. Pel que fa a l’exercici 2004, aquestes dades reflec-

teixen una situació de notable dinamisme, si es considera
que el saldo net d’altes i baixes va assolir un valor de sig-
ne positiu força voluminós, de 395 unitats. A més, aquest

Quadre 2.15: Moviment registrat en activitats comercials i de serveis. 1995-2004

1995 1996 1997 1998 1999

Altes Baixes Altes Baixes Altes Baixes Altes Baixes Altes Baixes

Comerç al major d'alimentació 27 16 36 39 38 43 41 41 25 25
Comerç major altre que aliment. 65 42 111 114 114 108 133 108 89 79
Engròs interind. i intermed. comerç 2 5 34 21 28 25 35 28 28 16
Comerç al detall d’alimentació 20 26 49 62 55 71 77 73 57 66
Grans magatzems 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Comerç detall altre que aliment. 152 132 238 296 251 320 279 253 189 188
Ram de l'automòbil 27 17 58 47 48 56 51 60 50 45
Reparacions diverses 2 6 12 9 14 11 9 15 5 9
Hotels, bars i restaurants 111 80 124 159 170 176 154 119 112 152
Transports i activitats annexes 19 27 25 30 27 62 27 27 22 24
Estudis, consells i assistència 60 23 45 36 53 32 65 51 47 39
Sanitat 1 2 4 2 2 9 3 3 3 3
Ensenyament i guard. d'infants 2 0 9 7 4 12 4 7 3 3
Serveis recreat., cult. i esport. 9 4 9 10 14 9 16 4 5 9
Serveis diversos 68 49 90 72 90 66 108 72 95 86
Organismes financers i assegur. 5 4 6 6 7 13 16 9 6 7
Total 570 433 850 910 916 1.013 1.018 871 736 751

2000 2001 2002 2003 2004

Altes Baixes Altes Baixes Altes Baixes Altes Baixes Altes Baixes

Comerç al major d'alimentació 38 49 56 62 71 57 46 32 27 42
Comerç major altre que aliment. 96 90 124 70 118 88 106 75 126 94
Engròs interind. i intermed. comerç 34 26 32 25 47 42 57 50 76 48
Comerç al detall d’alimentació 86 56 98 86 129 79 112 86 119 97
Grans magatzems 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Comerç detall altre que aliment. 291 261 189 208 283 244 282 262 312 260
Ram de l’automòbil 94 69 40 59 74 47 51 33 61 42
Reparacions diverses 8 7 10 9 10 8 8 11 17 12
Hotels, bars i restaurants 192 153 181 154 238 196 178 136 171 114
Transports i activitats annexes 34 18 22 18 19 13 54 13 27 10
Estudis, consells i assistència 57 32 60 25 57 41 94 37 96 40
Sanitat 2 1 2 1 5 2 7 1 7 1
Ensenyament i guard. d'infants 6 2 6 1 10 6 11 8 15 5
Serveis recreat., cult. i esport. 17 10 20 15 31 22 24 12 21 10
Serveis diversos 141 70 156 97 135 116 175 139 195 104
Organismes financers i assegur. 18 3 13 3 15 9 4 7 14 10
Total 1.114 847 1.009 833 1.244 970 1.209 902 1.284 889

Font: Departament de Comerç.
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valor va ser el més elevat de tota la sèrie temporal consi-
derada ja que va superar significativament el que es va
registrar l’any anterior que, al seu torn, ja s’havia situat a
la mateixa posició.

En general, durant els darrers anys, aquest indicador
ha mantingut una pauta clarament favorable, de manera
que el saldo mitjà d’altes i baixes en el quadrienni anterior,
2000-2003, va ser de 256. En funció d’aquestes dades,
doncs, es pot considerar que l’any 2004 el conjunt del sec-
tor dels serveis va seguir una dinàmica força positiva que,
en bona part, mantenia una continuïtat amb el trienni
anterior. Dins d’una tònica general favorable –ja que,
excepte una branca, el comerç al major d’alimentació, la
resta va presentar un saldo positiu en els moviments regis-
trats–, destaca clarament el grup dels serveis diversos, amb
una diferència positiva de 91 unitats entre les altes i les bai-
xes. Aquest grup aplega un conjunt molt ampli d’activitats,
amb predomini dels serveis personals, amb la qual cosa es
poden vincular principalment a la demanda interna.

També van assolir saldos positius elevats en els movi-
ments d’activitats –més de 50 unitats– el segment d’estu-
dis, consells i assistència, el comerç al detall no alimenta-
ri i els hotels, bars i restaurants. Amb valors no tan
elevats, però també de signe positiu i relativament impor-
tants –entre 20 i 35– apareixen els sectors del comerç al
major no alimentari, l’engròs interindustrial, el comerç al
detall d’alimentació i el ram de l’automòbil. Per tant,
entre les branques de serveis més dinàmiques l’any 2004,
segons aquest indicador, apareixen tant algunes depen-
dents fonamentalment de la demanda interior com d’al-
tres que es poden relacionar sobretot amb la demanda
turística.

Entre les primeres figurarien els serveis diversos, les
activitats d’estudis, consells i assistència –que es poden
identificar en gran part amb les activitats de serveis a les
empreses–, així com l’engròs interindustrial, el comerç al

detall d’alimentació i el ram de l’automòbil. En canvi, es
pot atribuir una relació més directa amb la demanda
generada pels visitants en els sectors del comerç no ali-
mentari –majorista i al detall– i als hotels, bars i restau-
rants. En d’altres segments, com el transport i activitats
annexes, la sanitat o els serveis recreatius, culturals i
esportius, també lligats en gran part a la demanda domès-
tica, el saldo positiu en els moviments d’altes i baixes va ser
més moderat, però, en relació al seu pes relatiu en l’es-
tructura productiva del país, es pot considerar que també
va reflectir un comportament netament positiu.

Com en el cas d’altres sectors, l’enquesta de conjun-
tura que elabora semestralment la Cambra de Comerç,
Indústria i Serveis d’Andorra aporta també informació
qualitativa d’interès. Aquest treball inclou un apartat
dedicat específicament al comerç minorista i diferencia,
dins d’aquest, vuit subsectors: alimentació, equipament
personal, equipament de la llar, higiene i sanitat, electrò-
nica, vehicles i accessoris, comerços d’altres productes i
supermercats i grans magatzems.

L’enquesta realitzada amb referència al segon semes-
tre del 2004 recull la valoració dels empresaris per al con-
junt d’aquell exercici que, en general, revela la percepció
per part dels comerciants d’unes condicions d’estanca-
ment o, fins i tot, de lleugera disminució del volum de
negoci. Així, pel que fa a la xifra de vendes, un 20% dels
comerciants consultats percebia que havia millorat durant
l’any 2004, però un 41% estimava que s’havia mantingut
estable i un 39% considerava que havia disminuït. La
majoria dels subsectors del comerç mantenien una posició
pessimista, especialment acusada en el cas dels segments
de l’electrònica i l’equipament personal, que consideraven
en el 50% o més de casos que la xifra de vendes del 2004
havia estat inferior a la de l’any anterior.

En canvi, els supermercats i grans magatzems desta-
caven com el segment amb una percepció més favorable,
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ja que un 44% de les respostes estimaven que havien
millorat la xifra de negoci i un 44% més que s’havia man-
tingut en valors similars. Una valoració també lleugera-
ment millor que el conjunt del sector la feien els segments
de l’equipament de la llar i de la higiene i sanitat, encara
que amb una visió també més aviat negativa.

Les altres dues variables incloses en l’enquesta reflec-
tien una visió menys desfavorable de l’exercici 2004 per
part dels empresaris del comerç, ja que, pel que fa al
volum d’inversió, en un 19% dels casos es considerava que
havia augmentat i en un 73% més que havia mantingut un
ritme similar a l’any anterior i solament un 8% estimava
que havia disminuït. Per tant, es pot deduir d’aquesta
dada que, malgrat la percepció poc favorable dels comer-
ciants de les condicions globals, mantenien una confiança
raonable en el futur del sector, en la mesura que en la
major part dels casos declaraven haver mantingut o aug-
mentat el flux d’inversió.

Pel que fa a l’ocupació, un percentatge del 9% dels
empresaris valorava que havia baixat, enfront al 8% que
considerava que havia augmentat, amb una voluminosa
majoria del 83% que estimava que es va mantenir estable.
Per tant, de la lectura que es pot fer de les respostes rela-
tives a aquest indicador, com de les referents a la inversió,
es desprèn una posició més equilibrada entre les valora-
cions de caire més negatiu i les més favorables, amb un
predomini dels comerciants que aprecien unes condicions
d’estabilitat.

Quant a les expectatives que mantenien els empresa-
ris del comerç de cara a l’exercici 2005, la previsió domi-
nant era de continuïtat de la situació de la demanda o 
d’una moderada millora en relació a l’any anterior, ja que
el 57% dels enquestats preveia un manteniment de la xifra
de vendes i un 25% esperava que es produís una millora,
mentre que el 18% restant considerava més probable que
baixessin. Les previsions referents al flux d’inversions pre-

sentaven un perfil relativament similar a les comentades en
relació a la xifra de vendes, amb un cert augment de la
proporció dels comerciants que pensaven que el flux
inversor seguiria un ritme similar i una reducció dels que
mantenien apreciacions més positives o bé de caire oposat.

Passant a considerar el sector de l’hoteleria, una de les
dades que resulta molt representativa de l’activitat realit-
zada per les empreses és la que fa referència al nivell d’o-
cupació que van mantenir els establiments hotelers en les
principals temporades turístiques de l’any. Igualment, les
dades del nombre de places hoteleres disponibles a les
diferents parròquies, detallades segons el nivell de quali-
tat dels establiments, aporten informació rellevant res-
pecte a la distribució territorial de l’oferta hotelera al país
i, comparades amb les d’èpoques anteriors, referent a la
seva evolució.

En el quadre 2.16 s’ha recollit aquest últim tipus de
dades, especificant el nombre d’establiments i de places
hoteleres existents a cada parròquia per a les diferents
categories. Apareixen en el quadre aquestes dades per a la
darrera temporada 2004-2005 i, com a element de com-
paració, s’han afegit també les corresponents a cinc tem-
porades abans, és a dir la de 1999-2000. Cal aclarir que la
classificació presentada no és homogènia per a ambdós
grups de dades, ja que per a la temporada de referència
emprada, és a dir la de 1999-2000, no es disposava d’una
classificació oficial per categories, que és la que s’ha
reflectit en les dades de la temporada 2004-2005. En
aquest darrer cas, per tant, la informació respon a la clas-
sificació oficial efectuada pel Departament de Turisme i
inclou l’oferta hotelera total existent en hotels, apartho-
tels, hostals i residències, pensions i apartaments turístics.

Per a les dades de la temporada 1999-2000, en can-
vi, aquesta classificació encara no s’havia establert, amb la
qual cosa la segmentació per categories es va realitzar per
aproximació, en funció del preu oficial declarat pels esta-
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bliments per a l’habitació doble. Això vol dir que ambdós
grups de dades no són estrictament comparables des del
punt de vista de les categories, encara que, òbviament, no
presenten cap problema en termes globals. D’altra banda,
atès el criteri que es va utilitzar per aproximar-se a la cate-
goria dels establiments, es pot considerar que es va sobre-
valorar el pes del segment mitjà que, per a la temporada
1999-2000, amb tota probabilitat, inclou tant els establi-
ments de tres estrelles com alguns de dos estrelles.

Tenint en compte aquestes disparitats en la segmen-
tació de les dades, les comparacions entre les dues tem-
porades que es presenten en el quadre 2.16 s’han d’efec-
tuar amb algunes precaucions, especialment pel que fa
referència al nivell dels establiments. Malgrat això, aques-
ta informació permet situar d’una manera molt precisa 

les característiques i la distribució de l’oferta hotelera la
darrera temporada 2004-2005 i fer una mínima valoració
de l’evolució recent.

La primera qüestió que es pot remarcar sobre la base
d’aquestes dades és el pes comparativament elevat que
mantenen els establiments del segment més alt de quali-
tat, no massa diferent del que presenten els de nivell
intermedi. Així, el percentatge de les places totals en ofer-
ta que corresponia als establiments de 4 i 5 estrelles, la
temporada 2004-2005, era del 35,3%, mentre que els de
tres estrelles aportaven un 36,6%. La proporció més
reduïda, un 28,1%, l’afegien els establiments de categories
més baixes.

Això comporta que la distribució de l’oferta hotelera
del país segons la categoria dels establiments presenta un

Quadre 2.16: Nombre d’hotels i aparthotels i de places hoteleres a Andorra 

Temporada 2004-2005 4 i 5 estrelles 3 estrelles 2 i 1 estrelles Total

Establiments Habitacions Establiments Habitacions Establiments Habitacions Establiments Habitacions

Andorra la Vella 14 1.198 20 956 20 578 54 2.732
Escaldes-Engordany 11 1.139 10 747 19 640 40 2.526
Sant Julià de Lòria 2 49 6 395 4 110 12 554
Encamp 7 423 24 1.077 44 1.937 75 3.437
Ordino 2 91 16 485 5 94 23 670
La Massana 8 775 20 796 16 301 44 1.872
Canillo 12 1.267 19 673 16 284 47 2.224
Total 56 4.942 115 5.129 124 3.944 295 14.015

Temporada 1999-2000 Luxe i alta Mitjana - alta Mitjana - baixa Total

Hotels Habitacions Hotels Habitacions Hotels Habitacions Hotels Habitacions

Andorra la Vella 14 1.124 28 1.212 19 449 61 2.785
Escaldes-Engordany 7 820 27 1.527 12 324 46 2.671
Sant Julià de Lòria 1 125 11 612 4 65 16 802
Encamp 18 929 33 1.310 5 139 56 2.378
Ordino 2 66 14 476 4 97 20 639
La Massana 7 478 21 902 6 196 34 1.576
Canillo 8 616 19 830 8 222 35 1.668
Total 57 4.158 153 6.869 58 1.492 268 12.519

Font: Departament de Turisme. Sindicat d’Iniciativa.
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grau de diversificació considerable, però amb un pes força
important dels establiments de qualitat elevada i dels d’un
segment intermedi, si bé també és apreciable la presència
dels més assequibles. La capacitat d’acollida de la infraes-
tructura hotelera del país, doncs, permet rebre un ventall
ampli de visitants, des del punt de vista de la capacitat
econòmica, encara que amb un perfil dominant de nivell
adquisitiu mitjà i mitjà-alt.

La comparació entre el nombre d’establiments i de
places hoteleres a cada categoria permet constatar que
existeix una correlació clara entre la dimensió dels esta-
bliments i el nivell de qualitat. D’aquesta manera, la tem-
porada 2004-2005, els de quatre i cinc estrelles assolien
una dimensió mitjana de 88,3 habitacions per establi-
ment, mentre que en el cas dels de tres estrelles aquest
indicador baixava a quasi la meitat, 44,6 habitacions per
establiment i, en els de dos i una estrella, es reduïa a 31,8
habitacions per establiment. Lògicament, aquesta dife-
rència s’ha de relacionar amb les economies d’escala neces-
sàries per oferir als clients un nivell més ampli de serveis
i amb un nivell de qualitat més alt.

La concentració de l’oferta hotelera que s’aprecia des
del punt de vista territorial és també un fet remarcable.
Si es considera de manera conjunta l’oferta existent en
l’aglomerat urbà central d’Andorra la Vella i Escaldes-
Engordany, la temporada 2004-2005 agrupaven el 37,5%
de les places d’allotjament al país (un 19,5% la capital i la
resta Escaldes-Engordany). De manera individualitzada,
però, era la parròquia d’Encamp la que absorbia la pro-
porció més elevada de l’oferta hotelera, un 24,5% del
total. En la posició oposada, Sant Julià de Lòria i Ordino,
amb un 4% i un 4,8% respectivament de les places hote-
leres del país, apareixien com les parròquies amb una
menor infraestructura d’allotjament (quadre 2.16).

Lògicament, la distribució territorial de l’oferta hote-
lera respon a la concentració de l’activitat turística i als

requeriments dels demandants. En funció d’això, l’aglo-
merat urbà central aplega una part important de les pla-
ces existents, ja que molts turistes aprecien la proximitat
als serveis i a l’oferta comercial, però les parròquies del
nord que acullen les instal·lacions més importants per a la
pràctica dels esports d’hivern també disposen d’una capa-
citat d’acollida elevada, per als practicants d’aquests
esports que donen prioritat a la proximitat a les pistes. És
el cas, ja citat, d’Encamp, però també de Canillo i la Mas-
sana, que la temporada 2004-2005 aportaven el 15,9% i
el 13,4% respectivament de les places hoteleres del país.

També és interessant observar que l’oferta hotelera de
més qualitat es concentra principalment a l’aglomerat
urbà central i a Canillo, que la temporada 2004-2005
absorbien conjuntament el 72,9% de les places hoteleres
existents en establiments de quatre i cinc estrelles. Per
parròquies, Canillo aportava el 25,6% i destacava com la
circumscripció amb una oferta hotelera més àmplia d’ele-
vada qualitat, seguida d’Andorra la Vella i Escaldes-
Engordany, que afegien percentatges del 24,2% i del
23,1% respectivament. La Massana i Encamp se situaven
ja a una distància apreciable –amb participacions del
15,7% i del 8,6%– i Ordino i Sant Julià del Lòria mante-
nien percentatges bastant més reduïts.

Tanmateix, es pot detectar una certa tendència a la
desconcentració de l’oferta hotelera total, amb un pes
creixent de les parròquies del nord del país i una dismi-
nució de la participació que correspon a Andorra la Vella
i Escaldes-Engordany. Així, si es comparen les dades de la
temporada 1999-2000 amb les darreres disponibles, s’ob-
serva que l’agregat central ha passat d’agrupar el 43,6%
de les places hoteleres totals a una aportació del 37,5%.
Per tant, en un interval de cinc anys, l’oferta hotelera
d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany ha disminuït en
6,1 punts percentuals el seu pes relatiu en el conjunt del
país. En contrapartida, en el mateix període, Encamp va
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passar d’absorbir el 19% de l’oferta hotelera al 24,5%,
Canillo va incrementar la seva participació del 13,3% al
15,9% i la Massana del 12,6% al 13,4%. Aquesta tendèn-
cia és atribuïble a l’augment proporcionalment més elevat
de l’oferta hotelera en la proximitat de les pistes d’esquí.

En consonància amb això, comparant les dades de les
dues temporades que es recullen en el quadre 2.16, tam-
bé s’aprecia una lleugera reducció del nombre de places
hoteleres en l’aglomerat urbà central del país i un incre-
ment rellevant a les parròquies d’Encamp, Canillo i la
Massana. Encara que una part de la diferència que s’apre-
cia entre els dos períodes considerats pugui obeir al pro-
cés de regularització i control sobre l’allotjament turístic
que va introduir la Llei general de l’allotjament turístic,
que va afectar en major mesura el segment dels aparta-
ments turístics, sembla clar que aquestes dades reflectei-
xen un reforçament absolut i relatiu de l’oferta hotelera
situada a les parròquies del nord, més pròxima a les ins-
tal·lacions destinades a la pràctica d’esports d’hivern.

D’altra banda, en termes generals, s’observa una dinà-
mica global de creixement progressiu de l’oferta d’allotja-
ment en el conjunt del país, tal com es desprèn de la com-

paració de les dades presentades en el quadre 2.16. D’a-
cord amb aquesta informació, en els cinc anys que separen
els dos grups de dades, el nombre d’establiments hotelers
va augmentar un 10,1% i les places disponibles van créi-
xer un 11,9%. La pauta creixent que va registrar la infra-
estructura hotelera del país al llarg dels anys noranta va
tenir una línia de continuïtat la darrera temporada consi-
derada, ja que en relació a l’anterior, del 2003-2004, el
nombre d’establiments existents en el conjunt del país va
augmentar en un nombre de 13 i es van afegir un total de
293 noves places hoteleres.

Per tant, l’expansió de l’oferta d’allotjament en el
conjunt del país sembla clara, tendència que va acompa-
nyada d’un procés de reforçament de la infraestructura
hotelera localitzada a les parròquies del nord del país –en
la proximitat de les pistes d’esquí– i d’un major pes rela-
tiu dels establiments amb un nivell més alt de qualitat. La
dimensió mitjana dels establiments d’allotjament turístic
al país també ha seguit una tendència creixent, de mane-
ra que, per exemple, la temporada 1995-1996 la dimensió
mitjana dels establiments turístics era de 44,7 habitacions
per establiment i les dues temporades que es presenten en

Quadre 2.17: Nivell d’ocupació hotelera en les principals èpoques dels exercicis 2003-2004 (%)

Pont de Pont
Setmana Santa Juliol Agost Setembre Tots Sants Puríssima Nadal i Reis

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2002 2004 2003 2004 2003 2004

Andorra la Vella 95,0 92,6 50,0 48,0 79,0 69,0 60,0 51,1 99,0 89,0 97,6 98,0 98,0 89,0
Escaldes-Engordany 96,0 95,7 53,0 44,1 81,1 78,1 67,0 55,0 99,0 94,8 98,1 98,3 97,0 91,5
Sant Julià de Lòria 95,0 86,0 39,0 40,0 72,0 66,0 47,0 37,0 100,0 90,0 95,1 95,0 95,5 72,0
Encamp 89,2 91,3 40,7 40,8 67,0 60,0 45,0 32,3 97,0 80,1 95,5 96,0 96,5 91,0
Pas de la Casa 75,0 92,0 40,0 40,3 71,0 62,0 48,0 25,0 98,3 63,0 97,4 98,0 98,0 96,0
Ordino 88,0 82,0 47,0 37,0 83,0 71,0 42,0 28,6 97,2 78,0 99,0 96,0 95,0 85,0
La Massana 75,1 85,8 39,7 36,1 69,2 66,9 44,0 31,9 97,5 69,3 96,1 98,0 98,0 89,0
Canillo 76,0 90,3 47,0 44,0 66,0 55,0 55,0 33,4 99,0 78,9 95,4 98,0 98,0 94,0
Mitjana 86,2 89,5 44,6 40,8 73,5 66,0 51,0 36,8 98,4 80,4 96,8 97,2 97,0 88,4

Font: Sindicat d’Iniciativa.
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el quadre 2.16 va pujar a 45,3 i 48,7 habitacions per esta-
bliment.

El nivell d’ocupació mantingut pels establiments
hotelers constitueix una altra informació de referència de
considerable importància per valorar el volum de negoci
del sector hoteler. En el quadre 2.17 es presenten les
dades del percentatge d’ocupació que van mantenir els
establiments de les diferents parròquies durant les princi-
pals èpoques de l’any 2004. En funció d’aquestes dades, es
pot considerar que aquest exercici va resultar pitjor que
l’anterior per al conjunt dels hotels, ja que en la majoria de
les èpoques d’activitat més importants el grau d’ocupació va
ser sensiblement inferior a l’any 2003. Amb les excepcions
de la Setmana Santa i del pont de la Puríssima el mes de
desembre, que van presentar un resultat una mica millor,
durant la resta d’èpoques vacacionals l’ocupació dels hotels
va ser bastant més baixa que en l’exercici precedent.

La baixada de l’ocupació va ser especialment acusada
els mesos d’agost i setembre, així com durant el pont de
Tots Sants i l’època de Nadal i Reis. En conjunt, es pot
considerar que, per a una gran part dels períodes de més
afluència de turisme de l’any 2004, l’ocupació hotelera va
disminuir considerablement. En general, quasi totes les
parròquies van estar afectades per la feblesa de la deman-
da d’allotjament hoteler, encara que amb algunes diferèn-
cies d’intensitat, segons els moments de l’any. Ordino
destaca entre les que van registrar un retrocés més acusat
del nivell d’ocupació en relació a l’exercici anterior.

En conseqüència, des del punt de vista de l’ocupació
hotelera, la valoració que es pot fer de l’exercici 2004 és
força mediocre, ja que en quasi totes les èpoques de més
afluència turística es va registrar un retrocés respecte a
l’any anterior. A més, tan sols durant el pont de la Purís-
sima es va superar el 90% d’ocupació –valor que en altres
anys es va assolir en diversos moments– i els mesos de
juliol i setembre es van mantenir valors notablement bai-

xos. D’altra banda, el nombre mitjà de pernoctacions per
turista també va disminuir, amb la qual cosa l’impacte
sobre el negoci dels hotelers va ser netament desfavorable.

Els resultats de l’enquesta de conjuntura realitzada
per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra,
en la part referent al sector hoteler, reflecteixen aquesta
situació, ja que el 45% dels empresaris consultats estima-
ven que la xifra de negoci de l’any 2004 va ser inferior a la
de l’exercici precedent, mentre que un 32% considerava
que s’havia mantingut estable. De la mateixa forma, un
63% dels enquestats qualificava com a regular la marxa
dels negocis i un altre 31% la titllava de dolenta. En rela-
ció al nivell de reserves, el 55% dels hotelers consideraven
que era baix.

Les previsions dels empresaris de l’hoteleria per a l’e-
xercici del 2005 tampoc eren optimistes, ja que el 28%
esperava una reducció de la xifra de negoci i un 56% més
considerava probable que es mantingués amb valors simi-
lars. En canvi, la tendència seguida pel flux d’inversions
l’any 2004 i les expectatives d’evolució d’aquesta variable
es poden qualificar de relativament positives, atès que 
el 32% dels empresaris del sector manifestava haver 
augmentat les inversions l’any de referència i un 57%
declarava haver-les mantingut en un nivell similar a l’any
anterior. A més, un 23% dels enquestats preveia incre-
mentar-les el 2005 i un 55% addicional calculava que les
mantindria en un ritme similar. Per tant, sembla que la
feblesa de la demanda no ha incidit en el sentit de desin-
centivar als empresaris de l’hoteleria en l’esforç per a la
renovació i la millora dels establiments.

Una de les informacions més importants per copsar la
dinàmica global de l’activitat turística a Andorra és el
nombre total de visitants que rep el país durant l’any, ja
que és l’indicador de síntesi que reflecteix de manera més
clara l’evolució de la demanda de tot tipus de serveis
turístics que s’adreça al conjunt de la base productiva del
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país. Aquesta informació es recull en el quadre 2.18, en el
qual apareix de forma detallada per als anys 2003 i 2004
segons un triple criteri: la frontera d’entrada al país, la
nacionalitat dels visitants i la seva tipologia, diferenciada
en dos grans grups, els turistes i els excursionistes.

La classificació en aquests dos grans blocs fa referèn-
cia al temps d’estada dels visitants, de manera que es qua-
lifiquen com a excursionistes aquells que passen menys de
24 hores al país, mentre que es consideren com a turistes
aquells que hi pernocten almenys una nit. La diferencia-
ció d’ambdues tipologies incorpora una informació de
considerable interès, ja que el consum de béns i serveis
efectuat pels visitants –i, per tant, la riquesa que generen
al país– és sensiblement superior en el cas dels turistes. En
conseqüència, les modificacions que comportin un major
pes específic del grup dels turistes tindran un clar impac-
te favorable sobre la base econòmica, mentre que l’aug-
ment relatiu dels excursionistes tendirà a produir l’efecte
contrari.

Tal com permeten comprovar les dades presentades
en el quadre 2.18, malgrat les condicions no massa favo-
rables del context econòmic general, el nombre total de
visitants rebut per Andorra l’any 2004 encara va augmen-
tar en relació a l’exercici anterior, tot i que l’increment va
ser molt moderat, del 0,6%. Tanmateix, la desacceleració
en el ritme de creixement dels visitants durant els darrers
anys resulta patent si es considera que l’any 2000 van aug-
mentar un 16,7%, el 2001 la taxa de creixement ja es va
reduir a un 3,3%, el 2002 va baixar fins a l’1,4%, el 2003
va ser de tan sols el 0,8% i el 2004, com s’ha indicat, enca-
ra va disminuir en dues dècimes percentuals. Tot i això,
també cal dir que el fet de mantenir un volum de visitants
superior als onze milions de persones comporta una capa-
citat d’atracció turística molt notable.

Segons la nacionalitat, aquest creixement va ser
induït pels visitants de nacionalitat espanyola, que van
augmentar l’1,2%, mentre que els francesos es van man-
tenir pràcticament estables –van disminuir en un 0,1%– i

Quadre 2.18: Visitants d’Andorra per tipus i nacionalitat. 2003-2004

Turistes (*) Excursionistes (**) Total (%) Total (%)

Frontera d’entrada Nacionalitat 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Espanyols 2.191.897 1.938.732 4.062.092 4.387.525 6.253.989 53,91 6.326.257 54,22
Sant Julià de Lòria Francesos 158.757 145.027 398.491 414.385 557.248 4,80 559.412 4,79

Altres 97.716 91.067 103.291 110.687 201.007 1,73 201.754 1,73

Espanyols 74.154 72.572 150.923 159.329 225.077 1,94 231.901 1,99
Pas de la Casa Francesos 560.406 492.926 3.647.361 3.708.485 4.207.767 36,27 4.201.411 36,01

Altres 54.808 50.792 100.775 96.933 155.583 1,34 147.725 1,27

Espanyols 2.266.051 2.011.304 4.213.015 4.546.854 6.479.066 55,85 6.558.158 56,20
Total Francesos 719.163 637.953 4.045.852 4.122.870 4.765.015 41,08 4.760.823 40,80

Altres 152.524 141.859 204.066 207.620 356.590 3,07 349.479 3,00

Total visitants 3.137.738 2.791.116 8.462.933 8.877.344 11.600.671 100,00 11.668.460 100,00

(*) Visitants que pernocten com a mínim una nit al país.
(**) Visitants que només passen un dia al país.
Font: Departament de Turisme.
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el grup de la resta de nacionalitats va registrar un retrocés
del 2%. Com a resultat d’això, els espanyols van incre-
mentar una mica el seu pes relatiu en el conjunt dels visi-
tants del país i van passar de representar el 55,9% del
total, que eren el 2003, al 56,2% l’any 2004. En canvi 
tant els francesos com el grup de la resta de nacionalitats
van reduir lleugerament el seu pes relatiu. En tot cas,
aquestes modificacions es pot considerar que no van ser
massa rellevants.

Pel que fa a la diferenciació dels visitants en les dues
categories de turistes i excursionistes, durant el període
1999-2001 es va registrar un significatiu increment de la
presència dels turistes, de manera que, si l’any 1999 la pro-
porció que representaven en el total dels visitants era del
24,9%, l’any 2001 aquesta participació havia pujat fins al
31%. Aquesta tendència, però, es va interrompre l’any
2002 i va seguir la mateixa línia descendent tant l’exerci-
ci del 2003 com el del 2004, com a resultat del fet que el
grup dels excursionistes va mantenir una pauta de creixe-
ment significativa, mentre que el dels turistes va experi-
mentar una reducció força acusada (gràfic 2.20).

Com a conseqüència d’això, la participació dels turis-
tes en el conjunt dels visitants va baixar del 29,4% que
assolia l’any 2002 al 27,1% l’exercici del 2003 i, amb un
descens encara més acusat, al 23,9% l’any 2004. Per tant,
l’evolució seguida per aquesta variable durant el bienni
2003-2004 i, en especial, aquest últim any, comporta una
clara repercussió negativa sobre el conjunt d’activitats
econòmiques vinculades al turisme. La disminució del
nombre total de turistes, que van passar de 3,14 milions
l’any 2003 a 2,79 milions el 2004, es va donar en tots els
grups nacionals, i va tenir una especial intensitat en els dos
col·lectius principals de visitants del país, ja que els turis-
tes francesos van disminuir un 11,3% i els espanyols un
11,2%, mentre que els de les restants nacionalitats van
registrar un descens del 7%. En definitiva, doncs, van bai-

xar els turistes de totes les nacionalitats, encara que la
reducció va ser especialment intensa en els casos dels
espanyols i dels francesos que, en termes absoluts, van
disminuir en quasi 255.000 i en més de 81.000 respecti-
vament (quadre 2.18).

En contrapartida, el nombre dels excursionistes de
totes les nacionalitats va augmentar, encara que en pro-
porcions força diferents. Així, els espanyols van créixer un
7,9%, mentre que els increments registrats en el grup de
francesos i el de la resta de nacionalitats van ser molt més
moderats, en concret de l’1,9% i 1,7% respectivament. En
conjunt, l’any 2004 els excursionistes van créixer un 4,9%,
cosa que va permetre contrarestar la reducció registrada
en el nombre de turistes entrats al país.

D’acord amb aquestes dades, sembla clar que el conjunt
de la demanda turística, valorada en funció del nombre
total de visitants entrats al Principat, va mantenir una pau-
ta creixent l’any 2004, encara que fos molt moderada.Tan-
mateix, amb molta probabilitat, es va donar una tendència
dels visitants a reduir la despesa total efectuada dins el país,

Gràfic 2.20: Evolució del nombre de visitants 1999-2004 
(en milions de persones)

Font: Departament de Turisme.
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12. El nombre de jornades d’esquí venudes per les pistes es calcula sobre la base del nombre de forfets comercialitzats al llarg de la temporada, en funció de la seva durada. Per als
abonaments que són vàlids per a tota la temporada es calcula una utilització de vint dies, xifra mínima que fa rendible adquirir aquest tipus de forfet.

cosa que explicaria la contracció registrada en el grup dels
turistes i el creixement simultani dels excursionistes.

Dins dels dos grups nacionals més nombrosos, els
visitants espanyols són els que tenen una tendència més
marcada a pernoctar al Principat, ja que l’any 2004 el per-
centatge que representaven els turistes en els visitants
totals era del 30,7%, valor que és més del doble que l’as-
solit en el cas dels ciutadans francesos, en el qual la parti-
cipació d’aquesta tipologia era del 13,4%. Per al grup de
la resta de nacionalitats el percentatge dels turistes l’any
2003 creixia fins al 40,6%, cosa que es pot considerar lògi-
ca, atès que es tracta de visitants que procedeixen de llocs
més distants que els altres dos grups nacionals. L’evolució
comparativament desfavorable seguida pel nombre de
turistes en relació als excursionistes durant l’any 2004 ha
fet que el percentatge que representen els primers en cada
grup de nacionalitats s’hagi reduït sensiblement, situació
que, a més, també s’havia produït l’exercici anterior.

Una última dada que també és important a l’hora de
valorar els resultats aconseguits pel sector turístic durant
la temporada hivernal és la del nombre de practicants dels
esports d’hivern que reben les instal·lacions del país, atès
que aquest tipus d’oferta constitueix un dels factors més
rellevants per a l’atracció dels visitants. L’indicador de
síntesi que permet captar millor la marxa de la tempora-
da és el nombre total de dies d’esquí venuts pel conjunt de
les pistes del país, concepte que fa referència al nombre
de jornades per a la pràctica de l’esquí comercialitzades
per les pistes durant el conjunt de la temporada12. Aques-
ta informació és elaborada i proporcionada anualment,
junt a altres dades referents a la temporada, per l’asso-
ciació Ski-Andorra.

La temporada 2004-2005, el nombre total de dies
d’esquí venuts pel conjunt de les pistes del país va ser de
2,55 milions, quantitat que representa una moderada
millora en relació a les dues temporades anteriors, en les
quals es van assolir xifres de 2,52 i 2,46 milions de dies
d’esquí comercialitzats. Aquest augment comporta que,
en termes relatius, la temporada 2004-2005 aquest indi-
cador va registrar un increment de l’1,4% en comparació
amb la campanya anterior.

Aquesta millora en el nombre de dies d’esquí venuts
s’ha aconseguit malgrat que les condicions climatològi-
ques tampoc van ser òptimes durant la temporada 2004-
2005, ja que, d’acord amb la valoració de l’associació Ski-
Andorra, les nevades van ser escasses a l’inici de l’hivern
i alguns dies dels mesos de gener i febrer es van registrar
condicions molt extremes, amb temporals de neu. Igual-
ment, el tancament de la carretera d’accés amb França el
mes de febrer va incidir negativament en l’entrada d’es-
quiadors francesos.

En tot cas, assolir una xifra superior als 2,5 milions de
dies d’esquí comercialitzats representa un resultat força
positiu, en un context molt competitiu com és el de les
estacions de la zona dels Pirineus. En relació amb això,
cal assenyalar que el conjunt de les estacions d’esquí del
Pirineu català va tancar la temporada 2004-2005 amb
una disminució al voltant del 9% en el nombre de forfets
venuts. D’altra banda, la dinàmica creixent que va seguir
el nombre de dies d’esquí comercialitzats per les instal-
lacions del país és força notable, ja que la temporada
1992-1993 el nombre de dies d’esquí venuts pel conjunt
de les pistes era encara d’1,5 milions, la de 1997-1998 es
van superar per primer cop els dos milions i, com s’ha vist,
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les dues darreres temporades la xifra de dies d’esquí co-
mercialitzats ha superat els 2,5 milions.

En resum, es pot considerar que la bona marxa de la
temporada d’esquí va contribuir favorablement al sosteni-
ment del sector. Tanmateix, en una visió global, cal
remarcar que l’augment registrat en el nombre total de
visitants durant l’exercici 2004 va ser molt moderat i,
especialment, va derivar de l’increment del grup dels
excursionistes, menys generador de riquesa en les visites al
país, mentre que el grup dels turistes va experimentar una
reducció significativa. Això es tradueix en una menor des-
pesa per visitant i també es reflecteix en un menor nivell
d’ocupació hotelera. La percepció negativa expressada pels
empresaris de l’hoteleria i per una part rellevant dels co-
merciants es pot relacionar clarament amb aquestes dades.

II.5 - Sector financer
En relació al sector financer, contràriament al que ocorre
en la resta de les branques productives del país, es dispo-
sa d’un volum força ampli d’informació, cosa que facilita
notablement efectuar una valoració detallada de la seva
activitat. Aquest fet deriva de les exigències que imposa la
pròpia normativa andorrana, atès l’important paper que
juguen les entitats financeres en l’activitat econòmica,
però també de la transparència que requereix la conside-
rable implicació d’aquestes entitats en els mercats finan-
cers internacionals. S’ha de matisar, però, que la disponi-
bilitat d’informació abraça fonamentalment al sector
bancari, mentre que per a la resta de les empreses del sec-
tor financer es disposa de molt poques dades.

A banda de les entitats bancàries, operen al Principat
algunes entitats financeres d’inversió, que gestionen orga-
nismes d’inversió o bé estan especialitzades en la gestió de

patrimonis. En el primer d’aquests àmbits actuen deu
empreses –de les quals set estan vinculades als bancs– i en
el segon n’existeixen cinc més. A això es pot afegir una
empresa no bancària de crèdit especialitzat. També estan
presents en el mercat andorrà algunes associacions d’en-
titats financeres d’inversió d’àmbit nacional o suprana-
cional europeu. En tot cas, la importància relativa d’a-
quest conjunt d’entitats és notablement inferior a la del
sector bancari, a més de la vinculació que hi mantenen en
un nombre significatiu de casos. En funció d’això, es pot
afirmar que l’anàlisi de la dinàmica seguida pel sector
bancari constitueix l’element fonamental per conèixer la
marxa global del sector financer.

Després dels moviments d’obertura del mercat ban-
cari que es van produir entre l’any 2000 i el 2002, i de la
fusió, en aquell darrer exercici, de Banc Agricol i Comer-
cial d’Andorra i Banca Reig per constituir Andbanc, set
entitats bancàries actuen al Principat. Tanmateix, Banc
Internacional d’Andorra i Banca Mora, tot i ser entitats
diferenciades, operen amb una marca comercial comuna,
i integren el grup Banc Internacional-Banca Mora, amb la
qual cosa les dades relatives a aquest grup bancari que
figuren en aquest capítol es presenten de forma consoli-
dada i, en conseqüència, la informació apareix detallada
per a sis entitats13.

En relació a l’activitat bancària, un primer indicador
que permet captar la dinàmica general del conjunt de les
entitats és el volum total d’actius que gestionen. Aquesta
informació es presenta en el gràfic 2.21 per al període
1994-2004. S’afegeix també en el gràfic la quantitat cor-
responent als actius bancaris totals que es troba col·locada
en dipòsits d’altres entitats o intermediaris financers, bàsi-
cament operant en els mercats internacionals. Les dades

13. Estant aquest Anuari en procés d’edició es va produir una transformació significativa en l’estructura del sector bancari, amb l’adquisició per part de Crèdit Andorrà del 100%
del capital de CaixaBank, SA –filial de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona–, operació que es va tancar el mes de juliol de 2005.
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relatives a l’agregat global citat permeten apreciar que,
entre l’any 2000 i el 2003, es va registrar una perceptible
baixada en el volum dels actius totals gestionats pel con-
junt de la banca, mentre que l’any 2004 es va produir una
pràctica estabilització de la variable, atès que es va reduir
en 6 milions d’euros, cosa que representa una disminució
quasi inapreciable, d’alguns centèsims percentuals.

Per tant, aquestes dades posen de manifest la con-
tracció que han experimentat al llarg dels darrers anys els
actius totals de les entitats bancàries andorranes. Això,
com es veurà immediatament, no comporta que la gestió
global de recursos per part de la banca hagi seguit una
evolució similar, ja que es tracta d’una informació parcial
en relació a les operacions bancàries, que ha de ser com-
plementada amb altres dades addicionals.

Una segona qüestió que es desprèn de la informació
representada en el gràfic 2.21 és la importància que han
mantingut dins dels actius totals de la banca els fons
invertits en altres intermediaris financers del mercat
mundial. Aquesta política inversora permet a les entitats
mantenir un grau elevat de solvència i de seguretat amb un
risc molt reduït. Tanmateix, durant la darrera dècada és
clarament perceptible la notable disminució registrada en
el volum total de recursos destinats a aquest tipus de
col·locació per part de les entitats financeres andorranes i,
en termes relatius, de la proporció que representen dels
actius totals.

Així, els anys 1993-1994, entorn al 79% dels actius es
trobaven invertits en altres bancs i operadors dels mercats
financers, mentre que el 1999 la proporció s’havia reduït
fins poc més del 65% i el 2003 se situava en un 44,7%.
L’exercici del 2004 la pauta descendent es va mantenir de
manera força acusada, ja que la participació del concepte
citat en els actius de la banca va baixar fins al 37,5%, cosa
que comporta que el darrer any de la sèrie s’hagi reduït en
més de set punts percentuals.

Per tant, al llarg dels darrers deu anys s’ha produït una
modificació considerable en aquest aspecte de l’estratègia
inversora del sector bancari, ja que entre 1997 i 2004 s’ha
reduït a menys de la meitat el pes relatiu dels recursos
col·locats en entitats i intermediaris financers del mercat
internacional i, en termes absoluts, el valor d’aquestes
inversions ha passat de ser una xifra equivalent a 7.856
milions d’euros l’any 1997 a menys de 3.500 milions
d’euros el 2004. Això comporta que la línia d’actuació de
la banca s’ha decantat els darrers anys cap a operacions de
gestió de recursos més directes i de més risc, però que,
lògicament, també ofereixen possibilitats de rendiments
més elevats.

Les pautes d’actuació de les entitats financeres es
basen en una combinació equilibrada dels criteris de
solvència i de seguretat amb un nivell adequat de liquidi-
tat, però amb l’objectiu d’aconseguir la màxima rendibili-

Gràfic 2.21: Actiu total i actius en bancs i institucions 
financeres del conjunt de la banca andorrana. 1994-2004
(milions d’euros)

Font: Associació de Bancs Andorrans.
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tat possible que inspira totes les activitats empresarials.
En funció d’això, cal assenyalar que les polítiques d’in-
versió seguides per la banca els darrers anys no han com-
portat un deteriorament apreciable dels nivells de solvèn-
cia i de seguretat de la banca andorrana, que se situen
entre els més elevats del sistema financer internacional.

Com s’ha assenyalat abans, el valor dels actius totals
de les entitats bancàries proporciona tan sols una noció
parcial i limitada de l’activitat global que efectua el sector,
ja que els darrers anys han crescut molt notablement
altres línies de negoci que no es veuen reflectides en l’ac-
tiu dels bancs, principalment les de mediació per compte
dels clients i les de prestació de diferents tipus de serveis.
D’aquesta manera, la intervenció de les entitats en opera-
cions de compravenda i custòdia d’accions, obligacions,
títols de deute públic i altres actius financers, així com la
prestació d’altres serveis bancaris, ha experimentat un
notable creixement la darrera dècada. Com a resultat
d’això, aquest nou segment de negoci ha desplaçat par-
cialment el paper més tradicional de la banca, de recepto-
ra i inversora directa dels dipòsits dels clients.

Les dades que s’inclouen en els balanços de les entitats
en forma de comptes d’ordre posen de manifest aquesta
situació. Aquest tipus de comptes incorpora informació
relativa a diversos tipus d’operacions efectuades pels bancs
i que tenen una clara transcendència econòmica, però que,
des del punt de vista del passiu, no modifiquen els seus
recursos propis ni el seu endeutament amb tercers, i que,
per la mateixa raó, tampoc introdueixen cap variació en
els actius. Ateses aquestes circumstàncies, les dades refe-
rents a aquesta mena d’operacions no poden formar part
de les posicions de l’actiu ni del passiu en el balanç dels
bancs, però la seva rellevància en les actuacions de cara a
la clientela exigeix que hi hagi una constància en els estats
comptables, de manera que s’incorporen en els balanços
amb la forma de comptes d’ordre.

Per tant, aquest instrument comptable permet reflec-
tir les dades relatives a operacions i riscos que poden afec-
tar la situació patrimonial de les entitats o bé referents a
actius que es troben sota la seva custòdia però dels quals
no són titulars. Les dades que s’inclouen en els quadres
2.19 i 2.20 permeten apreciar l’envergadura que assolei-
xen aquest tipus de conceptes. En el cas del darrer d’a-
quests quadres, que recull les xifres dels principals con-
ceptes del balanç de les entitats bancàries andorranes
corresponents a l’exercici del 2004, es pot comprovar com
el valor del conjunt dels comptes d’ordre per al total de la
banca era més de tres vegades superior a la suma dels
actius totals de les entitats.

Això implica que el volum de les operacions de me-
diació efectuades pel sistema bancari supera molt àmplia-
ment la totalitat dels actius afectats a les entitats i, evi-
dentment, de manera molt més acusada, el valor dels
dipòsits de la clientela. Dins els conceptes que es recullen
en els comptes d’ordre, el més important, amb una consi-
derable diferència, és el dels dipòsits de valors i altres
títols en custòdia, que, amb data 31 de desembre de 2004,
superava els 17.600 milions d’euros, seguit pel compte
d’operacions de futur, amb un valor proper als 6.700 mi-
lions d’euros. Aquests dos comptes absorbien en la data
citada el 84,8% de l’import total dels comptes d’ordre en
el conjunt de la banca andorrana, percentatge lleugera-
ment superior al que assolien l’any anterior.

El compte de dipòsits de valors i altres títols en custò-
dia, com expressa amb claredat la seva denominació,
inclou les accions i altres títols de renda variable, així com
les obligacions d’empreses, títols de deute públic o d’altres
conceptes de renda fixa mantinguts en dipòsit pels clients
i custodiats pels bancs, valorats a preu de mercat en el
moment d’elaborar el balanç. Com es pot observar en el
quadre 2.20, aquest concepte representava, a finals de l’e-
xercici del 2004, el 61,4% del valor total dels comptes
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d’ordre i quasi duplicava el volum dels actius globals del
sistema bancari.

Evidentment, aquestes operacions de mediació i
custòdia constitueixen una part important del negoci
bancari i aporten una proporció rellevant dels ingressos
obtinguts per les entitats, en concepte de comissions
carregades per les transaccions efectuades o per la gestió i
la custòdia de valors i d’altres actius financers. Per la seva
banda, el compte d’operacions de futur reflecteix fona-
mentalment operacions de la clientela sobre divises, tran-
saccions de compravenda i permutes financeres de divises,
vinculades sobretot a operacions de cobertura per a la ges-
tió de carteres i fons d’inversió. Per a l’exercici del 2004
aquest concepte aportava el 38% del valor global dels
comptes d’ordre i, en relació als actius totals del sistema
bancari, representava una proporció del 71,8%.

Atesa la notable envergadura de les xifres indicades,
resulta clar que per efectuar una valoració suficientment
completa i precisa de l’evolució seguida pel sector banca-
ri és imprescindible prendre en consideració la dinàmica
mantinguda pel segment de les operacions bancàries que
correspon a les activitats de mediació i similars, tant pel
pes específic que assoleixen com per la seva influència en
el compte de resultats de les entitats.

D’altra banda, com s’ha assenyalat abans, l’evolució
seguida per les dues principals línies de negoci de la ban-
ca els darrers exercicis presenta una notable divergència, ja
que els dipòsits captats dels clients –que, per les pròpies
característiques del negoci bancari, constitueix la part
àmpliament majoritària del passiu dels bancs, com es pot
comprovar en els quadres 2.19 i 2.20– han tendit a dis-
minuir, mentre que els recursos gestionats en operacions
de mediació per compte dels clients han augmentat nota-
blement.

Així, a partir dels darrers anys noranta, els dipòsits de
la clientela van seguir una línia descendent, que va portar

aquest agregat d’un valor lleugerament superior als 8.500
milions d’euros l’exercici del 2000 a poc més de 6.900
milions d’euros l’any 2004. Aquesta tendència a la baixa
va ser especialment significativa l’exercici de 2003, en el
qual els dipòsits van experimentar una reducció de quasi
700 milions d’euros, cosa que en termes relatius va repre-
sentar una variació de -8,9%. L’any 2004 aquesta variable
va seguir la mateixa pauta però de manera més moderada,
amb un descens de poc més de 250 milions d’euros, cosa
que equival a una reducció del 3,5%. Per tant, els recursos
dipositats pels clients han anat disminuint de manera
progressiva durant els últims anys, de manera que els
6.907,5 milions d’euros que assolia aquesta magnitud
l’any 2004 representaven una quantitat inferior en més de
1.600 milions d’euros als dipòsits mantinguts en la ban-
ca pels clients l’any 2000, valorats en unitats monetàries
corrents. En termes relatius eren un 18,9% més baixos.

En canvi, els conceptes corresponents a operacions de
mediació de la banca per compte dels clients han seguit
una pauta totalment oposada a la variable anterior, de
manera que, en el mateix període 2000-2004, aquest
agregat es va incrementar en quasi 5.000 milions d’euros
–és a dir, més de tres vegades la quantitat en què es van
reduir els dipòsits de clients–, variació que en termes rela-
tius equival a un augment del 43,5%. L’increment regis-
trat els dos darrers exercicis de la sèrie va ser especialment
notable, ja que el 2003 els fons mitjançats per la banca per
compte dels clients van augmentar en una mica més de
2.000 milions d’euros i el 2004 en quasi 2.150 milions
d’euros (un 16,5% i un 15%, respectivament, en termes
relatius).

Si es fa una comparació entre la dimensió de les dues
magnituds els darrers deu anys, l’exercici de 1995 els
dipòsits totals de la clientela assolien una xifra 3,5 vega-
des superior als recursos gestionats per la banca en opera-
cions de mediació per compte dels clients, però el 1998 els
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dos conceptes ja s’havien quasi igualat –els dipòsits se
situaven en una quantitat de 8.070 milions d’euros i els
recursos mitjançats per la banca van assolir 7.907 milions
d’euros–. La dinàmica ascendent d’aquest segon concep-
te va seguir els anys posteriors, de manera que el 2001

superava ja en un 56,6% els fons dipositats en els bancs i
el 2004 era 2,38 vegades més elevat, és a dir els superava
en un 138%.

En definitiva, si els dipòsits dels clients en les entitats
a final del 2004 eren inferiors en 1.013 milions d’euros, en

Quadre 2.19: Balanç de les entitats bancàries a 31-XII-2003 (milers d’euros)

Banc Internac.- Banca Privada Crèdit Banc Sabadell  
Andbanc (*) Banca Mora d’Andorra Andorrà Caixabank d’Andorra    Total

Actiu
Caixa i bancs centrals de l’OCDE 7.104 11.914 3.123 18.933 5.744 6.923 53.741
INAF 32.254 45.941 11.622 47.878 17.485 6.220 161.400
Intermediaris financers 177.587 1.511.794 70.946 1.433.472 726.940 2.017 3.922.756
Inversions creditícies 688.906 732.443 308.755 901.920 316.005 307.051 3.255.080
Cartera de valors 592.549 104.949 325.251 419.382 16.482 30.006 1.488.619
Actius immaterials i desp. amortitzables 9.257 4.642 3.777 9.559 - 1.884 29.119
Actius materials 50.046 51.770 52.112 79.459 16.570 12.010 261.967
Comptes de periodificació 18.665 7.508 11.701 32.510 33.924 1.809 106.117
Altres actius 16.525 4.753 4.450 21.314 4.781 2.234 54.057
Total actiu 1.592.893 2.475.714 791.737 2.964.426 1.137.931 370.154 9.332.855

Passiu
INAF 68.943 53.502 19.237 48.223 17.703 6.223 213.831
Creditors 1.139.212 2.055.865 702.581 2.292.826 947.335 312.525 7.450.344

Bancs i entitats de crèdit 63.114 77.886 49.272 48.380 50.400 642 289.694
Dipòsits de clients 1.076.098 1.977.979 653.309 2.244.446 896.935 311.883 7.160.650

Provisions per a riscos i càrregues 5.588 44.725 902 62.845 19.447 162 133.669
Comptes de periodificació 7.977 8.565 2.683 25.073 26.294 1.098 71.690
Altres passius 13.431 4.085 4.722 75.404 6.675 25.776 130.093
Capital social 68.061 42.407 33.000 70.000 30.055 30.068 273.591
Reserves 253.288 245.124 17.129 352.917 71.507 87 940.052
Resultats de l'exercici (**) 62.565 79.041 17.683 79.138 18.915 -5.785 251.557 
Dividends a compte -26.452 -57.600 -6.200 -42.000 - - -132.252 
Interessos minoritaris 280 - - - - - 280
Total passiu 1.592.893 2.475.714 791.737 2.964.426 1.137.931 370.154 9.332.855

Comptes d’ordre
Passius contingents 72.702 111.850 34.051 231.561 50.101 53.627 553.892
Compromisos i riscos contingents 201.712 290.779 66.945 276.534 274.111 37.603 1.147.684
Operacions de futur 1.373.762 1.798.142 70.639 920.347 439.702 91.581 4.694.173
Dipòsits de valors i títols en custòdia 4.427.024 4.231.634 1.310.485 4.616.951 776.730 333.240 15.696.064
Altres compt. d’ordre amb func. de control 606.739 1.006.576 171.147 369.719 3.766 4.480 2.162.427
Total comptes d’ordre 6.681.939 7.438.981 1.653.267 6.415.113 1.544.410 520.531 24.254.241

(*) Nova denominació social del Grup Agrícol-Reig a partir de l’any 2002.
(**) Els resultats de Crèdit Andorrà inclouen 100.759 € corresponents a exercicis anteriors i els de Banc Sabadell d’Andorra -6,556 milions d’€ consolidats d’exercicis anteriors,
pendents d’afectació.
Font: Memòries anuals de les entitats.
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valors corrents, en relació als que estaven constituïts el
1995, els recursos gestionats en operacions de mediació
van augmentar en 14.192 milions d’euros el mateix perí-
ode. Aquesta progressió de les dues línies de treball con-
siderades comporta una modificació molt notable del

negoci bancari, ja que la importància relativa d’ambdues es
va modificar radicalment.

En concret, dins els recursos globals gestionats per la
banca l’any 1995, la participació dels fons mitjançats per
compte dels clients era del 22,2% i la dels dipòsits de la

Quadre 2.20. Balanç de les entitats bancàries a 31-XII-2004 (milers d’euros)

Banc Internac.- Banca Privada Crèdit Banc Sabadell
Andbanc Banca Mora d’Andorra Andorrà Caixabank d’Andorra Total 

Actiu
Caixa i bancs centrals de l’OCDE 7.793 14.880 4.520 24.187 4.354 6.796 62.530
INAF 32.515 47.749 11.631 48.894 17.956 6.220 164.965
Intermediaris financers 200.498 1.244.867 37.064 1.151.600 643.022 2.618 3.279.669
Inversions creditícies 886.679 843.595 449.135 1.103.992 389.688 316.556 3.989.645
Cartera de valors 607.810 139.773 252.007 330.211 16.419 42.606 1.388.826
Actius immaterials i desp. amortitzables 8.893 5.673 4.353 10.367 - 1.261 30.547
Actius materials 48.568 53.774 56.083 78.573 14.157 12.030 263.185
Comptes de periodificació 21.367 8.449 2.691 23.523 22.076 2.358 80.464
Altres actius 21.470 5.105 6.008 23.790 6.312 4.123 66.808
Total actiu 1.835.593 2.363.865 823.492 2.795.137 1.113.984 394.568 9.326.639

Passiu
INAF 49.950 55.228 32.291 49.137 18.162 6.223 210.991
Creditors 1.390.608 1.913.824 702.774 2.102.751 903.692 345.852 7.359.501

Bancs i entitats de crèdit 282.920 74.015 1.950 42.253 49.797 1.049 451.984
Dipòsits de clients 1.107.688 1.839.809 700.824 2.060.498 853.895 344.803 6.907.517

Provisions per a riscos i càrregues 5.501 52.559 902 61.459 22.441 162 143.024
Comptes de periodificació 9.750 8.751 4.199 20.708 21.907 1.515 66.830
Altres passius 12.933 10.351 13.111 76.706 5.450 14.089 132.640
Capital social 68.061 42.407 33.000 70.000 30.055 30.068 273.591
Reserves 259.796 260.522 24.741 376.544 89.166 491 1.011.260
Resultats de l'exercici (*) 66.745 79.823 18.674 80.832 23.111 -3.832 265.353 
Dividends a compte -28.029 -59.600 -6.200 -43.000 - - -136.829 
Interessos minoritaris 278 - - - - - 278
Total passiu 1.835.593 2.363.865 823.492 2.795.137 1.113.984 394.568 9.326.639

Comptes d’ordre
Passius contingents 67.579 133.731 45.821 254.776 51.787 59.506 613.200
Compromisos i riscos contingents 288.590 302.582 101.486 259.708 268.109 50.684 1.271.159
Operacions de futur 1.646.898 1.668.544 148.206 2.167.048 920.521 145.469 6.696.686
Dipòsits de valors i títols en custòdia 4.780.295 4.685.998 1.400.525 5.217.188 1.062.458 481.071 17.627.535
Altres compt. d’ordre amb func. de control 775.643 1.099.928 196.086 384.126 26.643 5.579 2.488.005
Total comptes d'ordre 7.559.005 7.890.783 1.892.124 8.282.846 2.329.518 742.309 28.696.585

(*) Els resultats de Crèdit Andorrà inclouen 101.000 € corresponents a exercicis anteriors i els de Banc Sabadell d’Andorra -5,89 milions d’€ consolidats d'exercicis anteriors,
pendents 
d'afectació
Font: Memòries anuals de les entitats.
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clientela era del 77,8%. Com s’ha dit abans, el 1998 ja
s’havia arribat a una posició bastant equilibrada, en la qual
la posició dels dipòsits era encara un mica més alta, amb
una participació del 50,5%, però l’any 2001 el predomini
de les operacions de mediació era ja patent, ja que absor-
bien el 61% dels fons totals gestionats per la banca i el
2004 aquesta posició predominant es revelava de manera
més clara, amb una participació del 70,4% en el valor total.

Aquesta dinàmica posa de manifest amb força clare-
dat la transformació experimentada pel model del negoci
bancari els darrers anys, en els quals les operacions de
mediació per compte de clients han anat guanyant pes
fins superar significativament les operacions tradicionals
de captació de dipòsits. D’acord amb això, l’any 2004 es va
produir un reforçament significatiu en la transformació
del model bancari observable durant els darrers anys, amb
un increment considerable de les operacions de mediació
per compte dels clients, enfront de la reducció que va re-
gistrar el volum dels dipòsits de la clientela (quadre 2.21).

En una valoració conjunta d’ambdós fluxos, es pot
assenyalar que els recursos totals gestionats per la banca
–en forma de dipòsits i per operacions de mediació– van
augmentar sensiblement l’any 2004 (un 8,8%), per damunt
de la taxa de creixement que va registrar aquest agregat
l’exercici precedent, que va ser del 6,6%. Aquesta dinàmi-
ca expansiva del bienni 2003-2004 va permetre compen-
sar folgadament la reducció experimentada per la variable
l’any 2002, en el qual va disminuir en 896 milions d’eu-
ros (un 4,3%). Tal com revelen les dades que es presenten
en el quadre 2.21, l’augment registrat l’any 2004 va ser el
resultat de dinàmiques oposades en els dos components
que integren la xifra global de recursos gestionats per la
banca. Així, com ja s’ha vist, els fons mitjançats per comp-
te dels clients van créixer un 15%, mentre que els dipòsits
de la clientela van experimentar una disminució del 3,5%,
en ambdós casos en termes nominals.

En conseqüència, després d’un exercici –el del 2002–
en el qual el segment de negoci de mediació per compte
de clients va evolucionar de forma moderadament nega-
tiva, el bienni 2003-2004 aquesta magnitud va reprendre
un impuls creixent notablement fort. L’evolució seguida
pels mercats de renda variable va tenir, previsiblement,
una influència rellevant en aquesta dinàmica, no solament
pel fet que el volum de la cartera de valors dels inversors
es veu afectat per la marxa de les borses i per les expecta-
tives existents, sinó, també, perquè els valors computats
en els comptes d’ordre s’han de calcular a preus de mercat
i, per tant, resulten afectats per les oscil·lacions de les
cotitzacions.

En aquest sentit, cal recordar que la marxa dels mer-
cats de valors mundials durant el bienni 2001-2002 va ser
marcadament desfavorable, amb índexs de rendibilitat
força negatius. Aquest fet, lògicament, va provocar un im-
pacte negatiu en la valoració de les inversions financeres
dels clients de la banca, reflectides en els comptes d’ordre
dels seus balanços, a més dels moviments de sortida dels
mercats per part dels inversors que també es poguessin
donar. Contràriament, l’evolució dels mercats mundials
de valors va seguir un comportament favorable tant
durant l’exercici del 2003, com, més moderadament, el
del 2004.

D’aquesta manera la rendibilitat dels valors que inte-
gren els índexs de les principals borses mundials va ser,
durant el 2004, de signe positiu. En concret, un 3,15% en
el cas de l’índex Dow Jones, un 7,4% el cac-40 de la bor-
sa de París, un 7,54% l’FT-100 de Londres, un 7,61% el
Nikkei japonès, un 7,34% el Dax de Frankfurt, un
17,37% l’Ibex espanyol i un 6,9% l’europeu Stoxx-50. De
tota manera, també cal dir que aquests nivells de rendibi-
litat van ser sensiblement més baixos que els de l’any
anterior, en el qual es van moure entre un mínim del
13,62% en la borsa londinenca i un màxim del 37,08%
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en la de Frankfurt. En tot cas, la marxa del conjunt de les
borses mundials va incidir de manera positiva en les
inversions que apareixen reflectides en el concepte de
mediació per compte de clients del sistema bancari.

Com a contrapartida, la tendència decreixent dels
dipòsits dels clients seguida des de l’any 2000 va tenir una
clara continuïtat l’exercici del 2004, tal com s’ha vist. Sens
dubte, va contribuir a aquest fet el baix rendiment que
proporcionaven en l’exercici de referència els dipòsits
bancaris, com a conseqüència del manteniment dels tipus
d’interès en valors notablement baixos. Es pot interpretar,
doncs, que l’efecte combinat dels escassos incentius a l’es-
talvi que comportava el marc general de baixa remunera-
ció als dipòsits i la bona marxa dels mercats de valors va

incidir en el sentit de reforçar les inversions financeres –i,
per tant, la mediació de les entitats bancàries– i de desin-
centivar la col·locació de fons en dipòsits bancaris.

La millora que es va registrar en els recursos totals
gestionats per la banca l’any 2004 va anar acompanyada
d’un augment dels beneficis del conjunt del sistema ban-
cari, tot i que en una proporció relativament moderada, ja
que el percentatge de creixement en relació al 2003, en
termes nominals, va ser del 5,1%. Aquesta consideració
encara es veu reforçada pel fet que la xifra de beneficis
aconseguida l’any 2004 pel conjunt de la banca va ser
inferior als valors assolits els anys 2000 i 2001. Aquest
darrer any els beneficis del conjunt de la banca es van
aproximar als 300 milions d’euros, mentre que els exerci-

Quadre 2.21: Dades d’activitat de les entitats bancàries. 2003-2004 (milers d’euros)

Recursos propis
(Capital + reserves) Beneficis Marge ordinari Nombre d’empleats Nombre d’oficines

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Andbanc (*) 357.462 366.573 62.565 66.745 111.944 117.736 278 279 12 12
B. Internac.-Mora 308.972 323.152 79.041 79.823 128.914 127.257 238 237 10 10
Banca Privada d’Andorra 67.812 76.415 17.683 18.674 37.611 39.897 134 149 3 3
Caixabank 120.477 142.332 18.915 23.111 37.107 41.598 114 120 7 7
Crèdit Andorrà 459.954 484.377 79.037 80.731 114.460 129.564 267 289 17 17
Banc Sabadell d’And. 24.370 30.559 771 2.061 7.510 9.461 55 61 3 4
Total 1.339.047 1.423.408 258.012 271.145 437.546 465.513 1.086 1.135 52 53

Inversió més Passiu creditors % inversió % inversió
descompte d’efectes clients Mediació clients s/passiu creditors clients s/passiu clients total

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Andbanc (*) 694.307 892.296 1.076.098 1.107.688 3.840.267 4.221.167 64,52 80,55 9,70 12,92
B. Internac.-Mora 739.417 851.901 1.977.979 1.839.809 4.181.420 4.605.430 37,38 46,30 10,33 12,33
Banca Privada d’Andorra 245.473 384.070 653.309 700.824 983.983 1.156.891 37,57 54,80 3,43 5,56
Caixabank 320.167 394.377 896.935 853.895 760.079 1.047.071 35,70 46,19 4,47 5,71
Crèdit Andorrà 907.713 1.111.770 2.244.446 2.060.498 4.234.563 4.921.838 40,44 53,96 12,68 16,10
Banc Sabadell d’And. 137.300 176.734 311.883 344.803 302.130 498.840 44,02 51,26 1,92 2,56
Total 3.044.377 3.811.148 7.160.650 6.907.517 14.302.442 16.451.237 42,52 55,17 42,52 55,17

(*) Nova denominació social del grup Agrícol-Reig a partir de l’any 2002.
Font: Associació de Bancs Andorrans.
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cis del 2002 i el 2003 aquesta magnitud va seguir una
pauta descendent, que va iniciar una reacció de signe con-
trari l’exercici del 2004 –tal com es pot comprovar amb les
dades incloses en el quadre 2.21– però sense arribar als
valors aconseguits el bienni 2000-2001. De la mateixa
forma, el marge operatiu de les entitats va millorar glo-
balment, de manera que l’any 2004 va ser un 6,4% supe-
rior al de l’exercici precedent.

Lògicament, la marxa del resultat global del sistema
bancari durant l’any 2004 encobreix disparitats signifi-
catives entre les diferents entitats que l’integren, encara
que, en major o menor mesura, tots els bancs van aconse-
guir una millora en els seus resultats. El creixement més
important dels beneficis el va assolir Banc Sabadell d’An-
dorra –un 167,3%–, encara que això obeeix a circumstàn-
cies molt específiques que cal aclarir. De fet, aquesta enti-
tat va mantenir una situació de pèrdues entre els anys
2000 i 2002, que van ser els primers exercicis en els quals
va operar al Principat, situació que s’ha d’entendre com a
normal en l’inici de l’activitat d’una entitat fins que
comença a consolidar la seva posició en el mercat. A par-
tir de l’any 2003 Banc Sabadell d’Andorra va aconseguir
una xifra positiva de beneficis, tot i que el valor obtingut
l’any 2004 és, amb una significativa diferència, el més
baix del conjunt de les entitats del país. Tot i això, el crei-
xement que implica respecte a l’any anterior és, com s’ha
vist, molt elevat.

Tres entitats més van assolir percentatges d’incre-
ment en els beneficis superiors a la mitjana del sector per
a l’any 2004. L’augment més destacat correspon a Caixa-
Bank, amb un valor del 22,2%, seguit d’Andbanc, que va
millorar els seus resultats en un 6,7% i de Banca Privada
d’Andorra, amb una taxa nominal de creixement dels be-
neficis del 5,6%. Contràriament, van registrar una millo-
ra dels resultats més moderada que el valor mitjà Crèdit
Andorrà, amb un augment del 2,1%, i el grup Banc Inter-

nacional-Banca Mora, amb un increment de l’1%. Tan-
mateix, en termes absoluts van ser aquestes dues darreres
entitats les que van aconseguir un volum més elevat de
beneficis, amb un valor una mica superior als 80 milions
d’euros en el primer cas i lleugerament inferior a aquesta
quantitat en el segon.

En tot cas, amb les divergències ressenyades entre les
entitats i amb les circumstàncies específiques que afecten
a cadascuna, els resultats de la banca, amb caràcter gene-
ral, van experimentar una perceptible millora durant l’e-
xercici de 2004. Igualment, es pot considerar que el nivell
de rendibilitat de la banca andorrana és prou satisfactori,
especialment si es considera el rendiment obtingut en
relació als recursos propis, tot i que aquesta ràtio va expe-
rimentar un petit retrocés –de dues dècimes percentuals–
en relació al valor que mantenia l’any 2003.

En el quadre 2.21 s’inclouen també algunes altres
informacions relatives a les entitats bancàries com, per
exemple, la xarxa d’oficines i la plantilla de què disposa
cada entitat. Com és lògic, el nombre d’oficines manté
una considerable estabilitat, en termes generals, i en el cas
de l’any 2004 únicament es va registrar una variació d’u-
na unitat, corresponent a l’augment d’una agència de
Banc Sabadell d’Andorra. Pel que fa a les plantilles, hi va
haver un moderat increment en els efectius laborals de la
banca, que van créixer en 49 treballadors, cosa que equi-
val a una variació percentual del 4,5%. Crèdit Andorrà i
Banca Privada d’Andorra van ser les entitats que van aug-
mentar més els seus efectius en termes absoluts, seguides
de CaixaBank i Banc Sabadell d’Andorra, mentre que les
dues entitats restants van mantenir una situació bastant
estable, amb modificacions de tan sols una unitat.

En el mateix quadre 2.21 apareix un conjunt de dades
de diferents agregats referents a les operacions bancàries,
específicament el volum dels recursos mitjançats per
compte dels clients per a cada entitat, el valor dels dipò-
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sits de la clientela, l’import dels recursos propis, i les
inversions i descompte d’efectes efectuats, tant per a l’e-
xercici del 2004 com per a l’any anterior. Algunes d’a-
questes dades han estat representades en els gràfics 2.22,
2.23 i 2.24 en valors percentuals, de manera que és possi-
ble captar amb més facilitat la posició relativa de cada
entitat pel que fa a aquests aspectes.

Així, en el gràfic 2.22 s’ha representat la quota de
mercat que corresponia a cada entitat en el total dels
recursos gestionats per la banca l’any 2004, és a dir la
suma dels dipòsits i dels fons mitjançats per compte dels
clients. Per altra banda, en els gràfics 2.23 i 2.24 es deta-
lla aquesta mateixa informació per als dos conceptes
bàsics que la integren. Per tant, en el gràfic 2.23 es repre-
senta la participació percentual dels bancs en els dipòsits
totals de la clientela i en el gràfic 2.24 la quota que pos-
seeixen en els fons mitjançats per compte dels clients.

Pel que fa a la quota global de mercat que absorbia
cada entitat l’any 2004, les dues de més envergadura
–Crèdit Andorrà i grup Banc Internacional-Banca Mora–
aportaven percentatges del 29,9% i del 27,6%, respecti-
vament, mentre que la tercera del país, Andbanc, afegia un
22,8% més. Per tant, els tres bancs amb major dimensió
del Principat gestionaven el 80,3% dels recursos totals
captats pel conjunt del sistema. Per la seva banda, Caixa-
Bank i Banca Privada d’Andorra se situaven en valors
molt similars, del 8,1% en el primer cas i del 8% en el
segon, i Banc Sabadell d’Andorra afegia el 3,6%.

En comparació amb l’exercici del 2003, aquests valors
comporten una millora de posicions per part de les tres
entitats de menor dimensió del país, mentre que les tres
més grans seguien una tendència oposada. Banc Sabadell
d’Andorra destaca com l’entitat que va aconseguir un
increment més significatiu en el volum de recursos ges-
tionats, ja que la seva participació l’any 2003 era del 2,9%,
cosa que comporta una pujada de 7 dècimes percentuals.

D’això es desprèn que el procés de consolidació d’aques-
ta entitat en el mercat andorrà va avançar apreciablement
en l’exercici de referència. En el cas de CaixaBank l’aug-
ment va ser de 4 dècimes percentuals i Banca Privada
d’Andorra va experimentar una variació positiva de 3
dècimes.

En sentit contrari, el grup Banc Internacional-Banca
Mora va ser el que va registrar el retrocés més significatiu
l’any 2004, ja que va perdre 1,1 punts percentuals de quo-
ta de mercat en la xifra de recursos globals gestionats, en
comparació amb l’any anterior. En canvi, les reduccions
que s’observen en el cas de les altres dues entitats van ser
molt més moderades, de tres dècimes percentuals per a
Crèdit Andorrà i d’una dècima per a Andbanc. Lògica-
ment, tenint en compte que el volum total de recursos
gestionats per la banca va augmentar significativament
l’any 2004, no es dedueix d’això que cap de les entitats
citades disminuís la xifra absoluta de fons gestionats, sinó
que aquestes tres darreres van assolir increments inferiors
al percentatge de creixement general, mentre que les tres
que van guanyar quota de mercat van créixer a un ritme
més elevat que la mitjana.

Així, si l’exercici del 2004 el valor global dels fons
gestionats pel conjunt de les entitats va registrar un incre-
ment del 8,8%, en valors nominals, en relació a l’any ante-
rior, en els casos de Banc Sabadell d’Andorra, CaixaBank
i Banca Privada d’Andorra les taxes assolides van ser del
37,4%, del 14,7% i del 13,5%, respectivament. Per la seva
banda, els tres bancs de més dimensió també van aug-
mentar la xifra de recursos gestionats, però en el cas del
grup Banc Internacional-Banca Mora en un percentatge
del 4,6%, en el de Crèdit Andorrà en un 7,8% i en el
d’Andbanc en un 8,4%. En conseqüència, l’any 2004 van
ser les tres entitats més petites les que van mostrar un
major dinamisme en la captació de recursos, situació que,
d’altra banda, també s’havia produït l’exercici anterior.
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En els gràfics 2.23 i 2.24 es detalla la posició de cada
banc en cadascun dels dos submercats que corresponen a
les línies de negoci diferenciades anteriorment –dipòsits
de clients i mediació per compte de clients–. Amb aques-
ta informació es pot valorar la incidència de cadascuna
d’elles en els valors globals comentats en els paràgrafs
anteriors i, en alguna mesura, es poden inferir les estratè-
gies aplicades pels bancs en aquest sentit.

D’aquesta manera, en el gràfic 2.23 es representa la
quota de mercat que absorbeix cada entitat en els dipòsits
totals efectuats per la clientela en el conjunt del sistema
bancari. A l’igual que per al conjunt dels recursos gestio-
nats, l’any 2004 la posició de liderat pel que fa a aquesta
variable l’ocupava Crèdit Andorrà, amb un percentatge
del 29,8% dels dipòsits totals, seguit pel grup Banc Inter-
nacional-Banca Mora, amb un 26,6%. A una certa dis-
tància se situaven Andbanc, CaixaBank i Banca Privada
d’Andorra, amb percentatges de participació del 16%,
12,4% i 10,2%, respectivament, mentre que Banc Sabadell
d’Andorra mantenia una participació del 5%.

Si es comparen aquestes dades amb les de l’exercici
anterior, van guanyar posicions tres entitats, Andbanc i
Banca Privada d’Andorra que van augmentar en un punt
percentual la seva quota en el mercat dels dipòsits de
clients, i Banc Sabadell d’Andorra que la va millorar en sis
dècimes percentuals. En contrapartida, tant Crèdit An-
dorrà com el grup Banc Internacional-Banca Mora van
experimentar una disminució significativa en la seva par-
ticipació, d’1,5 punts percentuals en el primer cas i d’un
punt percentual en el segon. CaixaBank va seguir la ma-
teixa pauta, però d’una manera bastant més moderada, ja
que va perdre dues dècimes percentuals.

En el segment de negoci de la mediació per compte
de clients, les posicions apareixen bastant més polaritza-
des que en el cas de la captació de dipòsits entre les enti-
tats més grans i les de menor dimensió. Així, l’any 2004,

la quota conjunta dels tres bancs més grans en aquest
mercat ascendia al 83,6%, és a dir 11,1 punts percentuals
més que en el cas dels dipòsits de la clientela (gràfic 2.24).
D’això es podria deduir que aquestes entitats han seguit
una política de donar prioritat a la línia de negoci de
mediació per compte dels clients.

De tota manera, també cal dir que la disparitat
esmentada deriva fonamentalment de les xifres correspo-
nents a Andbanc, ja que la comparació entre les dades
presentades en els gràfics 2.23 i 2.24 permet veure que
per a Crèdit Andorrà i Banc Internacional-Banca Mora la
quota en ambdós submercats és relativament similar,
mentre que per a Andbanc la participació en els recursos
mitjançats per compte dels clients supera en 9,6 punts
percentuals la que manté en els dipòsits totals.

Per als tres bancs de menor dimensió, la participació
en els recursos mitjançats per compte dels clients, l’any

Gràfic 2.22: Percentatge captat per cada entitat dels recursos 
totals gestionats pel sector bancari (dipòsits més mediació
clients). 2004

Font: Associació de Bancs Andorrans.

Banca Privada d’Andorra
Caixabank
Crèdit Andorrà

Banc Sabadell d’Andorra
Andbanc
Banc Internac.-Banca Mora

27,6%

8%

8,1%

22,8%

3,6%

29,9%



Informe sobre l’economia andorrana. 2004

101

2004, era clarament inferior a la seva quota en el mercat
de dipòsits. La divergència més voluminosa s’aprecia en el
cas de CaixaBank, amb sis punts percentuals de diferèn-
cia, mentre que per a Banca Privada d’Andorra es redueix
fins a 3,1 punts percentuals i per a Banc Sabadell d’An-
dorra era de dos punts. Per tant, en el cas d’aquestes enti-
tats la posició relativa en el segment dels dipòsits banca-
ris era més forta que en la línia de negoci de mediació per
compte dels clients.

Tot i això, també cal dir que, en termes globals, els
fons mitjançats pel conjunt de la banca l’exercici del 2004
eren 2,4 vegades superiors a la totalitat dels dipòsits dels
clients (quadre 2.21). De les dades comentades en els
paràgrafs anteriors, però, es desprenen diferències sig-
nificatives entre les diverses entitats, de manera que l’es-
pecialització més marcada en el segment de negoci de la
mediació per compte dels clients, en termes comparatius,

la presentava Andbanc, en el qual els recursos captats per
aquest concepte eren 3,8 vegades superiors als dipòsits
captats de la clientela. Banc Internacional-Banca Mora i
Crèdit Andorrà mantenien una proporció entre ambdues
magnituds bastant similar –de 2,5 i 2,4, respectivament,
valor aquest darrer que era també el del conjunt de la ban-
ca–. Amb ràtios inferiors a la mitjana –i, per tant, posi-
cionades relativament amb més força en el mercat dels
dipòsits– se situaven CaixaBank, Banc Sabadell d’Andor-
ra i Banca Privada d’Andorra, en les quals el volum de
recursos mitjançats per compte dels clients era superior
als dipòsits en proporcions inferiors a la mitjana del sec-
tor, en concret en una proporció d’1,2 vegades en el cas de
CaixaBank i d’1,4 i 1,6 vegades en el cas de les altres dues
entitats.

Per tant, com a resum d’aquest conjunt de dades, es
pot assenyalar que la millora en la captació global de

Gràfic 2.24: Quota de mercat de les entitats bancàries en la 
captació de recursos per intermediació amb clients. 2004

Font: Associació de Bancs Andorrans.
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Gràfic 2.23: Quota de mercat en la captació de dipòsits de les 
entitats bancàries. 2004

Font: Associació de Bancs Andorrans.
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recursos durant l’any 2004 va ser significativa en totes les
entitats del sistema bancari, encara que les de menor
dimensió van mostrar un major dinamisme. En valors
absoluts, totes les entitats van augmentar els fons mit-
jançats per compte dels clients, mentre que els dipòsits
van experimentar una reducció en els casos de Crèdit
Andorrà, Banc Internacional-Banca Mora i CaixaBank, i
van augmentar en la resta d’entitats. En termes relatius
únicament Banca Privada d’Andorra i Banc Sabadell
d’Andorra van reforçar la seva posició en els dos mercats
operatius diferenciats, mentre que Andbanc la va millorar
en el segment dels dipòsits i Crèdit Andorrà i CaixaBank
en el de la mediació per compte dels clients. El grup Banc
Internacional-Banca Mora, en canvi, va perdre quota de
mercat en les dues línies de negoci.

Una altra informació d’interès que es recull en el qua-
dre 2.21 és la que correspon als conceptes d’inversió i
descompte d’efectes, que, en gran part, es pot associar al
finançament efectuat per part de les entitats bancàries de
l’activitat econòmica realitzada al país. Com es pot obser-
var, el volum de recursos de l’actiu destinat a aquests con-
ceptes per la banca l’exercici del 2004 va experimentar un
augment força notable, que, en termes nominals, va ser
del 25,2%. Es pot afegir que aquesta taxa representa un
increment apreciable en relació a la que es va assolir l’any
anterior, que ja havia estat prou elevada, en concret el
18%. El creixement d’aquest agregat l’exercici del 2004 va
ser considerable en totes les entitats, ja que el percentat-
ge d’increment més baix va ser del 15,2% –per al grup
Banc Internacional-Banca Mora–, mentre que va ser
especialment destacable en el cas de Banca Privada d’An-
dorra –que va assolir un 56,5%– i els valors intermedis
van oscil·lar entre el 22,5% i el 28,7%.

L’agregat citat, que suma les inversions i el descomp-
te d’efectes de la banca, es pot relacionar amb el volum
dels dipòsits de clients, cosa que permet valorar la pro-

porció d’aquests recursos que es destina, pel costat de 
l’actiu, a operacions d’inversió –principalment crèdits a
clients– o al descompte d’efectes per al finançament
empresarial. Com es pot comprovar en les dades que es
presenten en el quadre 2.21, aquesta ràtio va augmentar
molt notablement entre el 2003 i el 2004, ja que va pas-
sar del 42,5% al 55,2%. Això va donar continuïtat a una
pauta alcista que també havia estat important l’any ante-
rior, ja que l’exercici del 2002 aquesta variable adoptava un
valor del 32,8%, cosa que implica que en tan sols dos anys
ha augmentat 22,4 punts percentuals. Les dades que s’in-
clouen en el quadre permeten també comprovar la distri-
bució de la proporció global citada, del 55,2%, entre les
diferents entitats del sector, amb un pes especialment
remarcable de Crèdit Andorrà i, a una certa distància,
Banc Internacional-Banca Mora i Andbanc, amb un pes
menor de la resta d’entitats, situació que s’ha de conside-
rar lògica en funció de la dimensió relativa de totes elles.

Quant a les modificacions de l’entorn operatiu que
afecten al sector, es pot fer referència a la signatura de l’A-
cord entre Andorra i la Unió Europea relatiu a la fiscali-
tat del rendiment de l’estalvi, que es va produir el mes 
de novembre del 2004, i que traslladarà al cos normatiu
del Principat mesures equivalents a les previstes en la
Directiva 2003/48/CE del Consell pel que fa a aquesta
matèria.

II.6 - Finances públiques
El potencial econòmic, l’evolució i la composició de les
finances públiques del Principat estan condicionats per
factors estructurals de la base social, econòmica i institu-
cional del país, que hi incideixen d’una manera molt
important. Des del punt de vista dels ingressos, la ine-
xistència, a escala estatal, d’impostos directes, i el gran pes
relatiu de la recaptació obtinguda pels tributs que graven
l’entrada al país dels productes importats configuren un
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model fiscal que supedita en gran part el volum dels
recursos disponibles a la dinàmica seguida pel flux de les
compres a l’exterior. Per la banda de les despeses, s’obser-
va des de fa anys una tendència creixent significativa,
derivada de les necessitats d’ampliar l’àmbit d’actuació del
sector públic, d’incrementar la seva acció reguladora i
d’augmentar els efectius humans.

Les rigideses que introdueixen en les finances públi-
ques del Govern els factors condicionants, que afecten
tant als ingressos com a les despeses, han generat des de
fa anys una situació de dèficit recurrent, que resulta molt
difícil de resoldre sense introduir modificacions rellevants
en el model existent. Pel que fa als ingressos, el capítol dels
impostos indirectes representa, amb una àmplia diferèn-
cia, el principal concepte (quadre 2.22). D’altra banda, si es
consideren d’una manera més detallada les diverses figu-
res que s’hi inclouen, es pot comprovar que aquelles que
graven l’entrada de mercaderies aporten la part majorità-
ria del conjunt del capítol. Això comporta que, com s’ha
dit abans, els ingressos del sector públic depenguin en
gran mesura de l’evolució de la importació de mercaderies
i, en darrera instància, de la marxa del comerç turístic, que
té un pes considerable en aquest flux comercial.

Els esforços realitzats pel Govern els darrers anys per
contenir el creixement de les despeses i per diversificar i
ampliar les fonts d’ingressos han permès aconseguir un
cert alentiment en l’augment del primer d’aquests fluxos
i una millora sostinguda dels ingressos, però no han estat
suficients per modificar la situació de dèficit que caracte-
ritza les finances públiques del país des de fa anys, tal com
permeten verificar les dades de les liquidacions pressu-
postàries.

El gràfic 2.25 reflecteix l’evolució dels ingressos i de
les despeses no financers liquidats durant el període
1985-200314. Aquestes dades permeten apreciar com, a
partir de l’any 1988, els ingressos no financers totals s’han
mantingut de manera quasi sistemàtica per sota del flux de
les despeses que engloba el mateix tipus de conceptes. Les
excepcions a aquesta situació es van produir l’any 1996 i,
especialment, el 1997, com a conseqüència d’unes cir-
cumstàncies atípiques que van generar un volum d’in-
gressos inusualment elevat.

En una perspectiva temporal prolongada, l’augment
tant dels ingressos com de les despeses durant el període
1987-2003 va ser prou intensa, però, amb molt poques
excepcions, el creixement de la despesa va assolir una
major intensitat que en el cas dels ingressos. Així, si s’a-
dopta com a moment de referència inicial l’exercici pres-
supostari del 1987, en el qual es registrava un resultat de

Gràfic 2.25: Ingressos i despeses públics no financers 
liquidats. 1985-2003 (milers d’euros)

Font: Quadre 2.22.
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14. En l’elaboració del gràfic s’han inclòs únicament els capítols d’ingressos i de despeses no financers, és a dir, no s’han incorporat les operacions financeres –que bàsicament corres-
ponen a l’augment de l’endeutament i a la liquidació d’aquest endeutament, fluxos que, a llarg termini, presenten un saldo de zero–. Sí que queden, en canvi, reflectits –en el capí-
tol 3 de les despeses– els pagaments pels interessos del deute viu. Aquesta presentació de les dades pressupostàries permet obtenir una idea més ajustada de l’evolució dels fluxos
efectius d’ingrés i de despesa.
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Quadre 2.22: Pressupostos d’ingressos i de despeses de l’Administració central. 1999-2005

1999 (milers d’€) 2000 (milers d’€) 2001 (milers d’€)

Pressupost Liquidació Pressupost Liquidació Pressupost Liquidació 

Impostos indirectes 128.256,0 120.052,2 161.912,7 120.035,6 176.485,3 157.978,6
Altres ingressos 44.655,2 46.314,0 56.057,5 60.062,1 58.220,5 61.244,7
Actius financers 519,9 450,8 613,0 3.981,3 206,5 182,1
Passius financers 2,0 - 26,8 9.693,1 146.824,0 131.062,9
Total ingressos 173.433,1 166.816,9 218.609,9 193.772,0 381.736,3 350.468,2

Despeses
Despeses corrents 96.234,3 94.971,5 111.083,1 103.025,9 121.708,9 124.070,1

- Despeses de personal 41.120,0 41.970,5 45.977,4 45.147,5 48.483,0 49.901,5
- Béns corrents i serveis 24.556,2 24.475,0 26.510,4 25.686,5 27.661,6 33.211,4
- Interessos 1.523,9 1.331,0 4.798,1 1.334,2 5.691,5 5.610,7
- Transferències corrents 29.034,2 27.195,1 33.797,2 30.857,8 39.872,8 35.346,4

Despeses de capital 95.456,2 82.665,8 124.482,8 94.279,1 129.066,9 103.620,4
- Inversions reals 60.191,8 44.409,8 85.039,3 42.974,9 90.362,2 66.193,8
- Transferències de capital 35.264,4 38.256,0 39.443,4 51.304,2 38.704,7 37.426,5

Operacions financeres 12,0 0,0 12,0 601,0 130.960,5 131.042,5
- Variacions actius financers - - - 601,0 - 94,0
- Variacions passius financers 12,0 - 12,0 - 130.960,5 130.948,5

Total despeses 191.702,5 177.637,3 235.577,8 197.906,0 381.736,3 358.732,9 

2004 2005
2002 (milers d’€) 2003 (milers d’€) (milers d’€) (milers d’€)

Pressupost Liquidació Pressupost Liquidació Pressupost Pressupost 

Impostos indirectes 190.821,8 173.615,9 202.917,1 180.640,9 211.683,6 218.809,0
Altres ingressos 51.778,1 50.968,3 43.359,1 45.502,1 43.623,0 42.323,0
Actius financers 216,8 164,7 216,8 124,4 109,9 113,2
Passius financers 18.012,9 27.233,4 23.886,6 25.228,4 34.419,5 47.255,0
Total ingressos 260.829,6 251.982,3 270.379,6 251.495,8 289.836,1 308.500,2

Despeses
Despeses corrents 125.644,6 128.861,0 131.721,1 138.913,4 147.400,5 162.208,5

- Despeses de personal 51.423,6 55.460,0 54.948,9 61.229,1 61.375,2 68.978,5
- Béns corrents i serveis 29.150,2 29.345,6 30.648,3 31.991,9 35.663,1 38.036,3
- Interessos 4.913,8 5.195,7 4.847,1 4.728,9 4.797,7 5.119,0
- Transferències corrents 40.157,1 38.859,8 41.276,8 40.963,6 45.564,5 50.074,7

Despeses de capital 135.022,7 115.751,7 138.496,1 106.229,4 142.261,2 145.729,3
- Inversions reals 95.279,6 75.322,1 97.779,5 65.898,7 100.292,9 103.045,9
- Transferències de capital 39.743,1 40.429,5 40.716,6 40.330,7 41.968,3 42.683,4

Operacions financeres 162,3 125,9 162,4 629,2 174,4 562,4
- Variacions actius financers 150,3 125,9 150,0 629,2 162,0 550,0
- Variacions passius financers 12,0 - 12,4 - 12,4 12,4

Total despeses 260.829,6 244.738,6 270.379,6 245.771,9 289.836,0 308.500,2

Font: Ministeri de Finances.
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superàvit moderat, l’evolució posterior va comportar un
ritme d’increment de les despeses més accelerat que el
dels ingressos. En concret, si es calcula la taxa de creixe-
ment anual acumulativa dels dos fluxos per al període
1987-2003, prescindint així de les oscil·lacions registrades
en aquests anys, aquesta taxa va ser del 9,5% en el cas dels
ingressos i del 10,5% per a les despeses (valorades amb-
dues variables en unitats monetàries corrents).

Malgrat que aquesta diferència pugui semblar poc
voluminosa, comporta un augment persistent, en línies
tendencials, del dèficit pressupostari i, en conseqüència,
del nivell d’endeutament. De fet, la situació de dèficits
recurrents ha estat habitual els darrers anys, tot i que en
èpoques anteriors al 1998 es van donar oscil·lacions
importants en el valor d’aquesta variable. Per als darrers
exercicis, l’any 1999 la xifra de dèficit representava el
6,8% dels ingressos no financers, el 2000 va pujar fins al
9,6%, l’any 2001 va baixar a un 3,9% i el 2002 novament
va augmentar fins a un valor del 8,9%. L’any 2003 el dèfi-
cit no financer es va reduir una mica respecte a l’anterior
tant en termes absoluts com relatius i va representar un
8,4% dels ingressos no financers. En tot cas, el valor mitjà
de la taxa de creixement de les despeses els quatre darrers
anys de la sèrie presentada (2000-2004) va ser una mica
superior –quelcom més de dues dècimes percentuals– a
l’assolida pels ingressos.

Els anys immediatament anteriors, bàsicament el perí-
ode 1995-1998, el flux dels ingressos va seguir una evolu-
ció inhabitual, com a conseqüència del volum extraordinà-
riament alt d’ingressos obtinguts per les importacions de
tabac, que va incidir en una pujada considerable de l’import
del capítol d’impostos indirectes. Cal tenir en compte que,
si l’any 1993 les compres de tabac a l’exterior representaven
el 4,8% del valor total de les importacions, l’any 1995 ha-
vien incrementat la seva participació fins al 7,2% i el 1997
van arribar a un percentatge màxim de l’11,4%.

En sentit contrari, els ajustaments a la baixa que es van
produir els dos anys posteriors al 1997 en les importacions
d’aquest producte van provocar una contracció important
dels ingressos per impostos indirectes, de manera que el
conjunt dels ingressos no financers liquidats l’exercici del
1999 van ser inferiors en quasi un 20%, en valors cor-
rents, a la xifra aconseguida dos anys abans. Aquest sub-
període, per tant, presenta uns trets singulars molt espe-
cífics, des del punt de vista dels fluxos pressupostaris, que
el diferencien netament dels anys anteriors i posteriors.

Pel que fa a l’exercici pressupostari del 2003, es pot
assenyalar com el fet més rellevant la notable estabilitat
que presenten les despeses totals no financeres, que tan
sols van créixer un 0,2% nominal, cosa que comporta una
reducció d’una mica més del 3% en valors monetaris
constants.Tanmateix, cal dir que els ingressos no financers
van augmentar també de manera molt moderada, en con-
cret un 0,7% en valors corrents. En tot cas, l’evolució rela-
tiva d’ambdós corrents de recursos va comportar una lleu-
gera millora en la posició deficitària que s’havia registrat
l’any anterior.

Aquestes taxes de creixement introdueixen una pau-
ta de contenció considerable en relació als exercicis ante-
riors, ja que l’any 2000 els ingressos no financers van aug-
mentar un 8,3%, el 2001 un 21,7% i el 2002 un 2,5%,
sempre en valors nominals. De la mateixa forma, en
aquests exercicis, les despeses no financeres van augmen-
tar en percentatges de l’11,1%, el 15,4% i el 7,4%, res-
pectivament. La desacceleració que comporten els per-
centatges de creixement d’ambdues variables l’any 2003
en relació als exercicis precedents és, per tant, prou nota-
ble (gràfic 2.25).

Centrant l’atenció en l’evolució dels ingressos no
financers, el capítol dels impostos indirectes ha aportat
tradicionalment una proporció àmpliament majoritària
dels ingressos del Govern, com ja s’ha assenyalat. Aques-
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ta situació, que deriva de les singularitats del model fiscal
del país, es va mantenir l’exercici pressupostari del 2003 i,
fins i tot, es va aguditzar en relació als anys anteriors.
Així, l’aportació dels impostos indirectes als ingressos
totals no financers va ser del 79,9%, percentatge que se
situava com el més elevat assolit des de l’any 1995. D’a-
cord amb això, el paper de la recaptació obtinguda per
aquest concepte continua essent determinant per a les
finances públiques del país.

De fet, en tota la sèrie històrica 1990-2003, tan sols
en dos exercicis el capítol dels impostos indirectes va
aportar menys del 70% dels ingressos no financers, els
anys 1998 i 2000, i en ambdós casos això va respondre a
circumstàncies atípiques. Tanmateix, cal dir que la prime-
ra meitat de la dècada dels anys noranta la participació
d’aquest capítol en els ingressos no financers havia supe-
rat normalment el 80%, amb l’única excepció de l’any
1993, mentre que els cinc darrers anys de la sèrie (1999-
2003) no es va arribar en cap cas a aquell percentatge.

Amb un major grau de detall, es pot apreciar que dins
el capítol dels impostos indirectes s’han anat incorporant
noves figures tributàries, en una línia d’intentar reduir
progressivament la dependència existent envers els
ingressos procedents del flux de les importacions. Així, a
partir de l’exercici del 1997 es va aplicar un impost sobre
el joc, que els darrers anys ha tingut un efecte recaptador
bastant estable, però també força limitat, ja que el bienni
2002-2003 va aportar 2,93 milions d’euros cada any i, el
bienni anterior, quantitats entorn als 2,6 milions d’euros.
En termes relatius això comporta que el 2003 l’impost
sobre el joc va representar l’1,6% de la recaptació total per
impostos indirectes i l’exercici anterior una dècima per-
centual més.

Més rellevància va tenir l’aplicació, a partir de l’any
2002, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, que en la liquidació pressupostària

del 2003 va contribuir a la recaptació total amb 13,66
milions d’euros, valor que equival a una aportació del
7,6%. Igualment, l’aplicació de l’impost indirecte que
recau sobre els serveis –limitat, ara per ara, a les entitats
financeres i d’assegurances– va afegir una quantitat sig-
nificativa a la recaptació total en concepte d’impostos
indirectes. En concret, l’any 2003 l’impost sobre el con-
sum de serveis va aportar 25,19 milions d’euros, cosa que
equival al 13,9% del capítol d’imposició indirecta.

Per tant, l’elevat pes relatiu que segueixen mantenint
els impostos indirectes en els fons totals obtinguts pel
Govern ha coexistit amb l’intent de diversificar l’origen
dels recursos dins d’aquest capítol, bàsicament per tres
vies: gravant el joc –mecanisme que té una capacitat de
recaptació molt limitada–, gravant les transmissions patri-
monials i estenent a les prestacions de serveis la tributació
indirecta que grava les transaccions de mercaderies, acció
limitada de moment a molt poques activitats, però que es
preveu que s’estengui de manera general a partir de l’any
2006. En tot cas, la recaptació procedent de la imposició
que recau sobre les mercaderies importades representava
l’any 2003 un 76,9% del total del capítol dels impostos
indirectes i un 61,4% dels ingressos totals no financers,
cosa que posa de manifest que la dependència dels recur-
sos públics respecte a la recaptació procedent del flux de les
importacions es manté en proporcions notablement altes.

L’augment que es va registrar l’any 2003 de la parti-
cipació dels impostos indirectes en els ingressos obtinguts
per operacions no financeres va ser el resultat d’un aug-
ment més aviat moderat en la recaptació per aquest con-
cepte –ja que l’increment, en termes nominals, va ser del
4,1%–, però que va anar acompanyat d’una reducció con-
siderable dels ingressos obtinguts per la resta de concep-
tes, que van disminuir un 10,7%. Aquesta evolució se-
gueix la mateixa línia que en l’exercici anterior, ja que
l’any 2002 també va augmentar la recaptació per impos-
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tos indirectes –encara que, en aquest cas, amb més inten-
sitat– i la resta d’ingressos va disminuir de manera apre-
ciable (quadre 2.22).

Cal dir que, dins la denominació d’altres ingressos,
s’engloben en el quadre citat dos capítols pressupostaris: el
de taxes i altres ingressos i el d’ingressos patrimonials15.
En relació a aquests dos conceptes es pot afegir que el 
primer dels dos capítols –que, a més de les taxes, inclou
conceptes com la venda de béns, prestacions de serveis,
reintegraments, sancions, etc.– va mantenir els darrers
exercicis de la sèrie considerada una participació relativa-
ment estable en els ingressos totals no financers, encara
que dins una línia creixent: un 7,3% l’any 2001, un 7,8%
el 2002 i un 8,4% l’exercici del 2003.

En canvi, el capítol d’ingressos patrimonials ha regis-
trat una dinàmica clarament decreixent els darrers anys
considerats, ja que l’any 2000 va assolir una participació
del 25,0% en el total dels ingressos no financers i l’exer-
cici del 2001 un percentatge del 20,7%, mentre que l’any
2002 el seu pes relatiu en l’agregat citat va retrocedir sig-
nificativament i es va situar en el 14,9%. Aquesta tendèn-
cia va tenir continuïtat en la liquidació pressupostària del
2003, en la qual l’aportació dels ingressos patrimonials al
conjunt dels capítols no financers va ser de l’11,7%. En
aquest període, per tant, la participació d’aquest concepte
en el conjunt dels ingressos ha retrocedit sensiblement.

Malgrat aquesta evolució a la baixa, les xifres esmen-
tades evidencien que els ingressos patrimonials han asso-
lit un pes relatiu força important en els ingressos públics
andorrans durant els darrers anys. L’element principal que
condiciona la dinàmica d’aquest capítol d’ingressos és el
que recull els productes de distribució de resultats, que
habitualment corresponen a la percepció per part de l’Ad-

ministració d’una part dels beneficis obtinguts per empre-
ses parapúbliques. A això s’afegeixen, amb una menor
entitat, els cànons que aquestes empreses fan recaure
sobre el consum d’electricitat i de comunicacions telefò-
niques. D’aquesta manera, l’exercici de 2003, sobre un
total de 26,41 milions d’euros obtinguts en el capítol
d’ingressos patrimonials, 17,12 milions d’euros van proce-
dir de la distribució de resultats i 8,72 milions d’euros més
dels cànons aplicats per feda (Forces Elèctriques d’An-
dorra) i sta (Servei de Telecomunicacions d’Andorra).

L’aportació als ingressos públics dels recursos proce-
dents de distribució de resultats de les empreses parapú-
bliques pot experimentar variacions significatives, però els
darrers exercicis de la sèrie considerada ha assolit quanti-
tats força importants. Per exemple, en la liquidació pres-
supostària de l’exercici del 2001 aquest concepte va apor-
tar a l’erari públic una quantitat de 32,96 milions d’euros
–xifra que representava el 15,0% dels ingressos no finan-
cers d’aquell any– i el 2002 l’aportació per aquest con-
cepte va ser de 25,06 milions d’euros, quantitat que equi-
valia a l’11,2% dels ingressos obtinguts per operacions no
financeres. El 2003, com s’ha assenyalat, la quantitat
ingressada va ser més baixa –de 17,12 milions d’euros,
que representaven el 7,6% dels ingressos no financers– i,
per tant, va experimentar una reducció apreciable en rela-
ció als anys anteriors.

Tanmateix, les xifres esmentades posen de manifest
clarament que la incidència que ha tingut el producte de
distribució de resultats en el capítol d’ingressos patrimo-
nials durant els darrers exercicis va ser molt important i
que, al mateix temps, aquest capítol ha tingut una in-
fluència rellevant en la dinàmica global dels ingressos.
Des del punt de vista econòmic general, però, això com-

15. La classificació per capítols del pressupost inclou també el de transferències corrents, que no aporten ingressos rellevants en el cas del pressupost d’ingressos del Govern.
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porta efectes desfavorables a tenir en compte, ja que
penalitza el cost dels subministraments bàsics per a les
famílies i les empreses i limita la capacitat de capitalitza-
ció d’aquestes empreses parapúbliques.

L’altre concepte que s’inclou en el conjunt definit
com altres ingressos –taxes, venda de béns, prestació de
serveis, reintegraments, etc.– l’exercici del 2003 va expe-
rimentar una apreciable millora, ja que, en valors absoluts,
van assolir un valor de 19,02 milions d’euros, cosa que
representa un increment del 8,9% en relació a la liquida-
ció anterior. A això van contribuir principalment els
recursos obtinguts per prestació de serveis, que van aug-
mentar un 15,9%, i, dins d’aquest, principalment la rúbri-
ca de llicències, permisos i autoritzacions, que va experi-
mentar un increment del 41%. Les diverses figures de
taxes existents –sobre activitats econòmiques, de vehicles,
judicials, notarials, per sol·licituds de treball i de mar-
ques–, en canvi, van proporcionar una xifra de recaptació
molt similar a l’exercici anterior, en concret un 2,3% su-
perior en valors monetaris corrents.

Si es considera el volum global dels ingressos, és a dir,
s’afegeixen també aquells obtinguts per operacions finan-
ceres, els ingressos totals de l’exercici del 2003 van registrar
també un apreciable estancament en relació a l’any an-
terior, ja que el valor liquidat va ser, en unitats monetàries
corrents, tan sols un 0,2% inferior a la quantitat obtingu-
da l’any 2002. Hi va influir la disminució dels recursos
obtinguts en el capítol d’ingressos per variació de passius
financers, que en termes absoluts va superar lleugerament
els dos milions d’euros, neutralitzant així l’augment d’1,56
milions d’euros registrat en els ingressos no financers. En
tot cas, cal remarcar que els ingressos obtinguts per varia-
ció dels passius financers van assolir un valor força impor-
tant l’any 2003, a l’igual que l’any anterior (25,22 milions
d’euros i 27,23 milions, respectivament), cosa que com-
porta un augment important d’endeutament.

En resum, la política seguida pel Govern, d’introduc-
ció de taxes, cànons i noves figures d’imposició indirecta
han tingut una repercussió de certa rellevància en l’evolu-
ció dels ingressos públics, tot i que la dependència dels
ingressos públics envers les figures impositives que graven
l’entrada de mercaderies és encara força important. Evi-
dentment, aquest procés de diversificació de les fonts de
recursos pot limitar la dependència de les finances públi-
ques respecte a la tributació que recau sobre els béns
importats, però, inevitablement, els efectes d’aquesta polí-
tica fiscal es produeixen d’una manera relativament lenta.

Per altra banda, el criteri, mantingut fins al moment,
de donar una prioritat total a la continuïtat dels trets bàsics
del model fiscal, limita considerablement les possibilitats
de millorar de manera estable i sostinguda el volum i l’es-
tructura dels recursos públics. Igualment, aquesta política
no està exempta d’efectes negatius, especialment pel que
fa a l’impacte desfavorable sobre la competitivitat d’al-
guns dels sectors econòmics bàsics en l’estructura pro-
ductiva del Principat i pel disseny i consolidació d’un sis-
tema tributari complex i amb problemes d’eficiència.

Pel costat de les despeses, com s’ha vist abans, la li-
quidació corresponent a l’exercici de 2003 va introduir una
pauta de notable contenció, atès que les despeses totals no
financeres van augmentar tan sols un 0,2% en valors mo-
netaris corrents, cosa que comporta una reducció en ter-
mes reals. Això va ser el resultat d’una evolució oposada en
els dos grans blocs que integren aquest conjunt de despe-
ses, de manera que les despeses corrents van augmentar un
7,8%, mentre que les despeses de capital van disminuir un
8,2%, en ambdós casos en valors nominals.

En general, l’evolució d’ambdós grups de despeses
des dels primers anys noranta presenta una línia creixent
bastant acusada i relativament paral·lela. Aquesta tendèn-
cia és clarament perceptible i també netament sostinguda
en el cas de les despeses corrents, mentre que en el grup
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de les despeses de capital presenta alguns punts de ruptu-
ra, principalment, l’any 1998 –amb un fort moviment a
l’alça– i l’exercici del 2003, en el qual es va produir una
considerable baixada, tal com s’ha dit. De tota manera, en
línies globals, les despeses corrents han superat significa-
tivament les destinades a operacions de capital al llarg
dels anys noranta i els primers de la dècada actual.

En comparació amb exercicis anteriors, el creixement
de les despeses corrents l’any 2003 va reprendre, en algu-
na mesura, una dinàmica expansiva que s’havia vist frena-
da l’exercici del 2002. Així, la liquidació pressupostària
del 2003 va incorporar un increment del 7,8% en aquest
conjunt de despeses, mentre que el 2002 havien crescut un
3,9%. En canvi, el bienni 2000-2001 la taxa de creixe-
ment anual acumulativa de les despeses corrents va ser
d’un 14,3%.

Dels quatre capítols que integren el conjunt de les
despeses corrents, les despeses de personal i les compres de
béns corrents i serveis van mostrar una tendència expan-
siva considerable, ja que van augmentar un 10,4% i un
9%, respectivament, mentre que les transferències cor-
rents també van créixer sensiblement, però a un ritme més
moderat, del 5,4%. En canvi, l’altre capítol inclòs en
aquest grup, el de despeses per interessos, va seguir la
pauta contrària i va registrar una variació del -9%. Tan-
mateix, si s’observa l’evolució d’aquests quatre capítols
durant un període relativament prolongat, es pot apreciar
que la tendència de fons és a un augment sostingut i rela-
tivament intens de les despeses de personal i de les trans-
ferències corrents, un creixement quelcom més moderat
de les compres de béns corrents i serveis, i una tendència
a la baixa dels pagaments per interessos.

Així, prenent com a referència de partida la liquida-
ció pressupostària de l’exercici de 1993, els tres primers
capítols citats assolien xifres no massa dispars, equivalents
a 21,5 milions d’euros les despeses de personal, a 19,7

milions d’euros l’adquisició de béns corrents i serveis i a
19,1 milions d’euros destinats a transferències corrents.
En canvi, l’any 2003 l’import del capítol de remunera-
cions al personal superava àmpliament els altres dos, com
reflecteixen les dades del quadre 2.22.

L’evolució seguida al llarg de la dècada que separa les
dues dates citades va implicar que la taxa de creixement
anual acumulatiu de les despeses de personal va ser de
l’11,1%, mentre que les transferències corrents van aug-
mentar a un ritme del 8% anual i la compra de béns i ser-
veis corrents va progressar a un percentatge del 5% anual.
Aquestes xifres palesen que les depeses de personal són
clarament les que han mantingut una evolució més
expansiva els darrers anys, netament per damunt de les
transferències corrents –que també van augmentar sig-
nificativament–, i, encara amb més diferència, en relació
als altres dos capítols que integren les despeses corrents.

Les despeses de funcionament, que engloben els dos
primers capítols d’aquest concepte, és a dir les despeses
de personal i les destinades a l’adquisició de béns corrents
i serveis, van pujar un 9,9% l’any 2003, percentatge cer-
tament elevat, però que s’alinea bàsicament amb la marxa
de la darrera dècada. Això rectifica el moviment de desac-
celeració que havia experimentat l’exercici anterior, en el
qual aquest flux va registrar un increment del 2%, però no
difereix substancialment en la dinàmica seguida amb
anterioritat, ja que el període 1990-2001 les despeses de
funcionament van créixer a un ritme de l’11,5% anual
acumulatiu. Cal dir que, tot i que les despeses en compra
de béns corrents i serveis va seguir una dinàmica expansi-
va apreciable al llarg de tot l’interval 1990-2003, van ser
les remuneracions al personal les que van influir en major
mesura en l’evolució de les despeses de funcionament,
d’acord amb el que s’ha assenyalat abans.

En conseqüència, el percentatge de creixement de les
despeses de funcionament l’exercici del 2003 es va situar
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en un valor bastant equiparable al que marca l’evolució
d’aquest agregat des dels primers anys noranta. En canvi,
els altres dos capítols que integren les despeses corrents
van tenir un comportament molt més moderat, ja que,
com s’ha vist, els pagaments per interessos es van reduir en
un 9% i les transferències corrents van augmentar un
5,4%. En tots dos casos això significa un valor bastant
més baix que la taxa anual acumulativa assolida durant el
conjunt del període 1990-2003, que va ser del 2,5% i del
8,5%, respectivament.

La dinàmica relativament expansiva tant de les des-
peses de personal com de les compres de béns corrents i
serveis, combinada amb la major moderació de les despe-
ses per interessos i de les transferències corrents, van
donar lloc a una taxa global de creixement de les despeses
corrents una mica més baixa que l’assolida els darrers
anys. Així, enfront del 7,8% registrat l’exercici del 2003,
la taxa anual acumulativa el període 1990-2003 va ser del
8,9%, és a dir superior en poc més d’un punt percentual.

Contràriament al grup de les despeses corrents, les
corresponents a operacions d’inversió van experimentar
un sensible retrocés l’any 2003, ja que van disminuir un
8,2% en relació a l’any anterior. Això va trencar una dinà-
mica alcista bastant prolongada i força intensa, ja que
l’any 2000 les despeses de capital havien augmentat un
14,1%, el 2001 un 9,9% i el 2002 un 11,7%. Tanmateix,
també cal dir que el valor absolut que va assolir l’any 2003
aquest grup de despeses va ser notablement elevat, ja que
es va situar en més de 106 milions d’euros, xifra que sola-
ment es va superar en dues ocasions en la sèrie històrica,
l’any 2002, evidentment, i el 1998, en el qual van concór-
rer unes circumstàncies atípiques.

Dels dos components de les despeses de capital, les
transferències de capital van mantenir una línia de quasi
estancament, ja que van registrar una disminució de dues
dècimes percentuals en termes nominals. En canvi, les

inversions reals van baixar considerablement, atès que van
tenir una taxa de variació de -12,5%. Per tant, el principal
factor condicionant de l’evolució de les despeses de capi-
tal l’any 2003 va ser la forta contracció experimentada per
les inversions reals.

Si s’observa l’evolució dels dos capítols de despeses de
capital durant un interval relativament llarg, es pot apre-
ciar que les transferències de capital comencen a tenir un
pes important en el pressupost a partir de l’any 1992, com
a conseqüència de l’aprovació prèvia de la Llei sobre les
transferències als comuns –aprovada el desembre de 1991
i modificada el 1993 i 2003–. Atès que aquesta normati-
va vincula les transferències de capital a la recaptació
obtinguda pel Govern en els tributs que recauen sobre les
importacions, l’evolució dels recursos que s’obtenen per
aquest capítol va seguir, després de l’any 1992, una línia de
creixement sense massa daltabaixos.

En canvi, el capítol de les inversions reals presenta
oscil·lacions considerables al llarg del període 1990-2003,
de manera que els valors més alts de la sèrie (que corres-
ponen als anys 1999, 2001, 2002 i 2003) van superar els
65 milions d’euros, mentre que els punts més baixos (els
exercicis del 1992, 1994, 1995 i 1996) no van arribar a la
meitat d’aquesta quantitat. En línies generals, doncs, les
transferències corrents van seguir una línia creixent més
regular que les inversions reals, subjectes a variacions
força acusades. L’exercici del 2003 s’alinea en gran part
amb aquesta dinàmica, atès, que, com s’ha vist, les trans-
ferències de capital van mantenir una considerable esta-
bilitat, mentre que les inversions reals van experimentar
una significativa reducció.

En certa manera, es pot considerar que, dins del con-
junt de les despeses públiques, el capítol de les inversions
reals és el més susceptible d’introduir retalls o de transfe-
rir part de la despesa prevista a exercicis posteriors, ja que
la resta de capítols corresponen a conceptes d’execució
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molt més rígida. Per tant, es pot interpretar que aquests
factors estan a l’origen de les fluctuacions que s’aprecien
en l’import liquidat d’aquest capítol, encara que puguin no
ser els únics motius.

En tot cas, des del punt de vista de la participació
percentual dels dos capítols que integren les despeses de
capital, les xifres del trienni 2001-2003 presenten una
relativa estabilitat, ja que les transferències de capital van
mantenir una participació compresa entre el 34,9% i el
38% i les inversions reals entre el 62,1% i el 65%. En can-
vi, els anys anteriors 1992-2000 la participació relativa
d’aquest últim capítol va oscil·lar entre un màxim del
60,5% –inferior per tant als valors del darrer trienni de la
sèrie– i un mínim del 41,6%.

L’apreciació realitzada, respecte al paper que de vega-
des juga el capítol de les inversions reals, com a element
sobre el qual és més fàcil fer recaure els ajustaments pres-
supostaris ve corroborada pel fet que el grau d’execució
de les previsions pressupostàries de despesa tendeix a ser
del 100% o superior en quasi tots els capítols, excepte el de
les inversions reals, com a cas més rellevant. En la liqui-
dació de l’exercici del 2003 es produeix també aquesta
circumstància, ja que les despeses de personal liquidades
van ser el 111,4% de les previstes i una situació similar
s’observa en el capítol de compra de béns corrents i ser-
veis, amb un nivell d’execució del 104,4%. Per als dos
capítols de transferències –corrents i de capital– les des-
peses efectivament realitzades van ser una mica més del
99% de les pressupostades i els pagaments d’interessos
van assolir el 97,6% dels previstos. En canvi, les inver-
sions reals efectuades van representar el 67,4% de les
pressupostades (quadre 2.22).

Una situació similar es va produir l’any 2002, en el
qual el valor liquidat de les inversions reals va ser un
79,1% del previst inicialment, mentre que en la resta de
capítols de despeses la quantitat liquidada superava el

100% de la prevista inicialment, amb l’única excepció de
les transferències corrents, en les quals el grau d’execució
va ser del 96,8%. Aquesta mateixa va ser la tònica habitual
en la major part dels exercicis pressupostaris de la sèrie
1992-2003, de manera que les inversions reals liquidades
es van aproximar clarament a les previstes únicament en
dues ocasions, els anys 1993 i 1997, en els quals el nivell
d’execució en aquest capítol va ser del 102,1% i del
96,7%, respectivament. Per a la resta dels anys, la propor-
ció assolida es va situar normalment entre el 70% i el
80%, amb les excepcions més destacades dels anys 2000 i
2003 (amb valors del 50,5% i del 67,4%) i del 1998, en el
qual es va arribar a un 83,6%.

Pel costat dels ingressos, la situació és, més aviat, la
contrària de la que es registra en el conjunt de les despe-
ses, ja que els ingressos no financers liquidats han tendit
a situar-se habitualment per sota de les previsions inicials.
Seguint aquesta línia, l’any 2003 el valor liquidat d’in-
gressos en els capítols no financers va ser un 91,8% de la
quantitat que s’havia previst. Aquest percentatge és bas-
tant semblant al que s’havia registrat l’anterior exercici
pressupostari, que va ser del 92,6%, i també se situa en
una línia relativament similar al que va passar els anys
precedents, atès que, el trienni 1999-2001, els ingressos
no financers obtinguts van ser un 96,2%, un 82,6% i un
93,4%, respectivament, dels previstos inicialment.

Cal assenyalar, pel que fa a aquest tema, que el com-
portament dels dos grans blocs que s’han diferenciat dins
els ingressos no financers és clarament dispar, ja que el
grup d’altres ingressos (és a dir el conjunt de les taxes i
altres ingressos i els ingressos patrimonials) tendeix a
assolir valors liquidats per damunt de les previsions pres-
supostàries, mentre que la recaptació per impostos indi-
rectes no assoleix normalment els valors previstos. Així, el
quinquenni 1999-2003, els ingressos obtinguts en el
capítol dels impostos indirectes van ser, en el millor dels
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casos –l’any 1999–, un 93,6% dels que s’havien previst,
mentre que l’any en què es va registrar una major desvia-
ció –el 2000– van representar el 74,1% de la quantitat
pressupostada. En canvi, per al grup d’altres ingressos tan
sols en una ocasió –l’exercici del 2002– el valor liquidat va
ser inferior a la previsió pressupostària, mentre que la res-
ta d’anys es va obtenir una xifra superior a la prevista
(quadre 2.22).

En una consideració global del conjunt dels capítols
del pressupost durant els darrers exercicis, es pot observar
que el grau d’execució de les despeses tendeix a aproxi-
mar-se o superar el 100%, principalment com a resultat
que els capítols de despeses de personal, compra de béns
corrents i serveis i transferències de capital segueixen
aquesta tònica. En canvi, els capítols de pagament d’inte-
ressos i transferències corrents se situen en general prò-
xims al 100% d’execució però sense arribar-hi en molts
casos i és el capítol d’inversions reals el que presenta un
nivell d’execució clarament més baix, ja que en cap dels
cinc darrers exercicis considerats va assolir el 80%. Pel
costat dels ingressos, els valors liquidats també se situen
sempre per sota del 100%, com a conseqüència del com-
portament del capítol dels impostos indirectes, que habi-
tualment segueix aquesta pauta i condiciona fortament la
marxa del conjunt dels ingressos no financers, mentre que
al grup d’altres ingressos tendeix a proporcionar un volum
de recursos superior al calculat en les previsions pressu-
postàries.

Com a resum, es pot valorar que l’evolució registrada
l’exercici del 2003 per les finances del Govern segueix
unes pautes bastant similars a les dels anys anteriors, con-
dicionades pels trets estructurals bàsics que marquen les
finances públiques del país. Per una banda, malgrat l’esta-
bilització de les despeses no financeres, l’augment dels
ingressos no financers va ser molt moderat, amb la qual
cosa la situació de dèficit pressupostari habitual els darrers

anys es va mantenir i, de fet, el volum d’aquest dèficit va
ser el més elevat des de l’any 1998, amb l’excepció de l’e-
xercici precedent, del 2002. Igualment, es pot constatar
que l’any 2003 es va mantenir i, fins i tot, reforçar, el grau
de dependència dels ingressos públics respecte del capítol
dels impostos indirectes, de manera que la participació
d’aquest concepte en els ingressos totals no financers es va
aproximar al 80%, valor que apareix com el més alt asso-
lit amb posterioritat a l’any 1995.

Per altra banda, dins el conjunt de les despeses no
financeres es pot assenyalar la rigidesa a l’alça que presen-
ten les despeses de funcionament, que van augmentar un
9,9% en valors monetaris corrents, recuperant així la
dinàmica expansiva que segueixen des de 1990 i que havia
registrat una apreciable contenció l’any 2002, en el qual la
taxa de creixement d’aquest agregat havia estat del 2%. Al
contrari que les despeses de funcionament i que el conjunt
de les despeses corrents, les despeses de capital, l’any 2003,
van experimentar una contracció del 8,2%, condicionades
bàsicament per la disminució de les inversions reals, ja
que les transferències de capital es van mantenir força
estables. Com en el cas de les despeses corrents, això s’a-
linea amb la pauta global observable els darrers exercicis.

Les primeres dades avançades referents a la liquidació
pressupostària de l’any 2004 revelen també una sensible
continuïtat amb les línies generals indicades, atès que el
conjunt de les despeses no financeres va pujar un 12,4%,
en valors corrents, netament per damunt de l’increment
del 7,1% que van assolir els ingressos corrents. D’aquesta
manera la liquidació del pressupost va presentar una
situació deficitària, per un valor superior als 33 milions
d’euros. Com en el cas del trienni anterior, 2001-2003, la
millora aconseguida en la recaptació per impostos indi-
rectes va permetre aconseguir aquest resultat, atès que el
bloc d’altres ingressos va experimentar una millora mode-
rada, de l’1,5% en valors corrents.
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Pel costat de les despeses no financeres, tant el conjunt
de les despeses corrents com les de capital van augmentar
significativament, encara que aquest segon grup ho va fer
amb més intensitat, ja que va créixer un 14,8% enfront al
10,6% d’increment registrat per les despeses corrents.
Dels set capítols que integren les despeses no financeres,
tan sols el corresponent a pagament d’interessos va expe-
rimentar una lleugera reducció, mentre que la resta va
pujar significativament, amb unes taxes especialment ele-
vades en el cas de les transferències de capital –un 24,7%–
i de les compres de béns corrents i serveis –un 16%–.

Quant a les previsions pressupostàries establertes per
a l’exercici del 2005, les estimacions que incorporen im-
pliquen un increment moderat dels ingressos no finan-
cers, del 2,3%, en relació a la xifra prevista en el pressupost
del 2004. Tanmateix, si es compara amb la quantitat que
es va liquidar efectivament en l’exercici del 2004, la taxa
de creixement que representen els ingressos no financers
previstos per al 2005 seria del 7,8%. En tot cas, l’augment
dels ingressos no financers hauria de provenir del capítol
dels impostos indirectes, ja que el bloc d’altres ingressos es
preveu que l’any 2005 experimenti una certa contracció
(quadre 2.22). En funció d’això, i atesos els precedents
quant al grau d’execució dels pressupostos en aquests
conceptes, sembla problemàtic que, per a l’exercici del
2005, es pugui arribar a assolir el volum d’ingressos no
financers que anticipen les previsions establertes.

Pel que fa a les despeses, en canvi, el pressupost pre-
vist per a l’any 2005 implicaria un increment del 6,3% en
les despeses financeres, en relació al mateix concepte de les
previsions corresponents a l’exercici precedent. Aquest
augment derivaria d’un creixement del 10% de les despe-
ses corrents i del 2,4% de les de capital. Tanmateix, com
s’ha comentat abans, les dades globals de la liquidació
pressupostària del 2004 indiquen que les despeses cor-
rents van superar sensiblement les previstes, mentre que

les de capital van ser netament inferiors. Això comporta
que, si es comparen les xifres del pressupost estimat per a
l’exercici del 2005 amb les executades el 2004, la situació
es modifica significativament, ja que representen un in-
crement del 5,5% en les despeses corrents i del 19,5% en
les despeses de capital.

Ara bé, en funció de l’evolució observada els darrers
exercicis, sembla difícil que l’any 2005 el volum de les
despeses corrents pugui mantenir un creixement de l’or-
dre del previst, relativament moderat –cal recordar que el
quinquenni 2000-2004 aquest grup de despeses va créixer
a una taxa mitjana anual del 10,2%–. Igualment, tampoc
no sembla probable que les despeses de capital puguin
assolir un increment proper al 20%, si es considera que en
el mateix quinquenni la taxa mitjana de creixement va ser
del 8,4%. De la mateixa forma, resulta complicat que les
inversions reals superin els 100 milions d’euros, segons les
previsions pressupostàries del 2005, tenint en compte que
la xifra màxima que ha assolit aquest concepte en la sèrie
històrica va ser de 75,32 milions d’euros l’any 2002 i que
la situació habitual des de fa anys en aquest capítol pres-
supostari és de mantenir un grau d’execució dels valors
pressupostats clarament inferior al 100%.

Per tant, considerant que la pauta habitual que s’ob-
serva en les liquidacions pressupostàries, pel que fa a
aquest concepte, és a una reducció de les quantitats liqui-
dades respecte a les previstes en les estimacions inicials,
sembla probable que les inversions efectivament executa-
des es mantinguin en xifres inferiors a les indicades. En el
cas de les transferències de capital, en canvi, es pot pre-
veure una proximitat més clara de les liquidacions i les
previsions inicials, seguint la mateixa línia apreciada en
anys anteriors.

Quant a transformacions en el marc legal amb inci-
dència sobre les finances públiques, es pot fer referència a
quatre lleis aprovades amb data 3 de novembre de 2004
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–publicades en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
(bopa) núm. 16081 de l’1.12.2004–, que afecten al siste-
ma tributari del país. En primer lloc, la Llei 16/2004, de
modificació de la Llei de l’impost indirecte sobre la pres-
tació de serveis, que introdueix una sèrie d’adaptacions en
la llei a què fa referència, amb la finalitat d’aplicar més
ajustadament el tribut als sectors concrets d’activitat i que
la citada norma sigui el marc general rector de la imposi-
ció indirecta sobre el sector de serveis. En funció d’això,
adequa alguns aspectes de la configuració d’aquest tribut
i modifica determinats elements del model tributari.

La Llei 17/2004, de l’impost indirecte sobre la pres-
tació de serveis empresarials i professionals, especifica en
l’exposició de motius que, atesa la manca de neutralitat
que comporta el sistema d’imposició vigent –que afecta
bàsicament la importació de béns, els serveis prestats per
entitats bancàries, financeres i asseguradores–, es consi-
dera oportú generalitzar el model d’imposició indirecta a
la resta de les prestacions de serveis. Per a això, la llei
desenvolupa un sistema impositiu sobre els serveis prestats
o efectuats en territori andorrà, regulant la repercussió de
l’impost i establint una quota que es determinarà per esti-
mació objectiva.

La Llei 18/2004, de l’impost indirecte sobre la pro-
ducció interna, defineix un sistema d’imposició indirecta
sobre la producció de béns elaborats en territori andorrà,
generalitzant així l’aplicació del sistema dissenyat en el
seu moment amb la llei de l’imi (Impost de Mercaderies
Indirecte). Com en el cas anterior, la Llei determina els
elements fonamentals per a l’aplicació de l’impost i intro-
dueix un sistema de mòduls, que pretén obtenir una esti-
mació del valor afegit brut incorporat als béns produïts
per les empreses que operen en territori andorrà. Aques-
ta estimació es basarà en un conjunt de variables que
siguin suficientment explicatives de la que es vol captar, és
a dir el valor afegit generat.

Per últim, amb característiques similars a les dues lleis
anteriors, la Llei 19/2004, de l’impost sobre les activitats
comercials, pretén gravar la comercialització de béns i
productes, en termes de consum final, que hagin estat
importats o produïts en territori andorrà. A efectes pràc-
tics, l’aplicació d’aquest impost es farà en forma d’un
recàrrec de manera afegida a l’imi en el moment de la
importació dels béns. Per tant, aquesta llei, juntament
amb les anteriors, completa un model tributari que fa
recaure alguna figura d’imposició indirecta sobre el con-
junt d’activitats de producció de béns i serveis en territo-
ri nacional, que s’afegeixen a les que graven les importa-
cions. Cal afegir que es preveu que les quatre lleis
esmentades entrin en vigor el primer de gener de l’any
2006.

II.7 - Comerç exterior
L’evolució del comerç exterior i, en concret, de les impor-
tacions que entren en el territori andorrà aporta informa-
ció de considerable interès respecte a la marxa de l’econo-
mia del Principat, encara que la interpretació difereixi de
la que és habitual en les anàlisis del comerç internacional.
Evidentment, per als països amb una base industrial for-
ta, la competitivitat de les exportacions i el manteniment
d’un saldo comercial positiu i el més voluminós possible
constitueix un factor de creixement econòmic de consi-
derable importància.

En el cas d’Andorra, en canvi, les singularitats de la
seva especialització productiva fan que la valoració que es
pugui fer dels fluxos comercials amb l’exterior tingui tam-
bé un caire peculiar. En efecte, la reduïda presència del
sector transformador en el teixit econòmic –vinculat, a
més, principalment al consum interior–, la intensa espe-
cialització en la prestació de serveis turístics, el fort 
component comercial del model turístic, l’escassetat de
recursos bàsics i la petita dimensió del país fan que les
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exportacions de mercaderies constitueixin un flux d’una
importància relativament escassa.

En canvi, les estadístiques de les importacions pro-
porcionen una informació molt més rellevant, ja que
aporten dades relatives tant a l’activitat econòmica gene-
ral a l’interior del país com a la marxa del comerç turístic,
que constitueix un dels motors econòmics més importants
del sistema productiu andorrà. Pel que fa a les necessitats
internes, s’ha de tenir en compte que les compres a l’exte-
rior dels diversos tipus de productes destinats al consum i
a la inversió –tant de les famílies com de les unitats de
producció– forneixen elements de referència valuosos res-
pecte al paper d’aquests agents en el creixement econò-
mic. Per altra banda, la dinàmica seguida per determinats
capítols de productes importats revela de manera bastant
ajustada el comportament del comerç turístic –centrat en
un nombre relativament reduït d’articles–, el qual, com
s’ha assenyalat, constitueix un dels elements més impor-
tants de l’oferta turística andorrana.

L’any 2004 les importacions, valorades en unitats
monetàries corrents, van seguir una tendència creixent
molt similar a l’exercici precedent, ja que van augmentar
un 5,6%, mentre que l’exercici del 2003 havien pujat un
5,3% (quadre 2.23 i gràfic 2.26). En termes reals –és a
dir, un cop descomptat l’efecte dels preus– es pot estimar
que la taxa de creixement va ser també molt semblant en
ambdós casos, de l’ordre del 2,3% el 2004 i dues dècimes
percentuals més l’any anterior. Aquests valors són infe-
riors als que es van assolir l’exercici del 2002, en el qual el
valor dels productes importats va augmentar un 9,2%,
però no difereixen massa de la taxa registrada l’any 2001,
tant en valors nominals com en valors reals.

Per tant, l’evolució de les importacions l’any 2004
segueix una línia bastant similar als anys anteriors, amb
l’excepció del 2002, en el qual van registrar un impuls
creixent més intens. Si s’observa una sèrie temporal més

prolongada, es pot apreciar que, en valors reals, aquest
flux comercial va experimentar una situació de quasi
estancament durant el període 1994-1996 que, a més, va
estar precedit per una tendència a la baixa en el trienni
1991-1993. L’any 1997 es va registrar una forta pujada
–deguda al notable augment de les importacions de
tabac– i després d’aquell exercici la tendència apreciable va
ser a un creixement relativament moderat, dins del qual el
repunt de l’any 2002 va ser el més important.

D’acord amb això, la tendència moderadament ex-
pansiva predominant des de l’any 1998 va tenir continuï-
tat el 2004 i va revelar així un dinamisme similar als exer-
cicis precedents, amb l’excepció més destacada de l’any
2002. Lògicament, el comportament dels diversos capítols
en els quals s’agrupen les estadístiques de les importa-
cions presenta diferències rellevants, amb la qual cosa una
valoració més detallada de la manera en què han evolu-
cionat les partides més importants pot ajudar a interpre-
tar els elements que han contribuït en major mesura al
creixement dels intercanvis amb l’exterior.

Gràfic 2.26: Evolució de les importacions andorranes totals.
1994-2004 (milers d’euros)

Font: Quadre 2.25 (pàg. 126).
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16. Les estadístiques de comerç exterior presenten diversos graus d’agregació. El primer són les seccions, que aporten el menor grau relatiu de detall; després, els capítols, que espe-
cifiquen de manera més àmplia els diversos tipus d’articles que inclou cada secció; i, a continuació, els subcapítols que afegeixen un grau més elevat de detall i que, si s’escau, poden
encara assolir nivells més específics d’identificació dels productes.

En el quadre 2.23 es presenten les dades del valor de
les importacions per al període 1994-2004, detallades per
seccions aranzelàries. En termes generals, aquest nivell de
desagregació proporciona informació suficient respecte
als tipus de productes que integren aquest flux comercial,
però, per a determinats articles, pot ser interessant assolir
una aproximació més afinada16. És el cas, principalment,
d’aquells productes que tenen un pes més destacat en el
comerç turístic o que són representatius d’alguns consums
importants de la demanda interna. Per aquest motiu,
s’han afegit en el quadre les dades corresponents a alguns
capítols concrets que, per l’envergadura econòmica que
assoleixen, o per ser especialment representatius de l’ofer-
ta destinada prioritàriament als visitants, sembla interes-
sant tractar d’una manera més àmplia.

Tal com permeten apreciar les dades recollides en el
quadre 2.23, dins de les importacions totals destaquen cla-
rament quatre seccions aranzelàries que, l’any 2004, man-
tenien un pes relatiu superior al 10% dins el valor total de
les compres a l’exterior. La primera d’aquestes seccions,
que destacava netament per damunt de la resta, era la que
inclou màquines i aparells, material elèctric i llurs parts,
així com aparells d’enregistrament o de reproducció del so
i de la imatge (secció xvi), que l’any 2004 absorbia el
20,9% del valor total de les importacions. A una distància
considerable i amb participacions bastant més similars se
situaven uns altres tres grups de productes, la secció iv
(productes de les indústries alimentàries, begudes i tabac),
amb un percentatge del 12,1% en el conjunt de les impor-
tacions, la secció xvii (material de transport), que aporta-
va un 11,3% més i la secció vi (productes de les indústries
químiques o connexes), amb un percentatge del 10,1%.

Per tant, aquestes quatre seccions aranzelàries suma-
ven el 54,3% de les compres a l’exterior realitzades l’any
2004, mentre que les disset seccions restants que aparei-
xen detallades en les estadístiques aportaven l’altre
45,7%. Un altre grup de productes que també assolia un
pes relatiu important era el que s’agrupa en la secció xi
(matèries tèxtils i articles tèxtils i de confecció), amb una
participació del 8,6%. Així doncs, les cinc principals sec-
cions de les importacions andorranes representaven el
62,9% d’aquest flux comercial. Es pot afegir que el grau de
concentració en aquests cinc grups de productes ha tendit
a augmentar els darrers anys, ja que l’any 2002 absorbien
el 60,2% de les importacions, el 2003 el 61,3%, i el 2004,
com s’ha vist, van augmentar 1,6 punts percentuals.

De les restants seccions aranzelàries, tan sols dues
mantenien una participació superior al 5% –en ambdós
casos només per algunes dècimes percentuals–, la secció v
(productes minerals, amb una participació del 5,3%) i la
secció xx (mobiliari, joguines i articles d’esport, que par-
ticipava amb un 5,2%). Això vol dir que set dels vint-i-un
grups de productes considerats acaparaven el 73,4% del
valor total de les importacions l’any 2004, cosa que, cer-
tament, comporta un grau de concentració força elevat
(quadre 2.23).

D’altra banda, una primera consideració dels tipus de
productes que s’engloben en les cinc primeres seccions
esmentades permet detectar que, en gran part, es corres-
ponen amb els que es destinen al que habitualment rep la
denominació de comerç turístic. És a dir, es tracta d’a-
quells tipus d’articles que són adquirits en el mercat an-
dorrà principalment pels visitants turístics, per l’al·licient
que incorpora el seu preu, sensiblement inferior al dels
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països veïns a causa de les càrregues fiscals més baixes que
suporten al Principat.

Així, observant de manera més detallada les merca-
deries que s’inclouen en la secció xvi, que, com s’ha vist,
encapçala, amb una àmplia diferència, les importacions, es
pot constatar que el capítol 85 (màquines, aparells i mate-
rials elèctrics; aparells d’enregistrament o de reproducció
del so i de la imatge) l’any 2004 concentrava el 14,8% de
totes les importacions andorranes. Això vol dir que les
compres corresponents a aquest capítol superen el valor de
les que s’inclouen en la resta de les seccions aranzelàries,
cosa que permet apreciar la rellevància que assoleix aquest
grup d’articles en l’oferta comercial del país, adreçada en
aquest cas fonamentalment als visitants turístics.

De la mateixa forma, dins la segona secció per
importància en les importacions, la que engloba els pro-
ductes de les indústries alimentàries, les begudes i el
tabac, s’inclouen dos capítols que, en una proporció molt
elevada, també corresponen a productes destinats al
comerç turístic. Es tracta dels capítols 22 i 24, que com-
prenen les begudes i líquids alcohòlics, en el primer cas, i
els tabacs, en el segon. L’any 2004 aquests dos capítols re-
presentaven conjuntament el 55,3% del valor total dels
productes alimentaris, begudes i tabac importats i les ele-
vades quantitats adquirides a l’exterior posen de manifest
la influència de les compres dels visitants en aquest flux.

Un plantejament similar es pot fer en relació als pro-
ductes de perfumeria i cosmètica (capítol 33), inclosos
dins la secció vi (productes de les indústries químiques o
connexes), que l’any 2004 representaven el 68,2% de les
importacions corresponents a l’esmentada secció. Cal afe-
gir que també s’inclouen en la secció vi els productes far-
macèutics, destinats també en una proporció elevada a la
demanda turística, amb la qual cosa la incidència de les
compres dels visitants en les importacions dels productes
d’aquesta secció aranzelària es pot considerar determinant.

En conseqüència, dels quatre grups d’articles que
destaquen com els més importants de les compres a l’ex-
terior, la dinàmica dels tres esmentats està condicionada
en gran mesura per la demanda dels visitants turístics. En
canvi, en el cas de la secció xvii (que inclou tota mena de
material de transport), es pot inferir que el gruix de la
demanda procedeix dels residents andorrans, encara que
també pugui tenir alguna rellevància la compra de peces,
accessoris, components, etc., de vehicles que efectuen els
turistes, així com la reexportació de vehicles.

Tanmateix, a més dels casos enumerats, també cal fer
referència a alguns grups de productes, inclosos en altres
seccions aranzelàries, en les quals la demanda dels visi-
tants incideix de manera important en el flux de les
importacions. És el cas dels articles classificats en la sec-
ció xi (materials tèxtils i articles tèxtils i de confecció)
que, evidentment, van destinats en una part considerable
a cobrir les necessitats del residents, però que, certament,
també són adquirits en una part important pels visitants
estrangers. La xifra mitjana de despesa per cada resident
andorrà que resultaria si totes les importacions de vestits
i accessoris del vestit es destinessin al consum interior,
que s’aproximaria als 1.500 euros per persona, valorat a
preus d’importació –és a dir, sense tenir en compte el pro-
cés de distribució i comercialització–, evidencia això amb
claredat.

Una situació similar es dóna en altres grups de pro-
ductes, com els corresponents a les seccions xviii (òptica,
fotografia i cinematografia; aparells de mesura i control,
rellotgeria, etc.) i xx (mobiliari, joguines, articles d’es-
port, etc.). Aquestes seccions, que l’any 2004 mantenien
una participació del 3,8% i del 5,2% respectivament en
les importacions, s’inclouen habitualment entre les que
integren en bona part el comerç turístic, d’acord amb els
resultats de les enquestes als visitants i amb la percepció de
tots els agents. Igualment, una part dels productes que
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s’inclouen en la secció i (animals vius i productes del reg-
ne animal) té una presència d’alguna rellevància en les
compres dels visitants, encara que vagi perdent pes en el
conjunt d’aquest comerç. Es tracta del capítol 4 (llet i
productes lactis), que l’any 2004 representava el 2% del
valor total de les importacions.

En algun altre cas addicional es pot considerar que
també la demanda dels visitants té alguna incidència en les
importacions, encara que pugui ser més limitada que en
els grups de productes enumerats en els paràgrafs ante-
riors. Es tractaria principalment dels articles de la secció
v (productes minerals), en la qual la part fonamental del

Quadre 2.23 : Evolució de les importacions andorranes, per seccions i per principals capítols aranzelaris. 1994-2004

Milions de pessetes 

1994 (%) 1995 (%) 1996 (%) 1997 (%)

sec. i  - Animals vius i productes del regne animal 10.000 8,18 9.769 7,42 9.739 7,19 9.843 6,27
[Capítol 4 - Llet i productes lactis, ous, mel] [5.990] 4,90 [5.762] 4,38 [5.589] 4,13 [5.339] 3,40

sec. ii  - Productes del regne vegetal 2.017 1,65 2.284 1,74 2.098 1,55 2.290 1,46
sec. iii - Greixos i olis 1.394 1,14 2.402 1,83 1.474 1,09 1.140 0,73
sec. iv - Productes de les indústries alimentàries. Begudes i tabac 21.817 17,84 24.476 18,60 26.013 19,20 34.213 21,78

[Capítol 22 - Begudes, líquids alcohòlics i vinagres] [7.127] 5,83 [7.415] 5,63 [7.569] 5,59 [8.463] 5,39
[Capítol 24 - Tabacs] [7.482] 6,12 [9.488] 7,21 [10.772] 7,95 [17.822] 11,35

sec. v  - Productes minerals 5.579 4,56 5.614 4,27 6.119 4,52 6.683 4,26
sec. vi - Productes de les indústries químiques o connexes 11.344 9,28 11.776 8,95 12.325 9,10 13.680 8,71

[Capítol 33 - Productes de perfumeria o de tocador] [7.896] 6,46 [8.173] 6,21 [8.508] 6,28 [9.690] 6,17
sec. vii - Matèries i productes plàstics. Cautxú i articles de cautxú 2.793 2,28 3.058 2,32 3.018 2,23 3.242 2,06
sec. viii- Pells, cuirs i articles d’aquestes matèries. Articles de viatge, carteres, etc. 1.885 1,54 2.095 1,59 2.195 1,62 2.531 1,61
sec. ix - Fusta i suro. Articles d’aquestes matèries. Esparteria i cistelleria 1.398 1,14 1.348 1,02 1.298 0,96 1.668 1,06
sec. x  - Pasta de paper, paper i les seves aplicacions. Productes d’edició, premsa, etc. 2.821 2,31 4.027 3,06 4.266 3,15 4.074 2,59
sec. xi - Matèries tèxtils i articles tèxtils i de confecció 9.471 7,74 9.826 7,47 10.360 7,65 11.865 7,55

[Capítols 61/62 - Vestits i accessoris del vestit] [7.777] 6,36 [8.325] 6,33 [8.713] 6,43 [10.075] 6,41
sec. xii - Calçat, capells, paraigües, bastons, flors artificials, plomes, etc. 3.526 2,88 3.541 2,69 3.946 2,91 4.602 2,93
sec. xiii - Productes de pedra, ciment i matèries anàlogues. Productes de ceràmica.

Vidre i articles de vidre 2.858 2,34 2.956 2,25 2.845 2,10 3.306 2,11
sec. xiv - Perles, pedres gemmes, metalls preciosos i articles d’aquestes matèries.

Bijuteria i monedes 1.752 1,43 2.963 2,25 2.756 2,03 3.740 2,38
sec. xv - Metalls comuns i product. d’aquests metalls 4.426 3,62 4.306 3,27 4.449 3,28 4.834 3,08
sec. xvi - Màquines i aparells, material elèctric.
Aparells de reproducció i enregistrament del so i la imatge 17.862 14,61 18.517 14,07 19.077 14,08 21.983 14,00

[Capítol 85 - Aparells elèctrics, reproducció i enregistrament so i imatge] [13.331] 10,90 [13.358] 10,15 [13.202] 9,75 [15.057] 9,59
sec. xvii-Material de transport 9.293 7,60 10.360 7,87 10.283 7,59 12.071 7,69
sec.xviii-Òptica, fotografia i cinematografia.

Aparells de mesura i control. Rellotgeria, etc. 5.784 4,73 5.841 4,44 6.281 4,64 7.122 4,53
sec. xix - Armes, municions i llurs accessoris 168 0,14 191 0,15 192 0,14 148 0,09
sec. xx - Mobiliari, joguines, articles d’esport, etc. 6.015 4,92 6.171 4,69 6.670 4,92 7.979 5,08
sec. xxi - Objectes d’art, de col·lecció, antiguitats 87 0,07 81 0,06 56 0,04 40 0,03
Total importacions 122.290 100 131.602 100 135.460 100 157.054 100

Font: Ministeri de Finances. Duana andorrana.
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tràfic comercial correspon a combustibles i carburants;
dels articles de pell, cuir, carteres, material de viatge, etc.,
(secció viii); el calçat, capells, paraigües, etc., (secció xii);
les perles, pedres gemmes, metalls preciosos, articles d’a-
quests materials i bijuteria (secció xiv); i els metalls
comuns i productes d’aquests metalls (secció xv), pro-

ductes tots en els quals també té un pes apreciable la
demanda turística.

Pel que fa a l’evolució, l’exercici del 2004, dels dife-
rents grups de productes en el conjunt de les importa-
cions, destaquen dues de les seccions aranzelàries amb
més pes dins el comerç exterior andorrà, que van créixer

Milions de pessetes Milers d’euros

1998 (%) 1999 (%) 2000 2000 (%) 2001 (%) 2002 (%) 2003 (%) 2004 (%)

9.680 6,00 9.580 5,59 9.506 57.132,5 5,17 59.326,2 5,11 61.881,2 4,88 62.517,1 4,68 64.751,0 4,59
[4.992] 3,09 [4.753] 2,78 [4.313] [25.921,7] 2,35 [26.760,4] 2,30 [28.236,3] 2,22 [27.453,7] 2,05 [28,160,8] 2,00

2.458 1,52 2.497 1,46 2.513 15.104,3 1,37 16.459,5 1,42 17.348,5 1,37 18.713,1 1,40 18.642,2 1,32
918 0,57 962 0,56 884 5.313,9 0,48 4.161,6 0,36 5.034,1 0,40 5.234,0 0,39 5.007,3 0,35

23.763 14,72 22.760 13,29 23.910 143.701,4 13,00 155.256,4 13,36 163.366,0 12,87 167.978,9 12,57 170.095,9 12,05
[9.366] 5,80 [9.382] 5,48 [9.481] [56.982,0] 5,16 [58.879,5] 5,07 [62.385,0] 4,92 [64,521.43] 4,83 [61.291,7] 4,34
[6.205] 3,84 [4.888] 2,85 [5.717] [34.359,9] 3,11 [39.550,1] 3,40 [37.705,5] 2,97 [36,071.0] 2,70 [32.741,3] 2,32

6.976 4,32 6.664 3,89 9.948 59.788,4 5,41 64.079,4 5,51 69.739,0 5,49 71.611,9 5,36 75.051,7 5,32
15.666 9,70 17.651 10,31 18.520 111.304,7 10,07 116.674,7 10,04 126.723,7 9,98 136.711,8 10,23 142.131,0 10,07

[11.205] 6,94 [12.381] 7,23 [13.175] [79.183,3] 7,17 [82.351,7] 7,09 [88.727,0] 6,99 [94,061.9] 7,04 [96.993,6] 6,87
3.282 2,03 3.749 2,19 4.603 27.666,6 2,50 26.358,1 2,27 25.134,9 1,98 26.402,6 1,98 27.807,3 1,97
3.393 2,10 2.811 1,64 2.833 17.028,7 1,54 20.037,6 1,72 19.298,5 1,52 21.051,5 1,58 22.571,8 1,60
1.663 1,03 1.991 1,16 2.102 12.634,6 1,14 12.297,3 1,06 13.110,4 1,03 14.125,7 1,06 15.506,9 1,10
3.216 1,99 3.947 2,30 5.839 35.091,1 3,18 22.485,1 1,94 23.256,3 1,83 24.023,4 1,80 24.243,5 1,72

12.684 7,86 13.929 8,13 16.712 100.443,0 9,09 99.563,9 8,57 106.136,5 8,36 118.611,9 8,88 121.081,7 8,58
[11.065] 6,85 [12.408] 7,25 [15.193] [91.311,8] 8,26 [89.676,7] 7,72 [96.455,2] 7,60 [108,448.9] 8,12 [110.885,2] 7,86

4.572 2,83 4.746 2,77 5.317 31.953,4 2,89 33.083,2 2,85 36.183,0 2,85 38.723,6 2,90 37.311,6 2,64

3.330 2,06 3.528 2,06 3.752 22.550,3 2,04 23.747,1 2,04 23.447,0 1,85 25.738,5 1,93 25.849,7 1,83

5.014 3,11 5.481 3,20 3.675 22.088,8 2,00 14.787,2 1,27 15.247,8 1,20 12.347,6 0,92 15.408,6 1,09
5.475 3,39 6.064 3,54 6.764 40.655,2 3,68 44.449,4 3,83 47.072,3 3,71 49.728,9 3,72 60.885,6 4,31

27.057 16,76 29.929 17,48 29.712 178.573,7 16,16 206.774,9 17,80 242.815,4 19,13 256.635,1 19,21 295.340,2 20,93
[17.443] 10,81 [18.668] 10,90 [19.830] [119.180,7] 10,79 [148.020,5] 12,74 [175.691,8] 13,84 [179,824.2] 13,46 [208.800,7] 14,80

14.625 9,06 16.142 9,43 16.682 100.262,0 9,07 104.345,8 8,98 125.352,2 9,88 138.760,0 10,38 159.023,4 11,27

8.714 5,40 9.039 5,28 9.255 55.622,0 5,03 66.129,3 5,69 73.068,7 5,76 68.980,8 5,16 53.558,2 3,80
153 0,09 168 0,10 147 883,8 0,08 1.081,2 0,09 1.306,8 0,10 1.498,6 0,11 1.407,0 0,10

8.688 5,38 9.417 5,50 10.804 64.936,1 5,88 68.566,8 5,90 72.628,9 5,72 75.024,0 5,61 72.950,2 5,17
99 0,06 208 0,12 390 2.345,4 0,21 2.272,2 0,20 1.013,3 0,08 1.850,7 0,14 2.578,7 0,18

161.426 100 171.263 100 183.870 1.105.079,9 100 1.161.936,7 100 1.269.164,4 100 1.336.269,5 100 1.411.203,7 100
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en un percentatge notablement més alt que el valor mitjà.
Per una banda, les importacions dels articles de la secció
xvi (màquines i aparells; material elèctric i llurs parts;
aparells d’enregistrament o de reproducció del so i de la
imatge) –que, com s’ha vist constitueix la partida més
important del comerç exterior– va augmentar un 15,1%,
és a dir quasi deu percentuals per damunt de la taxa mit-
jana de creixement. Un percentatge una mica més baix, el
14,6%, va assolir la secció xvii (material de transport),
tercera en importància dins les importacions totals (qua-
dre 2.23).

En canvi, les altres tres seccions aranzelàries amb més
pes dins les compres a l’exterior van registrar un creixe-
ment comparativament moderat, inferior a la mitjana
global (és a dir, al 5,6%). Així, les importacions de pro-
ductes de les indústries alimentàries, begudes i tabac (sec-
ció iv) van experimentar un augment de l’1,3%, les de
productes de les indústries químiques o connexes (secció
vi) van créixer un 4% i les de matèries tèxtils i articles tèx-
tils i de confecció (secció xi) es van incrementar en un
2,1%. En el cas de les dues darreres seccions aranzelàries
citades, l’evolució seguida pel capítol que, en cada cas,
manté un pes relatiu més elevat –els productes de perfu-
meria i cosmètica, en la primera, i els vestits i accessoris
del vestit, en l’altre– van condicionar la marxa del conjunt
i presenten un percentatge de variació bastant similar al de
la seva secció respectiva.

Contràriament, els dos capítols amb un pes relatiu
més elevat dins la secció iv (productes de les indústries
alimentàries, begudes i tabac), que també són importants
en el comerç turístic –és a dir, les begudes i líquids
alcohòlics i el tabac– van registrar un retrocés significatiu
en el valor de les importacions, del -5% per al capítol 22
(begudes, líquids alcohòlics i vinagre) i del -9,2% per al
capítol 24 (tabacs). Tenint en compte que per al conjunt
de la secció es va donar un augment de l’1,3%, sembla clar

que, en aquest cas, la incidència del comerç turístic en
aquest flux comercial va ser clarament negativa i que van
ser els altres set capítols que inclou la secció iv –amb pro-
ductes destinats principalment al consum intern– els que
van permetre assolir un augment en les xifres de les
importacions.

Altres partides amb un pes rellevant en les importa-
cions i una incidència significativa del comerç turístic que
també van experimentar una contracció en els valors
importats van ser la secció xx (mobiliari, joguines, articles
d’esport, etc.), amb una disminució del 2,8%, i la secció
xii (calçat, capells, paraigües, bastons, flors artificials,
etc.), amb una reducció del 3,7%. El mateix va passar amb
la secció ii (productes del regne vegetal), que va baixar un
0,4%, si bé aquest tipus de productes es poden vincular
tan sols a la demanda interior.

Entre els demés grups de productes, es pot destacar el
fort augment de les importacions en les seccions xiv (per-
les, pedres gemmes, metalls preciosos, articles d’aquestes
matèries i bijuteria) i xv (metalls comuns i articles d’a-
quests metalls), amb taxes d’increment del 24,8% i del
22,4%. També en aquestes dues seccions es pot conside-
rar que la influència del comerç turístic és significativa, ja
que una part considerable de la demanda d’articles de
joieria i bijuteria procedeix dels visitants. En el cas dels
articles de metalls comuns, s’engloben productes com les
eines, utillatge, parament de la llar, ganiveteria i coberts de
taula, que també formen part de les compres dels turistes,
amb la qual cosa, igualment, s’ha d’imputar una propor-
ció d’un cert pes a aquest component de la demanda.

A banda de la secció xxi, que té un pes relatiu molt
poc rellevant en les compres a l’exterior, unes altres dues
més van assolir un creixement superior al valor mitjà, la
secció ix (fusta i suro. Articles d’aquestes matèries.
Esparteria i cistelleria) i la secció viii (Pells, cuirs i articles
d’aquestes matèries. Articles de viatge, carteres, etc.), amb
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taxes d’increment del 9,8% i del 7,2%, respectivament. Al
marge que, almenys en el primer cas, la incidència del
comerç turístic probablement no és massa important, la
seva participació en les importacions és comparativament
baixa, amb la qual cosa la incidència en la dinàmica glo-
bal va ser reduïda.

Les restants seccions aranzelàries van mantenir com-
portaments relativament dispars, encara que, en general,
van seguir una tendència creixent moderada, amb taxes
d’increment inferiors a la mitjana global, oscil·lant entre
algunes dècimes percentuals i valors més pròxims a la taxa
mitjana, com el 5,3% de la secció vii (matèries i produc-
tes plàstics. Cautxú i articles de cautxú), el 4,8% de la sec-
ció v (productes minerals) o el 3,6% de la secció i (animals
vius i productes del regne animal).

En resum, doncs, dels diferents tipus de productes
importats, destaca el fort creixement de dues seccions
aranzelàries, una d’elles destinada fonamentalment al
comerç turístic (la secció xvi, de màquines i aparells;
material elèctric i llurs parts; aparells d’enregistrament o
de reproducció del so i de la imatge) i l’altra vinculada
bàsicament al consum intern (la secció xvii, de material
de transport), encara que la reexportació tingui un paper
rellevant. També van tenir un comportament força dinà-
mic algunes partides amb una participació important de la
demanda turística, com els productes de joieria i bijuteria,
o els articles de metalls comuns i, amb taxes més discre-
tes, la perfumeria i cosmètica i els vestits i accessoris del
vestit.

En canvi, altres productes amb un pes considerable
en el comerç turístic, com les begudes, líquids alcohòlics i
el tabac; el mobiliari, joguines i articles d’esport; i els pro-
ductes d’òptica, fotografia i cinematografia, aparells de
mesura i control, rellotgeria, etc., van experimentar una
contracció significativa en els valors importats. Per tant,
aquest conjunt de productes va tenir un comportament

clarament desfavorable l’exercici del 2004. Això compor-
ta que l’estructura de la demanda turística va registrar una
certa modificació, amb un pes sensiblement superior dels
articles d’electrònica, reproducció del so i la imatge, etc.,
una lleugera millora dels de perfumeria i cosmètica i dels
de confecció, un retrocés significatiu dels articles d’esport
i joguines, de les begudes i del tabac i una contracció
encara més acusada dels productes d’òptica, fotografia,
cinematografia, rellotgeria, etc.

Lògicament, les diferències en l’evolució del valor de
les importacions entre les diverses seccions aranzelàries es
van traduir en una modificació de l’estructura d’aquest
flux comercial. Tot i que aquest tipus de transformacions
es produeixen d’una manera progressiva i relativament
lenta, no exempta de daltabaixos, l’any 2004 els movi-
ments observables assoleixen una certa rellevància. Com
és evident, es va reforçar la participació percentual en les
importacions totals d’aquelles seccions i capítols aranze-
laris que van créixer en un percentatge superior a la taxa
mitjana, mentre que va disminuir el de les partides amb un
creixement inferior.

D’acord amb això, el fet més remarcable és el notable
augment que es va donar en el percentatge de les impor-
tacions absorbit per la secció xvi (màquines i aparells;
material elèctric i llurs parts; aparells d’enregistrament o
de reproducció del so i de la imatge), que va guanyar 1,7
punts percentuals de quota en les compres totals a l’exte-
rior. Cal dir que la progressió d’aquesta partida els darrers
anys ha seguit aquesta mateixa pauta i, a més, a un ritme
força ràpid, ja que el trienni 1994-1996 mantenia una
participació en les importacions de l’ordre del 14%, els
anys 1999-2001 ja se situava entre el 16% i el 18%, els
exercicis del 2002-2003 va superar el 19% i el 2004, com
s’ha vist, es va aproximar al 21% (quadre 2.23).

També la secció xvii (material de transport) va aug-
mentar apreciablement el seu pes relatiu dins les impor-
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tacions, que es va veure incrementat en 9 dècimes per-
centuals. Com en el cas anterior, això va donar continuï-
tat a una tendència seguida per aquesta secció de manera
bastant sostinguda al llarg dels darrers anys, atès que entre
1994 i 1997 la seva participació no arribava al 8%, l’any
2000 va superar lleugerament el 9%, el 2003 va superar el
10% i l’exercici del 2004 es va situar en l’11,3%.

Dels restants grups de productes, deixant al marge els
que tenen un pes molt poc rellevant en les compres a l’ex-
terior, solament en quatre casos van augmentar la seva
participació relativa en aquest flux comercial. En dues

ocasions –les seccions viii (pells, cuirs, articles d’aquestes
matèries, articles de viatge, carteres, etc.) i ix (fusta i suro,
articles d’aquestes matèries, esparteria i cistelleria, etc.)–
aquest augment va ser molt minso –d’alguns centèsims
percentuals– i en una altra més –la secció xiv (perles,
pedres gemmes, metalls preciosos, joieria i bijuteria)–
l’increment va ser de dues dècimes percentuals. Per tant la
millora de posició en el comerç exterior d’aquestes sec-
cions aranzelàries va ser força limitada.

Més significatiu va ser l’avenç registrat l’any 2004
per la secció xv (metalls comuns i productes d’aquests

Quadre 2.24: Importacions andorranes, per països i per seccions aranzelàries. 2004 (euros)

França Espanya Alemanya Països Baixos Itàlia Regne Unit Bèlgica

sec. i  - Animals vius i productes del regne animal 14.396.236 45.271.220 2.029.727 1.659.099 106.521 19.722 86.409
sec. ii - Productes del regne vegetal 1.849.089 16.033.120 25.939 2.633 108.095 9.260 18.478
sec. iii - Greixos i olis 102.377 4.761.410 30.431 0 899 548 4.294
sec. iv - Productes de les indústries alimentàries. Begudes i tabac 38.002.497 82.990.201 9.175.761 3.770.776 2.053.603 12.154.537 1.104.387
sec. v  - Productes minerals 32.636.409 42.260.491 29.314 1.480 1.784 1.547 0
sec. vi - Productes de les indústries químiques o connexes 40.824.606 96.332.651 794.864 239.567 294.510 262.075 52.310
sec. vii - Matèries i productes plàstics. Cautxú i articles de cautxú 4.970.891 19.146.210 805.163 577.892 832.961 105.060 107.898
sec. viii -Pells, cuirs i articles d’aquestes matèries. Articles de viatge, carteres, etc. 6.465.997 9.397.715 315.503 43.476 2.906.875 50.306 190.292
sec. ix - Fusta i suro. Articles d’aquestes matèries. Esparteria i cistelleria 1.831.178 11.813.833 160.530 6.981 696.617 22.091 212.357
sec. x  - Pasta de paper, paper i les seves aplicacions.

Productes d’edició, premsa, etc. 2.343.568 19.753.716 671.740 504.632 207.381 163.927 10.772
sec. xi - Matèries tèxtils i articles tèxtils i de confecció 35.884.689 49.356.237 1.545.677 1.306.366 16.454.011 1.854.557 394.570
sec. xii - Calçat, capells, paraigües, bastons, flors artificials, plomes, etc. 10.092.304 13.278.691 253.483 568.263 5.936.708 197.111 266.998
sec. xiii -Productes de pedra, ciment i matèries anàlogues.

Productes de ceràmica. Vidre i articles de vidre 2.043.131 21.303.472 386.303 60.531 457.240 80.503 22.522
sec. xiv - Perles, pedres gemmes, metalls preciosos i articles

d’aquestes matèries. Bijuteria i monedes 3.293.002 6.150.919 263.800 278.193 2.274.844 42.537 732.354
sec. xv - Metalls comuns i productes d’aquests metalls 7.741.677 48.287.920 950.130 137.186 1.795.859 201.333 21.620
sec. xvi - Màquines i aparells, material elèctric. Aparells de reproducció 

i enregistrament del so i la imatge 53.811.888 138.269.951 5.769.935 2.216.913 2.579.968 3.183.178 1.779.037
sec. xvii-Material de transport 34.748.081 42.084.699 45.059.783 702.293 3.733.932 5.529.479 510.788
sec. xviii-Òptica, fotografia i cinematografia. Aparells de mesura i control.

Rellotgeria, etc. 10.920.806 19.185.126 2.073.854 74.641 2.181.911 222.874 66.346
sec. xix -Armes, municions i llurs accessoris 402.841 346.645 266.512 0 216.262 4.981 0
sec. xx - Mobiliari, joguines, articles d’esport, etc. 12.677.001 39.693.650 3.829.182 161.833 3.063.249 449.598 264.912
sec. xxi -Objectes d’art, de col·lecció, antiguitats 35.882 1.058.145 367 0 1.815 127.165 0
Total importacions 315.074.148 726.776.022 74.437.998 12.312.755 45.905.045 24.682.390 5.846.344

Font: Ministeri de Finances. Servei de Duana.
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metalls), que va incrementar en sis dècimes percentuals la
seva quota percentual en les importacions. En aquesta
ocasió també és perceptible una tendència en aquesta
mateixa línia al llarg dels darrers anys, encara que a un rit-
me moderat i amb algunes oscil·lacions. En tot cas, el
període 1994-2003 aquesta secció no havia assolit en cap
ocasió una participació del 4%.

En conseqüència, l’any 2004 hi va haver dos grups de
productes que van augmentar sensiblement el seu pes
relatiu en el flux de les importacions, els articles electrò-
nics i de reproducció i enregistrament de la imatge i el so;

i el material de transport. De manera més moderada tam-
bé ho van fer els metalls comuns i productes d’aquests
metalls i, ja amb valors bastants més reduïts, les seccions
viii, ix i xiv, citades en els paràgrafs anteriors. D’això es
desprèn, pel que fa a les importacions més vinculades al
comerç turístic, que durant l’exercici de referència hi va
haver una certa modificació en les preferències dels com-
pradors que, aparentment, es van decantar en major
mesura per articles de més valor –com els d’electrònica i
de reproducció i enregistrament de la imatge i el so, els de
perfumeria i cosmètica i els de joieria– per damunt dels de

Àustria Portugal Resta ue-25 Suïssa eua Malàisia Corea del Sud Japó Xina Tailàndia Resta món Total 

458 323.849 104.566 0 64 0 0 0 7.673 2.576 742.876 64.750.995
0 431.596 428 0 7.123 0 0 0 461 17.997 138.026 18.642.244
0 22.270 0 0 0 0 0 0 0 0 85.100 5.007.328

775.209 1.770.121 2.112.749 2.981.715 9.333.298 137 1.693 58 31.712 1.498 3.835.939 170.095.891
0 89.300 90 0 0 0 19 0 13.946 0 17.296 75.051.676

5.188 4.931 930.691 383.430 1.036.609 0 15.379 114.092 692.764 20.939 126.367 142.130.972
135.252 13.365 20.925 5.784 25.419 242 66.806 156.479 673.238 1.069 162.632 27.807.283

8.381 1.511 92.043 15.185 17.727 4.500 18.307 30.744 2.158.800 13.093 841.336 22.571.791
49.510 6.952 410.693 924 22.455 0 0 0 134.307 27.723 110.755 15.506.906

110.771 53.595 23.880 33.969 189.790 834 8.744 15.758 119.702 12 30.751 24.243.543
540.717 494.089 527.670 207.493 83.243 293.986 63.299 26.791 4.188.501 449.989 7.409.796 121.081.682
144.834 73.856 244.577 17.089 335.499 20.887 70.445 111.389 2.262.629 513.144 2.923.705 37.311.612

228.858 80.777 26.660 63.269 18.859 2.422 229 1.549 973.570 16.435 83.355 25.849.685

116.883 0 15.971 533.088 357 0 480 0 1.081.761 270.155 354.243 15.408.586
19.326 104.537 138.126 132.106 37.835 37 31.364 5.415 1.016.334 43.590 221.245 60.885.639

3.452.840 849.720 2.520.378 1.266.383 883.140 2.091.366 1.821.246 54.069.118 11.960.315 1.531.158 7.283.670 295.340.203
296.468 5.151 4.231.898 9.520 2.038.203 0 13.071.442 5.809.570 129.962 80.161 981.973 159.023.402

78.046 27.514 340.524 11.465.202 688.142 37.546 135.988 2.971.575 2.827.878 9.029 251.248 53.558.249
13.270 225 10.747 1.709 78.138 0 14.665 8.419 25.589 1.209 15.834 1.407.045

2.647.379 599.330 1.314.871 162.224 357.915 35.337 115.422 3.436.834 3.278.735 121.851 740.916 72.950.238
24.300 0 0 1.243.518 45.591 0 0 0 37.108 312 4.496 2.578.698

8.647.687 4.952.688 13.067.486 18.522.607 15.199.406 2.487.295 15.435.526 66.757.791 31.614.983 3.121.940 26.361.558 1.411.203.667
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consum més banal, com les begudes, el tabac o alguns
articles d’esport. Els productes d’òptica, fotografia, cine-
matografia, rellotgeria, etc., però, també van experimentar
un retrocés considerable.

Si s’observa el conjunt de la sèrie temporal 1994-
2004, es pot comprovar que la tendència global apreciable
és a un augment significatiu de la importància que man-
tenen bona part dels grups de productes més enfocats al
comerç turístic. El cas més destacat és el de la secció xvi,
tal com s’ha assenyalat abans (màquines, aparells, material
elèctric; aparells de reproducció i enregistrament del so i
la imatge). Més moderadament, també han guanyat quo-
ta de participació en les importacions els productes de
perfumeria i cosmètica, els vestits i accessoris del vestit i
els productes de metalls comuns. En canvi, han seguit la
pauta contrària els productes lactis, les begudes i líquids
alcohòlics i el tabac. Una altra secció aranzelària que ha
tendit a augmentar a un ritme sensiblement més ràpid
que la mitjana és la que inclou vehicles, peces i compo-
nents i material de transport, grup que, en principi, es pot
inferir que depèn principalment del mercat interior, enca-
ra que hi ha indicis que la demanda externa també ha
jugat un paper rellevant els darrers exercicis.

Pel que fa als països de procedència de les importa-
cions andorranes, en els quadres 2.24 i 2.25 es recullen
de manera detallada, per origen i per grups de productes,
les estadístiques d’aquest flux comercial. En el quadre
2.24 s’especifiquen, desagregant les dades per seccions
aranzelàries, els països de procedència de les importacions
per a l’exercici del 2004. En el quadre 2.25 s’afegeix l’e-
volució d’aquest flux comercial durant el període 1994-
2004, precisant la participació dels principals subminis-
tradors.

Les dades presentades en aquest darrer quadre posen
de manifest que el paper d’Espanya com a principal pro-
veïdor de mercaderies ha seguit al llarg de la sèrie presen-

tada una clara pauta ascendent que l’any 2004 es va veu-
re corroborada, reforçant així la posició espanyola. D’a-
questa manera, les importacions procedents d’Espanya
van augmentar l’any 2004 un 8,1%, enfront de l’incre-
ment global del 5,6%, amb la qual cosa la quota de parti-
cipació espanyola també es va incrementar.

De fet, els primers anys de la sèrie considerada
(1994-1995), la contribució d’Espanya en les importa-
cions andorranes se situava entorn al 40%, el 1999 s’a-
proximava al 45%, el 2002 arribava al 50% i el 2004 va ser
del 51,5%. Això vol dir que en un interval de deu anys
aquest país va augmentar en més de deu punts percen-
tuals la seva quota en les compres d’Andorra a l’exterior.
Si es retrocedeix una mica més en el temps es pot com-
provar que aquesta tendència es va donar també la sego-
na meitat de la dècada dels anys vuitanta i els primers
noranta. Així, l’any 1988 les importacions procedents
d’Espanya representaven un percentatge del 30,2%, el
1990 estaven lleugerament per sota del 33% i el 1992 es
van aproximar al 36%.

En contrapartida, la posició de França ha seguit la
dinàmica oposada, ja que fins als primers anys noranta
apareixia com el primer país subministrador del Princi-
pat. L’any 1992 va ser el primer en el qual Espanya va
superar a França i es va situar en primera posició, re-
forçant després de manera progressiva aquesta situació, tal
com s’ha vist. En canvi, França ha anat perdent quota
percentual en les importacions andorranes de manera
paral·lela a com Espanya la guanyava. Com s’ha dit, l’any
1991, amb una participació del 37%, França era el primer
país en el conjunt de les importacions i, després de perdre
aquesta condició l’any següent, va seguir una dinàmica
descendent que el va portar a un percentatge del 31,1%
l’any 1995, retrocedint fins al 25,55 l’any 2001 i fins al
24% l’exercici del 2003. El 2004 es va mantenir aquesta
línia descendent, ja que, en valors absoluts, les importa-
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cions procedents de França van registrar un lleuger retro-
cés, cosa que es va traduir en una disminució de la seva
participació en el valor total, que va descendir fins al
22,3%.

Això vol dir que la participació francesa en les impor-
tacions andorranes va baixar quasi deu punts percentuals
el període 1994-2004 i més de catorze punts si la com-
paració es fa amb els valors de l’any 1990. Paral·lelament,
la quota espanyola passava del 39,4% que mantenia l’any
1994 al 51,5% que va assolir el 2004. Si la comparació es
fa amb l’any 1990, la diferència s’aproxima als 19 punts
percentuals entre aquell any i el 2004. I, si es compara la
relació existent entre els valors absoluts corresponents a
ambdós països, l’any 1990 el valor de les importacions
franceses superava en més d’un 12% les espanyoles, el
1995 ja es donava la situació inversa i aquestes eren més
d’un 28% superiors a les franceses, l’any 2002 van arribar
a duplicar-les i l’exercici del 2004 les vendes d’Espanya a
Andorra van ser 2,3 vegades superiors a les procedents de
França.

Per tant, en un període relativament curt, l’origen dels
productes importats pel Principat ha registrat una
modificació considerable, especialment pel que es refereix
a l’aportació relativa dels dos principals subministradors,
amb una notable concentració de les compres a Espanya,
que els dos darrers exercicis de la sèrie ha arribat a supe-
rar el 50% de participació en aquest flux comercial.

En termes generals, Espanya destaca, amb una sig-
nificativa diferència, com el primer país subministrador
en la majoria de les seccions aranzelàries. De fet, l’any
2004, en nou de les vint-i-una seccions en què es clas-
sifiquen les importacions, la proporció dels productes
importats que procedien de l’estat espanyol va superar els
dos terços i en unes altres dues va sobrepassar el 50%
(quadre 2.24). En la resta de casos també apareixia com el
principal subministrador, amb tan sols tres excepcions.

D’aquestes, dos casos corresponien a les partides de
menor rellevància del comerç exterior andorrà, la secció
xix (armes, municions i llurs accessoris, que representava
el 0,1% de les importacions i en la qual França superava
en 4 punts percentuals a Espanya) i la secció xxi (objec-
tes d’art, de col·lecció, antiguitats, etc., amb una posició
predominant de Suïssa, però que solament aportava un
0,2% a les importacions totals).

A banda d’aquests dos grups de productes, molt poc
significatius, l’altra secció aranzelària en la qual Espanya
figurava l’any 2004 com a segon país proveïdor del Prin-
cipat era la del material de transport (secció xvii). En
efecte, en aquesta partida Alemanya, amb una participa-
ció del 28,3%, destacava com el primer subministrador,
seguit d’Espanya i França, amb quotes del 26,5% i el
21,9%, respectivament. A una distància apreciable se
situaven Corea del Sud, Japó i el Regne Unit. Per tant,
entre els grups de productes amb un pes rellevant en les
compres andorranes a l’exterior, aquest és l’únic cas en el
qual Espanya se situava com el segon país proveïdor, ocu-
pant en la resta de casos la primera posició.

Per la seva banda, l’any 2004, França apareixia com el
segon subministrador dels productes importats per
Andorra en quasi tots els casos. A més de l’excepció, ja
assenyalada, del material de transport, apareixia també en
el tercer lloc en unes altres dues seccions aranzelàries: la
que inclou màquines, aparells, material elèctric, i aparells
de reproducció i enregistrament del so i la imatge –secció
xvi, en la qual Japó absorbia un percentatge molt lleuge-
rament superior, el 18,3%, enfront del 18,2% de França–
i la secció xviii (òptica, fotografia i cinematografia; apa-
rells de mesura i control; rellotgeria, etc.), en la qual Suïs-
sa aportava el 21,4% de les importacions, un punt per-
centual més que França.

La resta de països concentren habitualment la part
majoritària de les seves vendes al Principat en un nombre
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molt reduït de productes, situació que també es pot cons-
tatar l’any 2004. Així, si es consideren els vuit principals
proveïdors de mercaderies en aquell exercici –a part d’Es-
panya i França–, que en tots els casos superaven els 15
milions d’euros de vendes al Principat, en el cas del primer,
Alemanya, el 60,5% del total corresponia al material de
transport i un 20,1% més a uns altres dos grups de pro-
ductes (el de productes de les indústries alimentàries, be-
gudes i tabacs; i el de màquines i aparells elèctrics i d’enre-
gistrament o reproducció del so i la imatge). Per tant, quasi
el 81% de les importacions procedents d’Alemanya estaven
concentrades en aquestes tres seccions aranzelàries.

Per la seva banda, Japó –quart subministrador del
Principat– va vendre principalment màquines i aparells
elèctrics i d’enregistrament o reproducció del so i la imat-
ge, productes que l’any 2004 representaven el 81% de les

vendes a Andorra, seguits del material de transport –un
8,7%– i de dues seccions més –la de productes d’òptica,
fotografia i cinematografia; aparells de mesura i control;
rellotgeria, etc., i la de mobiliari, joguines i articles d’es-
port– que afegien conjuntament un 9,6%. Això compor-
ta que el 99,3% de les importacions estava concentrat en
les quatre seccions aranzelàries esmentades.

Itàlia era l’any 2004 el cinquè país venedor i les seves
vendes apareixien més diversificades que en els dos casos
anteriors. Tot i això, el 35,8% corresponien a articles tèx-
tils i de confecció i un 12,9% més a calçat, capells, parai-
gües, etc. Amb una participació del 5% o superior figura-
ven cinc seccions aranzelàries més: la de material de
transport; la de mobiliari, joguines i articles d’esport; la
de productes de pell i cuirs, carteres, articles de viatge,
etc.; la de productes d’electrònica, i aparells de reproduc-

Quadre 2.25: Importacions andorranes per països. 1994-2004

Milers de pessetes Euros 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2000 2001 2002 2003 2004

França 40.169.095 40.922.194 41.715.439 45.846.244 49.732.779 50.059.551 48.908.734 293.947.411 295.744.000 311.209.025 321.062.131 315.074.148
Espanya 49.091.176 52.604.989 54.899.043 63.169.818 68.255.299 76.674.785 89.293.303 536.663.559 568.842.022 634.995.919 672.645.205 726.776.022
Bèlgica 885.750 906.229 956.647 1.398.399 1.569.066 1.491.100 1.091.927 6.562.613 7.951.013 6.418.498 7.394.895 5.846.344
Països Baixos 1.832.692 1.943.560 1.953.930 2.337.194 2.130.803 1.998.044 1.912.059 11.491.706 12.263.381 12.359.900 14.674.606 12.312.755
Alemanya 6.154.025 6.319.399 5.853.238 7.166.545 7.104.716 7.127.976 8.151.640 48.992.343 58.687.626 65.037.804 67.756.957 74.437.998
Itàlia 4.440.871 4.774.061 4.437.030 4.896.021 6.023.980 6.993.845 7.495.932 45.051.459 38.474.346 40.597.967 42.770.050 45.905.045
Regne Unit 3.662.183 4.135.414 5.302.041 8.951.342 4.602.496 4.151.269 4.568.907 27.459.684 25.466.562 25.056.652 24.114.232 24.682.390
Àustria 352.644 522.451 772.282 816.321 1.623.218 1.014.965 1.007.732 6.056.591 7.451.264 5.483.344 6.513.651 8.647.687
Resta UE 1.164.640 1.358.746 1.840.552 1.339.694 1.356.717 1.383.059 1.536.942 9.237.207 9.393.303 10.403.808 10.945.132 18.020.173 
Suïssa 1.834.845 2.201.746 2.592.653 3.021.709 3.070.494 3.065.866 3.730.162 22.418.725 20.125.610 20.022.566 18.709.759 18.522.607
EUA 4.797.024 5.459.269 5.413.121 7.670.676 3.641.555 3.611.384 3.226.889 19.393.993 16.106.368 16.448.640 16.689.193 15.199.406
Malàisia 610.925 819.967 946.820 942.924 849.535 559.283 582.746 3.502.374 3.989.936 4.605.981 2.660.910 2.487.295
Xina 1.521.953 1.665.987 1.615.896 1.748.850 1.848.618 2.062.570 2.028.643 12.192.390 14.626.243 18.566.879 23.268.154 31.614.983
Corea del Sud 418.026 710.491 760.615 647.948 673.359 620.247 727.854 4.374.491 5.832.632 15.154.018 14.303.802 15.435.526
Japó 5.004.816 4.454.192 3.866.845 4.192.894 5.203.560 5.770.025 5.700.211 34.258.958 48.589.194 52.918.946 62.890.340 66.757.792
Taiwan 599.715 480.441 326.340 420.034 462.259 266.623 215.072 1.292.609 1.521.090 2.742.706 1.354.273 3.343.446
Hong Kong 362.810 331.754 313.213 231.947 262.492 320.670 350.137 2.104.366 1.905.891 2.513.540 2.034.902 1.251.797
Resta del món 1.752.086 1.985.090 1.894.117 2.253.352 3.014.961 4.090.932 3.340.909 20.079.267 24.966.229 24.628.275 26.481.324 24.888.254
Total 124.655.276 131.595.980 135.459.822 157.051.912 161.425.907 171.262.194 183.869.799 1.105.079.748 1.161.936.710 1.269.164.468 1.336.269.514 1.411.203.667

Font: Ministeri de Finances. Duana andorrana.
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ció i enregistrament del so i la imatge; i la de perles,
pedres gemmes, joieria i bijuteria.

L’any 2004 Xina apareixia com a sisè proveïdor en les
importacions andorranes, subministrant principalment
quatre tipus de productes: articles electrònics i aparells de
reproducció i enregistrament del so i la imatge; productes
tèxtils i de confecció; joguines i articles d’esport; i articles
d’òptica, fotografia i cinematografia, rellotgeria i instru-
ments de mesura i control. Aquestes quatre seccions
sumaven més del 70% del valor de les compres procedents
de Xina. En el cas del Regne Unit –setè subministrador
del Principat l’any de referència– el grau de concentració
va ser encara superior, ja que el 49,2% de les importacions
s’incloïen en la secció iv (productes de les indústries ali-
mentàries, begudes i tabac), el 22,4% en la secció xvii
(material de transport) i el 12,9% en la secció xvi (pro-
ductes d’electrònica, i aparells de reproducció i enregis-
trament del so i la imatge).

Suïssa –que ocupava el vuitè lloc–, per la seva banda,
va vendre a Andorra bàsicament dos tipus de productes:
articles d’òptica, fotografia i cinematografia; aparells de
mesura i control; rellotgeria, etc., que absorbien el 61,9%
de les importacions procedents d’aquest país i productes
de les indústries alimentàries, begudes i tabac, que repre-
sentaven un 16,1% més. El novè país subministrador,
Corea del Sud, va concentrar les seves vendes de manera
molt destacada en una sola secció aranzelària, la del mate-
rial de transport, que, l’any 2004, absorbia el 84,7% del
total, amb un 11,8% més aportat per la secció xvi (pro-
ductes d’electrònica, i aparells de reproducció i enregis-
trament del so i la imatge).

Com a desè proveïdor de productes, l’any 2004, es
van situar els Estats Units, també amb una notable con-

centració en un sol grup de productes, atès que el 61,4%
de les seves vendes van correspondre a productes de les
indústries alimentàries, begudes i tabac, amb un predo-
mini marcat d’aquest darrer article. El següent grup en
importància va ser el material de transport que va afegir
un 13,4% del valor total importat. Per als restants països
que apareixen individualitzats en el quadre 2.24 i que
també van tenir una participació significativa en les
importacions totals es donen situacions similars als casos
anteriors, de manera que també les compres als Països
Baixos, Bèlgica, Àustria, etc. presentaven una concentra-
ció elevada en pocs grups de productes, en la major part
dels casos destinats al comerç turístic.

Tal com s’ha vist, el significatiu augment registrat per
les importacions procedents d’Espanya l’any 2004 va
comportar un reforçament de la posició d’aquest país com
a primer subministrador del Principat, mentre que França
va experimentar un retrocés significatiu, derivat de la
reducció en valors absoluts de les seves vendes (quadre
2.25). Entre la resta dels països que absorbeixen el gruix
de les importacions andorranes17 alguns també van dis-
minuir les vendes a Andorra, principalment Bèlgica, Paï-
sos Baixos, Estats Units, Hong Kong i Malàisia, mentre
que Suïssa va registrar una lleugera reducció. En canvi,
Xina i Taiwan destaquen com els països que van augmen-
tar amb més intensitat la xifra de les importacions, tot i
que també Àustria, Alemanya, Itàlia, Corea del Sud i Japó
van assolir taxes d’increment significatives. Lògicament,
com a resultat de l’evolució comparativa de les importa-
cions procedents dels diferents subministradors, la parti-
cipació percentual dels països que van assolir taxes de
creixement superiors a la mitjana va augmentar i, per tant,
es va reforçar la seva posició com a subministradors de

17. Els setze països que es detallen en el quadre 2.24 l’any 2004 representaven el 97,2% del total d’aquest flux comercial.
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productes al Principat, i en la resta de casos es va donar la
situació inversa.

Pel que fa a les exportacions andorranes, la sortida de
mercaderies del país esta vinculada fonamentalment a les
compres que realitza l’elevat nombre de visitants que rep
el país i, per aquesta via, es produeix un flux de reexpor-
tació important. Per tant, els valors que assoleixen les
exportacions registrades són força minsos en comparació
amb les compres a l’exterior, de manera que l’any 2004 el
valor dels productes exportats en relació a les importa-
cions representava una proporció del 7%. Tanmateix,
també cal dir que aquest corrent comercial ha seguit una
tendència creixent apreciable els darrers anys, ja que l’any

2000 les exportacions van augmentar un 17,6% en ter-
mes nominals, l’exercici del 2001 van assolir un increment
del 18,6%, el 2002 van créixer un 14,0% i el 2003 van
registrar un augment del 18%. L’exercici del 2004 la taxa
d’increment encara va superar sensiblement els valors dels
exercicis anteriors, ja que va assolir el 24,3%. En conse-
qüència, entre l’any 2000 i el 2004 les exportacions van
tenir un creixement acumulat certament notable, en con-
cret del 133,2% (quadre 2.26).

Els principals productes exportats corresponen a dues
seccions aranzelàries (la secció xvi, màquines i aparells
elèctrics i d’enregistrament o reproducció del so i la imat-
ge; i la secció xvii, de material de transport), que l’any

Quadre 2.26: Evolució de les exportacions andorranes, per seccions aranzelàries. 1994-2004

Milions de pessetes 

1994 (%) 1995 (%) 1996 (%)

sec. i  - Animals vius i productes del regne animal 64 0,93 83 1,36 68 1,16
sec. ii - Productes del regne vegetal 1 0,01 6 0,10 - -
sec. iii - Greixos i olis - - - - - -
sec. iv - Productes de les indústries alimentàries. Begudes i tabac 487 7,10 309 5,07 308 5,24
sec. v  - Productes minerals 68 0,99 74 1,21 71 1,21
sec. vi - Productes de les indústries químiques o connexes 314 4,58 237 3,89 253 4,30
sec. vii - Matèries i productes plàstics. Cautxú i articles de cautxú 102 1,49 140 2,30 180 3,06
sec. viii -Pells, cuirs i articles d’aquestes matèries. Articles de viatge, carteres, etc. 404 5,89 459 7,53 244 4,15
sec. ix - Fusta i suro. Articles d’aquestes matèries. Esparteria i cistelleria 9 0,13 24 0,39 40 0,68
sec. x  - Pasta de paper, paper i les seves aplicacions. Productes d’edició, premsa, etc. 520 7,58 661 10,84 676 11,49
sec. xi - Matèries tèxtils i articles tèxtils i de confecció 1.100 16,04 852 13,98 809 13,75
sec. xii - Calçat, capells, paraigües, bastons, flors artificials, plomes, etc. 59 0,86 37 0,61 26 0,44
sec. xiii- Productes de pedra, ciment i matèries anàlogues. Productes de ceràmica. Vidre i articles de vidre 36 0,53 20 0,33 29 0,49
sec. xiv - Perles, pedres gemmes, metalls preciosos i articles d’aquestes matèries. Bijuteria i monedes 150 2,19 98 1,61 118 2,01
sec. xv - Metalls comuns i productes d’aquests metalls 142 2,07 134 2,20 133 2,26
sec. xvi - Màquines i aparells, material elèctric. Aparells de reproducció i enregistrament del so i la imatge 1.345 19,61 842 13,81 1.154 19,62
sec. xvii-Material de transport 1.498 21,85 1.608 26,38 1.201 20,42
sec. xviii-Òptica, fotografia i cinematografia. Aparells de mesura i control. Rellotgeria, etc. 110 1,60 110 1,80 88 1,50
sec. xix -Armes, municions i llurs accessoris - - 4 0,07 4 0,07
sec. xx - Mobiliari, joguines, articles d’esport, etc. 448 6,53 395 6,48 392 6,66
sec. xxi -Objectes d’art, de col·lecció, antiguitats - - 2 0,03 88 1,50
Total exportacions 6.857 100 6.095 100 5.882 100

Font: Ministeri de Finances. Duana andorrana.
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2004 van absorbir quasi el 53% d’aquest flux comercial.
D’altra banda, cal assenyalar el notable augment del pes
relatiu que mantenen aquests dos grups de productes en
les exportacions, ja que l’any 2000 representaven en con-
junt poc més del 32%, l’any 2002 sumaven ja un 45% del
total i el 2004 van assolir el 52,7%. Entre la resta de pro-
ductes, mantenien un pes rellevant els productes de les
indústries alimentàries, begudes i tabac (l’11,4%), els arti-
cles d’òptica, fotografia i cinematografia, rellotgeria i ins-
truments de mesura i control (un 6,5%) i els productes de
les indústries químiques o connexes (un 6,1%), mentre
que cap altra secció aranzelària arribava a una participació
del 4%. D’acord amb això, es pot valorar que les exporta-

cions es concentren sobretot en els productes que es des-
tinen en una part important al comerç turístic, amb l’afe-
git també del material de transport.

Pel que fa als aspectes de caràcter normatiu, cal fer
esment a l’aprovació, per la Llei 5/2004 del 14 d’abril, del
Codi de Duana (bopa 16029, del 12.05.2004), que ve a
substituir la llei que regulava aquesta mateixa matèria i que
havia estat promulgada l’any 1996. Aquesta nova llei
modifica i adapta diverses qüestions relatives a la norma-
tiva duanera, amb la finalitat d’establir un marc legal gene-
ral que reculli tots els aspectes referents a la introducció de
mercaderies al territori nacional i al règim duaner, asse-
nyalant condicions i obligacions aplicables en cada cas.

Milions de pessetes Milers d’euros 

1997 (%) 1998 (%) 1999 (%) 2000 2000 (%) 2001 (%) 2002 (%) 2003 (%) 2004 (%)

50 0,71 47 0,5 45 0,6 98 588,6 1,2 316,1 0,5 268,1 0,4 233,2 0,3 245,6 0,3
- - - - 3 0,0 3 15,1 0,0 3,6 0,0 63,8 0,1 15,6 0,0 2,5 0,0
1 0,01 - - 1 0,0 3 15,4 0,0 11,3 0,0 17,0 0,0 15,2 0,0 8,8 0,0

614 8,72 872 10,1 664 9,5 565 3.395,7 6,9 2.541,7 4,3 2.368,6 3,5 4.800,4 6,1 11.231,5 11,4
61 0,87 66 0,8 83 1,2 98 587,9 1,2 875,1 1,5 692,1 1,0 1.148,0 1,5 1.306,4 1,3

296 4,20 405 4,7 537 7,7 612 3.677,7 7,4 5.343,2 9,1 4.701,3 7,0 6.324,4 8,0 6.034,5 6,1
180 2,56 188 2,2 324 4,6 468 2.810,2 5,7 1.298,7 2,2 1.121,0 1,7 964,6 1,2 1.641,8 1,7
360 5,11 1.117 12,9 128 1,8 134 808,3 1,6 508,2 0,9 277,9 0,4 3.093,3 3,9 3.074,1 3,1
39 0,55 61 0,7 64 0,9 102 612,5 1,2 679,6 1,2 798,6 1,2 918,6 1,2 904,5 0,9

813 11,55 1.094 12,7 730 10,4 781 4.691,0 9,5 4.752,4 8,1 2.834,2 4,2 2.434,7 3,1 3.313,1 3,4
729 10,35 695 8,0 495 7,1 362 2.175,6 4,4 3.179,8 5,4 3.186,4 4,8 3.781,5 4,8 3.502,2 3,6
33 0,47 48 0,6 26 0,4 28 168,6 0,3 386,0 0,7 335,2 0,5 312,7 0,4 394,7 0,4
21 0,30 22 0,3 34 0,5 47 280,5 0,6 272,1 0,5 314,2 0,5 2.196,6 2,8 405,1 0,4
90 1,28 63 0,7 127 1,8 286 1.721,3 3,5 72,4 0,1 221,9 0,3 369,7 0,5 1.032,9 1,1

105 1,49 136 1,6 183 2,6 285 1.710,8 3,5 1.829,3 3,1 1.960,5 2,9 2.160,1 2,7 3.147,3 3,2
1.767 25,10 1.422 16,5 1.060 15,1 1.255 7.540,8 15,2 12.639,8 21,5 10.915,4 16,3 17.540,2 22,2 29.080,5 29,6

954 13,55 1.228 14,2 1.255 17,9 1.415 8.506,0 17,2 9.356,8 15,9 19.869,7 29,7 17.629,4 22,3 22.691,7 23,1
142 2,02 504 5,8 517 7,4 592 3.555,6 7,2 9.206,3 15,7 12.178,6 18,2 11.121,8 14,1 6.415,7 6,5

3 0,04 58 0,7 - - 1 8,6 0,0 20,3 0,0 22,9 0,0 41,9 0,1 81,2 0,1
773 10,98 607 7,0 722 10,3 986 5.926,3 12,0 5.348,7 9,1 4.755,7 7,1 3.544,8 4,5 3.446,6 3,5
10 0,14 4 0,0 5 0,1 116 694,3 1,4 37,9 0,1 9,1 0,0 314,5 0,4 217,0 0,2

7.041 100 8.637 100 7.003 100 8.235 49.490,9 100 58.679,3 100 66.912,4 100 78.961,2 100 98.177,7 100
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El creixement diferenciat del territori

Els serveis i la urbanització progressiva, que han trans-
format el territori nacional andorrà, han estat la clau del
canvi econòmic del darrer segle. L’expansió del fenomen
urbà, que s’inicià a la segona meitat del segle xx, no es
produí de manera uniforme i afectà les diferents parrò-
quies amb un grau d’intensitat desigual. Inicialment, la
ràpida transformació social i econòmica generà un creixe-
ment parroquial diferenciat que, amb el decurs del temps,
abraçarà tot el territori i comportarà que el conjunt del
país actuï de manera força semblant. Els elements físics,
biològics, socials, culturals i estètics s’entrellacen de tal
manera que resulta difícil definir altres límits parroquials
que els administratius, malgrat que les densitats demogrà-
fiques més elevades se situïn a la capital i a Escaldes-
Engordany. Ambdues parròquies van ser les primeres a
beneficiar-se dels canvis trepidants originats al segle xx, en
un moment en què una bona part de l’economia del país
encara reposava sobre una base de marcat caràcter rural.

En el decurs del segle passat, el territori ha sofert pro-
funds canvis qualitatius i quantitatius, que tenen el seu
origen en la implantació d’un sistema de comunicacions,
articulat pel correu, el telègraf i la telefonia, que, junta-
ment amb la creació d’una xarxa viària, acaba amb l’aïlla-
ment dels espais rurals andorrans. Les formes de vida
urbanes van ser assumides per la població però, durant un
temps, van coexistir unes parròquies que ja havien vist el
seu territori profundament transformat, amb unes altres
que encara conservaven formes d’acusat caràcter rural.
La nova ciutat, que es desenvolupà a Andorra la Vella i
Escaldes-Engordany, actuà de difusora de productes, ser-
veis o infraestructures i col·laborà en l’envaïment de l’es-
pai nacional amb la construcció d’allotjaments.

El grau de desenvolupament del sector terciari, amb
l’expansió comercial i l’auge del turisme, ha estat condi-

cionat, en bona mida, pel medi físic. Han arrelat les acti-
vitats econòmiques que millor s’han adaptat a les caracte-
rístiques del territori i, juntament amb factors d’ordre
social, econòmic o polític, han permès desenvolupar
aquelles activitats, relacionades amb el sector terciari,
que millor s’ajustaven a cada espai parroquial. L’orienta-
ció de l’economia nacional ha estat la responsable directa
de l’elevat grau d’urbanització i, avui en dia, la majoria de
pobles, en especial els caps de parròquia, s’han transformat
en petites ciutats amb la seva àrea d’influència en l’orga-
nització del territori.

S’ha establert un model productiu general per a tot el
país, però amb trets particulars que han vingut marcats
per les pròpies característiques del suport físic que condi-
cionen l’existència de determinats components biòtics.
La conjugació dels elements biòtics amb el suport físic
confereix un caràcter especial i conforma diferents unitats
ambientals. Per tant, per procedir a l’anàlisi territorial,
que parteix del principi de la parròquia, s’han considerat
les característiques del medi, especialment la conca
hidrogràfica, que té uns límits ben determinats i consti-
tueix un espai clarament definit que condiciona uns pro-
cessos socials i econòmics comuns que es deriven de la
pròpia localització. Des d’aquest punt de vista, es poden
distingir tres unitats ambientals que conformen espais
homogenis: la conca del Valira d’Orient, la del Valira del
Nord i la del Gran Valira. L’anàlisi que es planteja a con-
tinuació agrupa les parròquies en funció de la conca
hidrogràfica, llevat de la parròquia de Sant Julià de Lòria
que s’analitza per separat de la resta de la conca del Gran
Valira, atès que presenta unes característiques morfològi-
ques i una dinàmica socioeconòmica que la diferencien
clarament d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

Existeix una distribució geogràfica de les activitats
que ha consolidat com a centres comercials la capital,
Escaldes-Engordany i el Pas de la Casa, i com a centres
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relacionats amb l’esquí les parròquies altes, on la superfí-
cie i les condicions físiques han permès el desenvolupa-
ment d’infraestructures turístiques al voltant de la neu.
En ocasions, la infraestructura turística se superposa a
una funció comercial anterior, com en el cas del Pas de la
Casa, on el comerç s’havia desenvolupat prèviament en
funció de la frontera.

La capitalitat que, històricament, ha exercit Andorra
la Vella i que la Constitució recull en el seu títol primer 
ha estat cabdal en el seu desenvolupament, per les inver-
sions i els llocs de treball que s’han generat al voltant de
l’Administració pública. Aquest paper polític que s’ha
atorgat tradicionalment a Andorra la Vella i que ha exer-
cit sobre un territori integrat per set parròquies ha estat
fruit de la seva situació geogràfica. La parròquia d’Escal-
des-Engordany, que comparteix amb la capital la mateixa
unitat física, ha esdevingut un centre comercial consolidat

i, en un intent de recuperar una antiga imatge turística,
inaugura, l’any 1994, el centre Caldea amb un nou con-
cepte de balneoteràpia. Ambdues parròquies, que fins als
anys setanta van estar vinculades administrativament,
s’han beneficiat d’un situació geogràfica favorable.

Com mostren els gràfics relatius a la distribució de la
superfície parroquial i a la densitat demogràfica de 2004,
la superfície i els habitants varien entre les diferents
parròquies. Pel que fa a la superfície, Canillo i Andorra la
Vella se situen en els extrems oposats, amb el 23,3% i el
6,6% del territori, respectivament (gràfic 1). El 2004, la
capital presenta la proporció d’habitants per quilòmetre
quadrat més elevada del país, amb 738, seguida d’Escal-
des-Engordany amb 498. La parròquia d'Encamp, amb
157 habitants, supera lleugerament la parròquia de Sant
Julià de Lòria que, amb 144 habitants per quilòmetre
quadrat, se situa a poca distància dels 123 de la Massana.

Gràfic 1: Distribució de la superfície parroquial

Dades aproximades. Elaboració pròpia.
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Gràfic 2: Superfície parroquial i densitat demogràfica (2004)

Superfície aproximada. Elaboració pròpia.
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Finalment, Canillo i Ordino, que representen la part més
important del territori, compten amb la densitat més bai-
xa, 39 i 36 habitants per quilòmetre quadrat, respectiva-
ment (gràfic 2).

Amb el decurs del temps, l’espai destinat a les activitats
relacionades amb el turisme s’ha ampliat considerable-
ment, tot i que l’impacte del turisme i l’ús del territori no
han estat iguals a totes les parròquies. S’han originat àrees
diferenciades en funció de la manera com el turisme utilit-
za el territori: existeix un espai al qual acudeix un turisme
massiu, al llarg de tot l’any, representat per les parròquies
d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, que integren un
circuit comercial consolidat. Per contra, a les parròquies
altes, en funció de les estacions d’esquí, el turisme fa un ús
del territori d’una forma intensiva i estacional. Aquests
diferents usos, condicionats pel medi físic, han donat
caràcter a cadascuna de les parròquies que s’han especialit-
zat ja sigui en el comerç al detall, en la pràctica de l’esquí o
en el termalisme, tot i que algunes funcions com la resi-
dencial abracen, d’una manera o altra, tot el territori.

Valira d’Orient: les parròquies de Canillo i Encamp

Les parròquies de la conca del Valira d’Orient –Canillo i
Encamp– són les primeres per ordre protocol·lari i, pel
que fa a l’extensió, Canillo ocupa el primer lloc amb el
23,3% del territori i la suma de les dues parròquies repre-
senta el 41%. La gran superfície destinada a pastures les
havia fet aptes per a l’activitat ramadera, enfront de les
parròquies del Gran Valira en què havia destacat més 
l’activitat agrícola, en especial al voltant del cultiu del
tabac. Les característiques físiques van determinar que les
parròquies d’aquesta conca fossin les primeres a explotar
el recurs natural de la neu amb criteris empresarials, amb
la creació de dos importants centres turístics d’esports
d’hivern.

L’orientació actual de l’economia parroquial respon
als avantatges comparatius que la geografia ofereix i, a
mesura que els serveis turístics han crescut, les activitats
agropecuàries han experimentat un declivi progressiu. La
creixent urbanització i les estacions d’esquí han reduït 
la superfície cultivable i la cabana ramadera, que ha per-
dut una bona part dels seus efectius, malgrat les ajudes del
Consell General que, els anys seixanta, neixen amb la
finalitat de mantenir els patrimonis vinculats a la terra
que no havien tingut la capacitat d’adaptar-se a la nova
situació desencadenada per l’activitat comercial i turística.
Malgrat les subvencions, el sector primari sobreviu amb
dificultats, a tot el país.

Les dues parròquies del Valira d’Orient representen 
el 30,6% de la superfície agrària útil nacional (gràfic 3).
De forma individual, la parròquia de Canillo ocupa la se-
gona posició nacional, amb un 22% de la superfície agrà-
ria útil, després de la de Sant Julià de Lòria. Encara que
sigui força diferent la superfície destinada a l’activitat 

Gràfic 3: Superfície agrària útil en m2 de Canillo i Encamp
(2004)

Font: Departament d’Agricultura. Elaboració pròpia.
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agrícola de les dues parròquies del Valira d’Orient, tal com
s’aprecia en el gràfic, l’estructura productiva resulta simi-
lar, amb fort predomini dels camps de dall i dels peixeders.

Tal com mostra el gràfic relatiu a la distribució del
bestiar (gràfic 4), Canillo i Encamp representen una part
important de l’actual cabana ramadera. Se situen en els
llocs segon i tercer, després de Sant Julià de Lòria que
sembla haver agafat el relleu, excepte pel que fa als valors
acumulats de bestiar oví de les parròquies del Valira 
d’Orient que resulten superiors. La reducció experimen-
tada per la cabana ramadera les darreres dècades fa que
els efectius del bestiar oví no guardin paral·lelisme amb els
de l’any 1960 en què Canillo comptabilitzava un total de
9.389 caps. La presència de pastures d’alta muntanya i la
proximitat amb França havia fet de Canillo la parròquia
ramadera per excel·lència, però la desaparició de la trans-
humància va fer davallar significativament els efectius
parroquials. Actualment, malgrat que els ovins de les dues
parròquies representen el 54,3% del total nacional, han
perdut significat econòmic. Aquesta tendència es manté
amb els bovins que, en el decurs del darrer mig segle,
s’han vist reduïts a menys de la meitat.

Les parròquies de Canillo i Encamp, tradicional-
ment, no han estat grans productores de tabac per la
duresa del clima i l’elevada altitud mitjana del territori.
Els anys seixanta, quan les parròquies baixes eren les pro-
ductores per excel·lència d’aquest cultiu, que s’introduí al
país el segle xviii, Canillo tan sols produïa un 2% del
total i Encamp un 11%. El gràfic sobre la distribució de la
producció de tabac l’any 2003 (gràfic 5) situa les parrò-
quies del Valira d’Orient, amb un 16,9% del total de la
producció, per darrera de Sant Julià de Lòria i de les del
Valira del Nord.

L’eix de desenvolupament d’aquesta conca ha estat la
carretera general núm. 2 que ha condicionat la direcció
del creixement urbanístic. La configuració d’una via de
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Gràfic 5: Distribució de la producció nacional de tabac (2003)

Font: Departament d’Agricultura. Elaboració pròpia.
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Gràfic 4: Distribució del bestiar de Canillo i Encamp (2004)

Font: Departament d’Agricultura. Elaboració pròpia.
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comunicació segura i àgil entre la capital i França ha estat
un dels objectius prioritaris de l’Administració andorrana
en el decurs del darrer segle. A començament del segle
xx, la comunicació francoandorrana ja havia estat con-
siderada una prioritat per part del Consell General i un 
element clau del desenvolupament parroquial. En aquella
època era palesa la necessitat imperiosa de fer practicable
l’accés amb França, malgrat les dificultats tècniques i
econòmiques, que s’intentaren pal·liar amb suport tècnic
francès i la col·laboració econòmica de comuns i parti-
culars. Dos trams de carretera són considerats de vital
importància, el que havia d’unir Escaldes-Engordany
amb Encamp i el que des de Soldeu havia d’enllaçar amb
la xarxa viària francesa. Els treballs dels dos trams s’adju-
diquen a un empresari andorrà, Jaume Font de Soldeu,
que lliurà la nova comunicació entre Soldeu i el Pas de la
Casa el 24 de novembre de 1903.

Amb l’arribada de fhasa, queda establerta la xarxa
viària de les parròquies del Valira d’Orient, amb una 
amplada de set metres. Encara que la nova comunicació
amb França ja s’ha obert a la circulació l’any 1933, el 16
de setembre de 1935 es lliuren oficialment les carreteres de
fhasa. D’aquesta manera, la comunicació d’Andorra amb
els països veïns millora sensiblement a través de dues
carreteres modernes i aptes per al trànsit rodat, que fan
que Andorra la Vella quedi connectada amb França vint
anys més tard que amb Espanya.

La necessitat de mantenir transitable el port d’Enva-
lira durant els mesos d’hivern fa que, els anys cinquanta,
un grup de comerciants es mostri disposat a compartir les
despeses d’obertura amb el Consell General. L’any 1957,
s’atorga un contracte de concessió a Andreu Claret que, a
canvi de la inversió en maquinària i de la remuneració del
seu treball, té dret a cobrar peatge a les mercaderies i vehi-
cles que hi transitin. Els preus del peatge s’incrementen i
la comunicació amb França no sempre queda garantida.

Ja en aquesta època, s’encarreguen els primers estudis per
construir un túnel a través del port d’Envalira. El 1962,
el Consell decideix rescindir el contracte de concessió,
suprimir el peatge de turismes i autocars i assumir el man-
teniment del port conjuntament amb els importadors de
mercaderies i carburants. La circulació no s’estableix de
manera definitiva i permanent fins l’any 1965. L’any 2002
s’obre a la circulació el túnel d’Envalira que es construeix
entre Grau Roig i el Pas de la Casa. La connexió de la sor-
tida pel Pas de la Casa amb la carretera nacional 22 fran-
cesa ha exigit traslladar la duana francoandorrana a dos
quilòmetres de la rotonda per evitar problemes circulatoris.

Els anys trenta, els hotels d’Encamp apareixen en les
guies turístiques de l’època amb els d’Andorra la Vella i
Escaldes. Després de les etapes bèl·liques del segle xx, la
comunicació amb França jugarà un paper cabdal en el
desenvolupament de les primeres estacions d’esquí que
neixen els anys cinquanta i seixanta al Pas de la Casa i a
Soldeu, respectivament. S’intenta desenvolupar la pràcti-
ca de l’esquí, activitat a la qual s’augura un enorme poten-
cial turístic, sense imaginar que pugui competir amb el
turisme estival. La temporada 1957-1958, s’inaugura el
primer telesquí llarg, d’un recorregut de dos quilòmetres,
entre el Pas de la Casa i el port d’Envalira. Dos anys des-
prés es construeix el telesquí de Grau Roig. Les inver-
sions continuen amb el primer telecadira, que s’inaugura
a Soldeu el 1964, fins arribar a la situació actual en què els
dominis esquiables de les dues parròquies són els més
importants del país.

La consolidació d’un model econòmic basat en el tu-
risme d’hivern, que s’ha desenvolupat a les parròquies de
Canillo i Encamp, ha estat el resultat d’un procés que neix
fa més de mig segle. L’oferta d’esquí es millora contínua-
ment i s’amplia a nous dominis, sobre la base dels esforços
realitzats pel sector privat i de les importants inversions
que realitza el sector públic al voltant de l’esquí. Durant la
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temporada 2003-2004 s’afegeix el domini Gran Valira,
que neix de la unió i ampliació de les dues estacions més
importants del país, Soldeu-El Tarter i Pas de la Casa-
Grau Roig. Per promoure i gestionar els beneficis del for-
fet conjunt es va crear, l’octubre de 2003, la societat Neus
del Valira, sa, participada a parts iguals per ensisa i
saetde, societats responsables de les estacions d’esquí de
les parròquies de Canillo i d’Encamp amb participació
comunal. Aquest nou espai se situa en el dinovè lloc del
rànquing europeu de dominis esquiables, amb prop de
1.800 hectàrees d’extensió, 192 quilòmetres de pistes,
capacitat de transport per a 90.000 esquiadors/hora i un
total de seixanta-tres remuntadors.

Existeixen nous projectes d’ampliació de zones
esquiables com el que han portat a terme la família Vila-
domat, present a la societat saetde, i l’estació d’esquí
francesa Porté des Neiges. Els promotors, que disposen
d’un permís de la prefectura de Migdia-Pirineus, estan
autoritzats a construir un domini esquiable de mil hectà-
rees, al qual s’afegirien les set-centes de què disposa l’es-
tació de Pas de la Casa-Grau Roig. Saetde, societat que
explota les pistes encampadanes, ha creat una filial (Pas-
Grau Internacional) que disposarà del 64% del capital de
la nova estació. Paral·lelament s’ha arribat a un acord amb
sacresa, un important grup immobiliari, que preveu
construir quatre mil places d’allotjament amb un total de
vuitanta mil metres quadrats edificats.

Durant la temporada 2003-2004, l’activitat de les
pistes d’esquí del país va aportar a l’economia nacional
300 milions d’euros de forma indirecta. El volum de
negoci generat per les vendes de forfets va ascendir a
41.748.959 euros, mentre que les inversions realitzades,
durant la temporada, van ser d’11.082.000 euros i els
llocs de treball es van situar al votant de 1.900.

L’evolució de la capacitat d’allotjament de les parrò-
quies del Valira d’Orient posa en evidència el pes econò-

mic que representen i l’espectacular creixement del sector
les darreres dècades. Durant la temporada 2003-2004,
Encamp ocupa una destacada primera posició nacional,
pel que fa al nombre d’hotels i habitacions (gràfic 6), grà-
cies al gran potencial del Pas de la Casa.

Encamp és el centre geogràfic nacional i assumeix 
una certa centralitat a la conca del Valira d’Orient i, al
mateix temps, combina una clara funció dormitori, ja que
actua d’emissor de nombrosos treballadors que es despla-
cen diàriament al Pas de la Casa i a la capital. La riquesa
actual de la parròquia d’Encamp se centra al voltant de
les pistes d’esquí, principal actiu, i de la singularitat del
Pas de la Casa, nucli fronterer on l’esquí i el comerç al
detall s’han desenvolupat quasi sincrònicament i han fet
d’Encamp un comú pròsper, que té en l’edifici comunal 
un exemple de plasmació d’aquesta riquesa.

L’especialització funcional d’aquestes parròquies al
voltant dels esports d’hivern, recolzada amb les inversions
del sector públic que ha ampliat i millorat les infraestruc-

Gràfic 6: Capacitat d’allotjament turístic de Canillo i Encamp 
(1971, 2004)

Font: Departament de Turisme. Elaboració pròpia.
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tures turístiques, ha comportat un elevat grau d’endeuta-
ment dels comuns, que fan front a les despeses d’inversió
gràcies a les transferències de Govern.

Els gràfics sobre les liquidacions comunals de Canillo
i Encamp de 1988 i 2001 (gràfics 7 i 8) mostren com la
participació d’aquests dos comuns al total liquidat pels
comuns ha augmentat de forma significativa en 13 anys,
tant en termes absoluts com relatius. Entre els anys 1995
i 2001 les parròquies de Canillo i Encamp són les que
registren uns increments més importants en la seva apor-
tació al total liquidat en concepte d’ingressos. L’any 1995
els ingressos generats al Comú de Canillo van representar
el 7,04% dels ingressos totals per augmentar l’any 2001
fins al 14,74%. L’aportació d’Encamp als ingressos comu-
nals presenta unes pautes de comportament similars a les
de Canillo, però amb una participació més elevada que 
ha passat d’un 19,40%, l’any 1995, fins al 28,02% en la 
liquidació de 2001, el que atorga al Comú encampadà 
la participació més elevada del país en el total de les liqui-
dacions de les corporacions locals del darrer any.

Pel que fa a les liquidacions de les despeses, la par-
ròquia de Canillo és la que presenta un canvi més signi-
ficatiu en la participació relativa del total de les despeses
entre 1995 i 2001, període en què aquest Comú ha 
passat d’un 5,24% a un 13,50%. Cal destacar un dèficit 
no pressupostat l’any 1999, de 15,3 milions d’euros, que 
prové de l’execució de l’obra d’enllaç entre Canillo i les
pistes d’esquí, per un import de 17,1 milions. El Comú
d’Encamp ha augmentat la seva participació en el total 
de les despeses liquidades d’una forma més moderada i 
ha passat d’un 19,78% a un 21,27% en aquests sis anys.
Aquesta proporció atorga a la parròquia d’Encamp el 
primer lloc en el total de les despeses liquidades pels
comuns, tal com passa amb les inversions.

El Pas de la Casa. Un exemple paradigmàtic 
El Pas de la Casa és el resultat d’un fenomen fronterer,
originat a 2.075 metres d’altitud, que neix de pures con-
tingències comercials. Aquesta localitat, amb un gran pes
específic en l’economia nacional, disposa de dos recursos

Gràfic 7: Liquidacions comunals de Canillo i Encamp (1988)

Font: Estadístiques 1989. Conselleria de Finances. Elaboració pròpia.
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Gràfic 8: Liquidacions comunals de Canillo i Encamp (2001)

Font: Anuari Estadístic 2004. Ministeri de Finances. Elaboració pròpia.
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naturals, com són la neu i la frontera, que li han permès
transformar un espai d’alta muntanya en un centre turís-
tic on viuen més de tres mil habitants de manera perma-
nent. La frontera francoandorrana del Pas de la Casa, en
tant que creadora de paisatge, és una frontera política-
ment viva, ja que la funció d’aquest espai fronterer ha evo-
lucionat en abandonar els pasturatges d’alta muntanya per
esdevenir un actiu centre turístic, fonamentat en l’esquí i
el comerç.

La xarxa de carreteres, bastida els anys trenta, va obrir
una nova via de penetració del turisme francès cap a
Espanya, a través del Pas de la Casa en direcció a la Seu
d’Urgell, i va permetre l’inici d’una etapa precursora del
turisme de masses. L’empresa fhasa, per construir la
carretera que havia d’enllaçar Andorra la Vella amb el Pas
de la Casa, havia improvisat poblats transitoris per als 
treballadors i la maquinària, a les dues bandes del port
d’Envalira. El nucli central se situava al Pas de la Casa,
format per un aglomerat de barraques de fusta i plaques 
de ciment. El 1933, l’Esquí Club reforma les barraques
d’Envalira i inaugura un xalet refugi per a esquiadors,
situat a 2.124 metres d’altitud. Entre els promotors i fun-
dadors hi ha empleats de fhasa, com l’enginyer Àlvar
Menéndez, que havien introduït l’esport de l’esquí entre la
gent del país. En aquesta època, s’organitzen sortides en
autobús per esquiar al port d’Envalira, al coll d’Ordino i 
al coll de la Botella. Durant l’hivern de 1933-1934 es posa
en funcionament un servei de transport per als esquiadors
amb un vehicle eruga, especialment adaptat a la neu.

Durant la Segona Guerra Mundial, el Pas de la Casa
es desenvolupa a causa de les activitats comercials que s’hi
realitzen. Unes poques barraques abasten de tot tipus de
productes als nombrosos autobusos de compradors fran-
cesos que busquen un mercat lliure per compensar les res-
triccions i l’escassesa pròpies d’una situació de postguerra.
L’encertada orientació d’un grup de comerciants capda-

vanters, la pròpia localització fronterera i una especial
tolerància de la duana francesa van col·laborar directa-
ment en la configuració de la localitat com a nucli estable.
Uns anys més tard, comencen les inversions en infraes-
tructures d’esquí, activitat que troba en el comerç un com-
plement idoni i que aconsegueix una simbiosi turisme-
comerç que, anys més tard, impregnarà la resta del país.

El Pas de la Casa, a més de ser una localitat perifèri-
ca i fronterera, s’ha trobat força aïllat de la resta del país
per la seva situació geogràfica. Administrativament, depèn
del Comú d’Encamp, emplaçat a 26 km de distància per
carretera, amb un trajecte en què s’interposen el port
d’Envalira, ara més fàcil de franquejar a través del túnel, i
les localitats de Soldeu i Canillo que pertanyen a una altra
parròquia. L’aïllament atorga a la localitat un caire perifè-
ric. La distància física de les administracions nacional i
comunal, junt amb l’impacte de la frontera, han generat
un sentiment d’abandonament entre els habitants de la
localitat que consideren que, tant l’Administració central
com la comunal, no fan els esforços que exigiria una
correlació equitativa entre les rendes que genera el Pas de
la Casa i les inversions en serveis socials. L’Administració,
els darrers anys, ha fet un esforç per dotar la població 
d’una sèrie de serveis abans inexistents: el nou centre d’a-
tenció primària (2003), la caserna de bombers (2002) i el
despatx de policia. Per la seva banda, el Comú d’Encamp
ha dotat la localitat d’un centre esportiu i d’un aparca-
ment vertical.

Valira del Nord: les parròquies d’Ordino 

i la Massana

La conca del Valira del Nord, amb una superfície equiva-
lent al 32,1% del territori nacional, conforma una unitat
ambiental, demogràfica i viària. La riquesa de les dues
parròquies que s’hi localitzen se centra entorn al paisatge
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i l’esquí i, com la resta de parròquies que han desenvolu-
pat l’oferta turística al voltant dels esports d’hivern, han
experimentat el creixement demogràfic més elevat dels
darrers anys.

El creixement urbà, que s’expandeix en forma de taca
d’oli, ha seguit les directrius que ha marcat la xarxa viària
i, de forma progressiva, ha integrat els pobles de la parrò-
quia i l’espai rural, configurant una teranyina on la vella
dualitat camp-ciutat queda relegada al record. Les pobla-
cions d’aquesta conca estan condicionades pel fet de dis-
posar d’una única comunicació exterior permanent: la que
les uneix a la vall del Gran Valira. Les comunicacions
condicionen que la localitat de la Massana sigui el centre
nodal i actuï com a coll d’ampolla de la conca del Valira
del Nord el que, a la vegada, facilita la seva centralitat. A
l’estiu, funciona una comunicació amb Espanya, a través
del port de Cabús, que no disposa de carretera enquitra-
nada pel costat espanyol ni de control duaner permanent,
així com les carreteres que uneixen la conca amb Canillo,
a través del coll d’Ordino, i amb Encamp, a través de la
collada de Beixalís.

Les necessitats dels 1.200 habitants amb què comp-
taven les dues parròquies, a principi del segle xx, poc
tenen a veure amb els 11.039 de 2004, més la població
temporal que s’afegeix per motius de lleure. Amb l’ex-
pansió econòmica de la segona meitat del segle xx, la
parròquia de la Massana va evolucionar cap a una perifè-
ria que creixia com a ciutat dormitori de l’aglomeració
urbana d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, en una
època en què el creixement urbanístic va ser massiu, espe-
culatiu i deshumanitzat i que ha donat per resultat un pai-
satge en què es barregen zones d’alta densitat d’edificació
amb zones residencials.

Aquest procés ha modificat les formes anteriors d’o-
cupació del territori. Actualment, la dicotomia entre cen-
tre i perifèria queda més diluïda, es torna ambigua i les

preocupacions per una millor gestió del territori impreg-
nen la política nacional. La Massana busca desenvolupar
una nova centralitat urbana, a través dels serveis que ofe-
reix als habitants del Valira del Nord i orienta la seva eco-
nomia al turisme, tot buscant unes ofertes vàlides per a
tot l’any. La localitat comença a oferir alguns dels serveis
bàsics que, fins a data recent, brindava la capital, com
habitatge, llocs de treball, educació, oci i alguns serveis,
com la caserna de bombers (1995).

Menció singular mereix el Pla Especial per al Poble de
Pal, promogut pel Govern, el Comú de la Massana i el
Quart de Pal, que s’aplica l’any 1998 amb l’objectiu de
protegir el conjunt historicoartístic del poble de Pal. Pos-
teriorment, s’ha volgut exportar la idea al poble de Sis-
pony, on una de les primeres actuacions ha estat la creació
del museu Casa Rull, l’any 2000.

Les activitats agropecuàries de la conca del Valira del
Nord, com passa a la resta del país, es troben en franca
decadència. Tal com s’aprecia en el gràfic 9, la superfície

Gràfic 9: Superfície agrària útil en m2 d’Ordino i la Massana
(2004)

Font: Departament d’Agricultura. Elaboració pròpia.
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agrària útil de cadascuna de les dues parròquies equival a
la setena part del total nacional, tot i que la superfície
agrària total de la conca se situa lleugerament per sota
dels valors de la conca del Valira d’Orient. Les parròquies
de les dues conques havien estat ramaderes, per excel·lèn-
cia, i la Massana, malgrat no disposar d’una extensió de
pastures important, compensava aquest dèficit amb el
dret d’enviar els ramats a pasturar a d’altres parròquies.

El gràfic relatiu als efectius ramaders d’Ordino i la
Massana (gràfic 10) evidencia la forta crisi ramadera que
pateix actualment el país, que resulta més important en
aquestes dues parròquies que en les del Valira d’Orient.
Els valors resultants de la comparació dels gràfics corres-
ponents a la distribució de bestiar de les parròquies del
Valira d’Orient amb les del Valira del Nord situa a les 
primeres en una posició més avantatjosa.

Les parròquies del Valira del Nord, tal com passa a
les del Valira d’Orient, mai han estat unes grans produc-
tores de tabac. L’any 1963 van produir setanta tones,

aproximadament, que representaven el 22% del total
nacional. Actualment, amb més de cent tones produïdes
que representen el 31,9% del total del 2003, dupliquen
gairebé la quantitat obtinguda per les parròquies del Vali-
ra d’Orient.

Com a la resta de parròquies altes, l’esquí ha estat el
desencadenant del creixement econòmic d’Ordino i la
Massana. Aquest esport arriba amb cert retard respecte
del Valira d’Orient, motivat per la marginació que la con-
ca del Valira del Nord ha sofert en el tema de les comu-
nicacions viàries exteriors, durant el segle xx. A l’inici
dels seixanta, l’escassa viabilitat de les activitats agrope-
cuàries i la possible contribució del turisme com a motor
econòmic van fer que el Consell General encarregués un
pla de desenvolupament agrícola, econòmic i social d’An-
dorra a Pierre Vellas, de nacionalitat francesa, director de
l’Institut d’Estudis Internacionals i dels Països en Vies de
Desenvolupament. En aquest context, neix el pla pilot 
de la parròquia d’Ordino que va donar com a resultat l’à-
rea urbanitzada de la Cortinada. Vellas proposava impul-
sar la perifèria andorrana, mitjançant la creació d’uns
nuclis de desenvolupament turístic a Ordino, la Massana
i els Pessons. En el seu programa havia previst realitzar
dos complexos turístics importants en el sector del Valira
del Nord, l’un a Arinsal, amb una estació d’esquí i xalets,
i l’altre entre la Cortinada i Arans, també amb una esta-
ció d’esquí, un centre d’esports eqüestres i xalets als nuclis
de Sornàs, la Cortinada i Arans. Insistia en la necessitat de
millorar les comunicacions de la vall d’Ordino amb la vall
central i enquitranar la carretera.

Els antecedents de l’esquí a Ordino es remunten als
anys seixanta. En aquesta època va funcionar, durant un
període de cinc anys, un telecorda situat en un indret ano-
menat Prat Gran, prop del poble d’Ordino. L’enginy va 
ser finançat per l’hotel Casamanya en un intent d’oferir un
atractiu als seus clients. Posteriorment, els anys setanta,

Gràfic 10: Distribució del bestiar d’Ordino i la Massana (2004)

Font: Departament d’Agricultura. Elaboració pròpia.
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l’hotel es desentén de la instal·lació esportiva que el titu-
lar del terreny millora i substitueix per un telesquí que
durant dos anys, de forma intermitent, va oferir servei als
aficionats.

Pel que fa a les estacions d’esquí alpí del Valira del
Nord, la parròquia de la Massana és la pionera en inau-
gurar l’estació d’Arinsal l’any 1973. Durant la temporada
1982-1983, entra en funcionament el camp de neu de
Pal, segona estació de la parròquia. Un any més tard,
s’inaugura el camp de neu d’Ordino-Arcalís, primera i
única estació de la parròquia d’Ordino. Als camps de neu,
de titularitat comunal, l’entorn natural adquireix un valor
que exigeix preservar-lo amb mesures que permetin prote-
gir i preservar l’equilibri mediambiental. Actualment s’està
realitzant un pla rector del camp de neu d’Ordino-Arcalís,
amb l’objectiu de millorar els serveis i consolidar el turis-
me individual, en una estació en què els grups tenen poca
incidència i que intenta defugir la massificació.

L’any 1993, el Comú d’Ordino encarregà un pla
estratègic de desenvolupament turístic de la parròquia a
l’empresa Price Waterhouse, amb l’objectiu d’analitzar els
mercats exterior i interior, fer un inventari dels recursos
turístics, valorar els punts forts i febles de l’oferta de la
parròquia i proposar un pla d’acció al respecte. L’any
1997, a través d’Iniciatives Turístiques d’Ordino (ito),
el Comú encarrega un pla de màrqueting a thr. Aquest
pla exigeix reestructurar ito, creat dos anys abans, que
passa a encarregar-se del màrqueting de la Vall d’Ordino
i a actuar com a central de reserves, a més d’ocupar-se dels
esdeveniments parroquials i de la tradicional tasca d’ofi-
cina de turisme. Val a dir que ito és una societat d’eco-
nomia mixta constituïda estatutàriament amb un capital
social de 60.101,21 euros, dividit en 2.000 accions de
30,05 euros. El Comú d’Ordino ha de ser titular del 70%
del total del capital social i els beneficis han de ser rein-
vertits a la parròquia.

Dels diferents processos de reflexió neixen un seguit
de projectes que afecten el llegat històric i cultural. Es res-
taura, l’any 1994, la mola del mas d’en Solé i un any des-
prés la serradora i mola de cal Pal, ambdues instal·lacions
situades a la Cortinada. Es rehabilita el centre històric de
la Cortinada, inaugurat el 21 de juliol de 1996. Les actua-
cions sobre el patrimoni van exigir la signatura de proto-
cols amb el Ministeri de Turisme i Cultura, tant per a la
seva rehabilitació com per al seu manteniment. El 12 de
desembre de 1995 s’inaugura un centre esportiu a Ordi-
no, de marcat caràcter avantguardista. S’inicia el procés
de recuperació del camí ral d’Ordino a Arcalís, per poten-
ciar els itineraris culturals, es crea el parc natural de Sor-
teny l’any 1999 i el Centre d’Interpretació de la Natura,
l’any 2000.

Gairebé la totalitat dels diners que ha rebut la Mas-
sana, en concepte de transferències del Govern, ha estat
destinada als camps de neu de la parròquia i el fet que els
equipaments de les estacions fossin relativament antics 
va exigir al Comú massanenc un esforç inversor força
important. Els antecedents de l’esquí a la parròquia es
remunten al 22 de desembre de 1972, data en què el
Comú de la Massana signa amb Josep Serra Prats l’es-
criptura pública de concessió i arrendament dels terrenys
comunals d’Arinsal per crear una estació d’esquí, finança-
da amb capital privat, que inicia l’activitat un any més
tard. Posteriorment, el Comú crea el camp de neu de Pal
que s’inaugura el desembre de 1982, finançat amb els crè-
dits que atorga el Consell General, sense interessos i a
retornar en vint anys. Als 20 anys de la concessió, el 17 de
desembre de 1992, el Comú signa amb Serra Prats l’es-
criptura per a l’adquisició de l’estació d’Arinsal i el rescat
de la concessió de terrenys públics per un total 1.700
milions de pessetes.

El 14 d’octubre de 1994 es creà, per decret comunal,
l’entitat Estacions de Muntanya d’Arinsal-Pal (emap),



amb capital exclusiu del Comú de la Massana. La comis-
sió gestora de l’emap s’encarrega de la gestió conjunta
dels dos complexos esquiables. És evident que la titulari-
tat pública de les dues estacions ha facilitat el procés de
fusió, que només depenia de la capacitat d’inversió comu-
nal. La unió física es va assolir amb la construcció d’un
telefèric inaugurat el gener de 2001. El nou giny disposa
de cabines amb capacitat per a cinquanta persones i per-
met passar d’una estació a l’altra en sis minuts.

L’anàlisi de l’estació d’esquí de Pal-Arinsal no resul-
taria objectiva si no es tingués en compte el seu paper com
a dinamitzador econòmic parroquial, ja que genera direc-
tament mig miler de llocs de treball i és el motor turístic
de la parròquia. Les inversions dels darrers anys, realitza-
des pel Comú de la Massana, tant a Pal com a Arinsal, han
estat molt importants. Existeix una millora progressiva
dels comptes d’explotació i, mentre la temporada 1994-
1995 els resultats d’Arinsal eren negatius, la campanya
del 1998-1999 ja va donar un superàvit. La repercussió
positiva es manifesta igualment en l’increment del volum
d’esquiadors i en la venda de forfets que s’ha augmentat en
un 34%. La unió de les dues estacions ha permès un com-
plex esquiable de 707 hectàrees, amb capacitat per acollir
més de 30.400 esquiadors per dia i amb una clara tendèn-
cia a consolidar-se com a centre de vacances d’estiu.

Les localitats de Pal i Arinsal constitueixen un exem-
ple paradigmàtic de com les diferents actuacions públi-
ques, en matèria urbanística, donen per resultat dos 
sistemes d’ocupació del territori oposats. Arinsal, que con-
centra la major part de les places d’allotjament turístic de
la parròquia i comptabilitza un nombrós grup de residèn-
cies secundàries, ha multiplicat per deu la població en 34
anys i ha passat dels 121 habitants fixes, de l’any 1970, als
1.249, de l’any 2004. La presència de l’estació d’esquí més
antiga de la conca, vinculada en els seus inicis a un pro-
motor que va aportar les instal·lacions bàsiques i les infra-

estructures mínimes d’allotjament, va generar la confiança
inversora necessària per donar lloc a un centre turístic que
pràcticament ha esborrat les estructures anteriors i acull
una nombrosa clientela gestionada per grans operadors.
En contraposició, el poble de Pal, malgrat la proximitat 
de l’estació d’esquí, s’ha lliurat d’aquest procés de trans-
formació urbanística profunda sofert per Arinsal, gràcies 
a l’existència d’un pla especial de protecció.

La parròquia d’Ordino posseïa, l’any 1952, tres dels
46 hotels existents al país en aquell moment. L’any 1969,
passa a disposar de cinc hotels dels 154 nacionals i l’any
2004 compta amb 23 dels 282 existents (gràfic 11). En
termes comparatius, el creixement d’Ordino ha estat infe-
rior al de la Massana i Canillo, manté una proporció simi-
lar a Encamp i se situa per sobre d’Andorra la Vella,
Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria, malgrat que els
valors absoluts són molt diferents. Actualment, Ordino
ocupa la darrera posició en el rànquing nacional, pel que
fa al nombre d’habitacions, amb 662 habitacions que
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Gràfic 11: Capacitat d’allotjament turístic d’Ordino i la Massana 
(1971, 2004)

Font: Departament de Turisme. Elaboració pròpia.
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representen el 4,8% del total. Tanmateix, la capacitat 
d’acollida de la parròquia, en relació a la seva població, és
elevada i ocupa la segona posició nacional després de
Canillo. La relació del total d’habitacions i dels hotels per
cada 100 habitants permet mesurar el grau d’especialitza-
ció de les diferents localitats i el pes del sector d’allotja-
ment sobre els habitants. Canillo, Encamp i la Massana
disposen d’una proporció de places per 100 habitants
superior a la resta de parròquies i a la mitjana nacional, el
que evidencia la seva especialització com a centres d’aco-
llida turística.

La major part dels hotels de la parròquia es concen-
tren al poble d’Ordino, però l’efecte de l’estació d’esquí
ha desencadenat l’aparició de nous nuclis hotelers al llarg
dels pobles de la vall que s’han inserit en la xarxa hotelera
nacional amb una oferta de dimensions reduïdes. Aques-
ta és de les poques parròquies que encara disposa d’un
parell de càmpings, a diferència de l’evolució que ha
sofert aquest tipus d’allotjament turístic en parròquies
com Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, on pràctica-
ment han desaparegut.

L’any 1952 la Massana tenia dos hotels dels 46 exis-
tents en aquell moment. L’any 1969, disposava de vuit
hotels dels 154 nacionals i, l’any 2004, incrementa el
valor a 41 dels 282 existents. El creixement de l’oferta
hotelera de la parròquia és força significatiu, a un nivell
similar al de Canillo, compta amb el 14% de les places
hoteleres i ocupa una quarta posició gairebé equiparada
amb el tercer lloc d’Escaldes-Engordany. La capacitat
d’acollida de la Massana, en relació a la seva població,
resulta elevada, tal com passa a la resta de parròquies altes.

De la lectura dels gràfics referents a les liquidacions
comunals de l’any 1988, en comparació amb el 2001
(gràfics 12 i 13), destaca la major incidència d’aquests 
dos comuns en el total nacional, que gairebé han duplicat
la seva participació en termes relatius en aquest període.
L’aportació als ingressos totals liquidats pels comuns,
l’any 2001, situen les parròquies del Valira del Nord per
sota de les del Valira d’Orient. El Comú d’Ordino va
aportar l’11,01% del total liquidat, valor que el situa en
cinquè lloc, per davant de la Massana i Sant Julià de
Lòria. El Comú de la Massana, amb el 6,27% del valor
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Gràfic 12: Liquidacions comunals d’Ordino i la Massana (1988)

Font: Estadístiques 1989. Conselleria de Finances. Elaboració pròpia.
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Gràfic 13: Liquidacions comunals d’Ordino i la Massana (2001)

Font: Anuari Estadístic 2004. Ministeri de Finances. Elaboració pròpia.
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total liquidat, ocupa el darrer lloc en el rànquing de la dis-
tribució dels ingressos liquidats pels comuns l’any 2001.
Pel que fa a les despeses, els comuns de les parròquies del
Valira del Nord ocupen les darreres posicions.

Gran Valira: la capital i la setena parròquia

Actualment, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany són
les parròquies més importants pel nombre d’habitants i
per la influència econòmica i social que exerceixen sobre
la resta del territori. Ambdues plegades representen gai-
rebé el 14% del territori nacional i ocupen una bona part
de la conca del Gran Valira. L’espai urbà d’aquestes dues
parròquies s’ha desenvolupat en una de les depressions
intramuntanyes més importants del país. Es tracta d’una
vall de fons pla, allargassat i relativament ampli, que ha
estat modelat per les geleres. Aquest espai, travessat per la
xarxa fluvial que resulta de la confluència dels Valires del
Nord i d’Orient, s’ha constituït en un excel·lent suport físic
sobre el qual s’ha desenvolupat el centre econòmic més
important del país, paradigma de la terciarització, malgrat
que actualment s’observi una tendència clara a la descen-
tralització a favor d’una perifèria cada cop més puixant.

A la vila d’Andorra la Vella li correspon un paper
especial derivat de ser la capital del Principat. Ha esde-
vingut el centre nodal de les comunicacions, del comerç i
de l’Administració que, en el decurs del segle xx, ha tin-
gut un marcat caràcter centralista, malgrat que les màxi-
mes autoritats –síndics i caps de Govern– hagin estat
majoritàriament originaris d’altres parròquies, com la de
Sant Julià de Lòria. Durant bona part del segle xx,
Andorra la Vella i Escaldes-Engordany actuen de focus
d’atracció de la immigració i gairebé les dues terceres
parts de la població nacional les escullen com a lloc de
residència però, amb el decurs del temps, el fort creixe-
ment del sector turístic de les parròquies altes al voltant de

la pràctica de l’esquí contribuirà a homogeneïtzar el terri-
tori. Actualment, la pèrdua de pes demogràfic relatiu
d’Andorra la Vella i, en menor proporció, d’Escaldes-
Engordany, juntament amb l’escàs dinamisme de Sant
Julià de Lòria, contrasten amb l’intens creixement de les
parròquies més septentrionals, ja estudiades.

Abans dels anys trenta, el panorama viari de la vall
central no era massa satisfactori, especialment si es té en
compte l’esforç titànic que realitzà l’Administració durant
les primeres dècades del segle xx, amb el suport de tècnics
francesos i algunes ajudes econòmiques puntuals. El país
disposava d’una bona carretera que unia la capital amb la
Seu d’Urgell, inaugurada el 1913. Amb el lliurament de
les carreteres de fhasa, els anys trenta, la comunicació
amb els països veïns millora sensiblement a través de dues
carreteres modernes i aptes per al trànsit rodat, que per-
meten a Andorra la Vella quedar connectada amb França
per carretera vint anys més tard de que ho hagués fet amb
Espanya. La nova xarxa viària, de forma radial, influirà en
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Gràfic 14: Habitants d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany
(2004)

Font: Comuns respectius. Elaboració pròpia.
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el creixement econòmic de la capital, descrita en aquella
època com a nucli d’aspecte urbà relativament pobre, amb
carrers desiguals i cases rònegues, malgrat l’existència de
la Casa de la Vall. La imatge de la capital es contraposa-
va a la de la localitat d’Escaldes que era presentada com
una estació termal de primer ordre, segons els paràmetres
de l’època. Aquesta imatge de centre turístic desenvolupat,
a certa distància de la resta del país, la conservarà encara
durant un cert temps. Així, l’any 1947, el geògraf Salva-
dor Llobet descrivia el nucli d’Escaldes com el més poblat
del país, d’ambient cosmopolita durant els mesos d’estiu
i on les construccions modernes ja havien fet perdre el
caràcter antic del nucli.

L’economia de la parròquia d’Escaldes-Engordany,
que esdevé parròquia el 1978, ha evolucionat en estret 
lligam amb l’aprofitament d’un recurs natural, l’aigua ter-
mal, que ja va ser capaç de desenvolupar una indústria
manufacturera entre els segles xvi al xviii. A la fi del
segle xix i al principi del xx, el termalisme terapèutic
tindrà un impacte econòmic fonamental i consolidarà el
nucli territorial d’Escaldes, on els hotels, que conformen
una mena de complex balneari, s’orienten a l’oci en res-
posta a les necessitats de les classes socials benestants,
bàsicament catalanes. Entre les raons per construir una
xarxa telefònica nacional, a principi del segle xx, s’argu-
menta l’activitat turística d’Escaldes, on hi ha importants
establiments de banys, concorreguts durant els mesos
d’estiu. La dificultat de trobar estadístiques impossibilita
saber quin va ser l’impacte d’aquesta activitat turística en
un nucli rural com el d’Escaldes.

Els anys trenta, l’esquí desperta admiració i obre
noves possibilitats per a l’hoteleria parroquial en mantenir
els hotels oberts durant els mesos d’hivern. La parròquia
s’obre a la modernitat i l’impuls econòmic s’acompanya
d’un cert auge cultural i urbanístic gràcies, entre d’altres,
a la presència dels monjos de Montserrat. El capital natu-

ral, constituït per les aigües d’ús medicinal, l’entorn pai-
satgístic i el patrimoni cultural configuren l’oferta que
precedeix les guerres. El considerable nombre de turistes
que visiten la localitat, abans de la Guerra Civil espanyo-
la, exigeix fins i tot posar una bústia a la plaça d’Escaldes.

Els anys cinquanta, l’activitat comercial comença a
despuntar i la saturació hotelera d’Escaldes contrasta amb
l’aspecte rural del poble d’Engordany, que esdevé escena-
ri ideal per representar el Pessebre Vivent, inaugurat el
desembre de 1955, i promogut per atreure un turisme
d’hivern que compra les novetats del mercat francès. Un
sector comercial en expansió, juntament amb les motiva-
cions culturals que suscita el Pessebre Vivent, marquen
una època històrica de la parròquia. A la fi de la dècada,
la imatge urbana és similar a la d’Andorra la Vella i, fins i
tot, ja envaeix Engordany.

En qualsevol cas, el termalisme entra en una llarga cri-
si que dura gairebé cinquanta anys, fins al març de 1994,
data en què s’inaugurà Caldea, nom comercial que es va
escollir per a un conjunt arquitectònic orientat a l’explota-
ció de l’aigua termal d’Escaldes, propietat d’una societat
d’economia mixta, creada el gener de 1992, anomenada
semtee (Societat d’Economia Mixta del Termolúdic
d’Escaldes-Engordany). Aquesta societat és la responsa-
ble del projecte, el promotor del qual va ser el Comú d’Es-
caldes-Engordany; el Comú aporta la idea, el projecte, el
terreny, l’aigua termal i una part de la inversió. La societat
semtee és la propietària del conjunt arquitectònic –Cal-
dea– i, al mateix temps, l’administradora i responsable de
la gestió econòmica del complex termolúdic. Caldea ha
tingut tan bona acollida entre els visitants que ha esdevin-
gut un dels principals atractius turístics, a escala nacional.
Existeixen 32 fonts d’aigua termal a la parròquia, dues de
les quals pertanyen al Comú i la resta a particulars. Les
trenta fonts particulars proporcionen un cabal diari de
630.233 litres i les dues comunals de 500.000 litres més.
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Els anys cinquanta són clau en el posterior desenvo-
lupament econòmic d’aquestes dues parròquies que com-
parteixen un destí força similar. L’Administració inicia el
camí de la modernització i gràcies a l’obtenció de recur-
sos, que provenen de l’aplicació de les taxes de consum a
la importació de mercaderies, s’enquitranen les avingudes
Meritxell i Carlemany que constitueixen la gran artèria
comercial del país. L’augment turístic, registrat a partir de
1949, es vincula al fenomen comercial i Andorra la Vella
- Escaldes esdevenen un actiu centre turístic, amb el 55%
del total de les places hoteleres nacionals, l’any 1952. En
set anys dupliquen l’oferta hotelera que passa de 2.546 a
5.504 places, l’any 1959, amb el 68,9% del total nacional.

La societat civil juga un paper clau i és capaç d’im-
pulsar de forma especial la capital a través de l’associacio-
nisme, sota els auspicis de l’Administració. La Casa de la
Vall, seu del Consell General i de la justícia, esdevé esce-
nari de manifestacions culturals, amb els cursos d’Exten-
sió Cultural, o esportives, com el ciclisme, en què la capi-
tal esdevé final d’etapa. Les seus del Sindicat d’Iniciativa
i l’Automòbil Club d’Andorra, que tanta repercussió han
tingut en la vida social del país, opten per la capital que
transforma, amb relativa rapidesa, la seva fisonomia de
poble en ciutat. El nucli antic d’Andorra la Vella assisteix
passivament a la transformació del seu entorn i veu com
els prats de dall, destinats a produir herba per alimentar el
bestiar a l’hivern, canvien d’ús i es comença a construir de
manera desenfrenada. El creixement urbanístic segueix la
xarxa viària que, partint d’Andorra la Vella, comunica
amb la resta de parròquies i amb l’exterior. Aquesta xarxa
d’estructura radial converteix la capital en el centre nodal
de les comunicacions i, per tant, en destí i en pas obligat
de la circulació interparroquial. L’autor Lluís Capdevila
presenta Andorra la Vella, a final dels cinquanta, com una
localitat que ha perdut el seu caràcter i personalitat i ha
esdevingut una vila amb molts hotels, bars i basars on

venen records, com castanyoles, panderetes i toreros, o
niló, perfumeria francesa i tabac ros.

El posterior desenvolupament de l’Administració
central i dels serveis a la capital, que es difonen més enllà
dels límits estrictament administratius, afavoreixen el
creixement intensiu d’Escaldes-Engordany com a perifè-
ria propera, capaç de desenvolupar ella mateixa una nova
centralitat en què ha estat cabdal l’autonomia administra-
tiva que és atorgada, com abans hem assenyalat, l’any
1978 i que crea la nova parròquia, segregada de la capital.

El pes del sector comercial en ambdues parròquies 
és inqüestionable i es constitueix en un dels principals
impulsors del turisme de masses que se sent atret per les
novetats del mercat, pel diferencial de preus i per l’alta
concentració d’establiments que representa una artèria
comercial de gairebé dos quilòmetres, constituïda per les
ja esmentades avingudes Carlemany i Meritxell.

El gràfic relatiu a la distribució del comerç al detall,
entre els anys 1960 i 1965 (gràfic 15), posa de relleu la
desigual transformació comercial de les diferents parrò-
quies, tot i arrencar d’un punt de partida bastant equili-
brat. Els processos econòmics van potenciar les localitats
millors situades per desenvolupar aquesta funció: An-
dorra la Vella i Escaldes. Aquesta aglomeració urbana es
troba fragmentada en dues unitats administratives amb
serveis locals diferenciats per a uns espais urbans contigus.
Des de la segona meitat del segle xx, ambdues parròquies
han conservat, ininterrompudament, les primeres posi-
cions en el rànquing comercial.

Escaldes-Engordany se situa entre dues àrees, alta-
ment especialitzades, que disposen d’un gran poder d’a-
tracció turístic i d’una importància econòmica indiscuti-
ble, que haguessin pogut dificultar el desenvolupament
local. Al nord, una important presència d’estacions d’es-
quí i, al sud, la capital amb una clara hegemonia comer-
cial i hotelera. Els projectes viaris dels anys setanta apor-
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taven solucions a la saturació de la xarxa de la capital i
feien d’Escaldes un gran nus de comunicacions, que dei-
xava de banda el territori parroquial i els seus habitants,
però la parròquia ha sabut trobar el pol de gravitació amb
Caldea i ha posat en valor un espai natural de gran
interès, com la vall del Madriu, que han evitat que esde-
vingués un simple lloc de pas.

Fent un repàs històric, resulta evident que la centrali-
tat política ha tingut un paper decisiu en el creixement
econòmic d’Andorra la Vella. Bona mostra és la presència
de la Casa de la Vall, dels serveis judicials, de les antigues
vegueries, dels serveis postals francès i espanyol, de les
primeres entitats financeres, com el Banc Agrícol que de
Sant Julià de Lòria es trasllada a Andorra la Vella, i la
Caixa d’Estalvis i Pensions per a la Vellesa, entre d’altres.
Tots ells han col·laborat decisivament en el creixement i 
en la vocació comercial de la parròquia. També van con-
tribuir al seu desenvolupament i a crear una certa imatge
carismàtica la primera clínica fundada pels doctors Trias

i Vilanova i l’existència de les dues úniques farmàcies, que
durant molt de temps van existir al país. La capital va ser
escenari de petits canvis substancials, en ocasions insensi-
bles però suficients, per crear les bases que consoliden la
seva posició jeràrquica, com ser capaç, des de 1909 fins a
la vinguda de fhasa, de generar l’energia elèctrica que
cobria les necessitats d’una part del país.

Les peculiaritats del model de desenvolupament
andorrà dels anys seixanta i part dels setanta, amb un sec-
tor públic d’escassa dimensió, presentava importants
deficiències en infraestructures i serveis socials que podien
comprometre el creixement del país. El sector públic,
conscient dels dèficits socials, assumeix la renovació de les
estructures polítiques en un moment històric en què la
rapidesa dels esdeveniments obliga a la modernització.
L’any 1967, s’inaugurà a la capital la nova central auto-
màtica del servei de telecomunicacions que avui compta
amb una delegació a Santa Coloma. Es creà la Caixa
Andorrana de Seguretat Social (cass) que entra en fun-
cionament l’any 1968 i tres anys més tard ho fa la clínica
Verge de Meritxell, anomenada en aquell moment clíni-
ca del Consell, en contraposició a la clínica Vilanova de
caràcter privat. Ambdós sistemes assistencials, públic 
i privat, conviuen uns anys fins que tanca la clínica Vila-
nova. El 1977, entra en funcionament el centre hospita-
lari que, els anys noranta, es trasllada de Santa Coloma 
a Escaldes-Engordany al costat de la clínica Verge de
Meritxell.

El turisme creix espectacularment, mantenint una
afluència equilibrada entre les dues fronteres i, en una 
dècada, multiplica per tres els valors: l’any 1963 entren
1.407.169 turistes i l’any 1973 superen ja els quatre
milions. La repercussió sobre el sector hoteler, en aquest
temps, es plasmà en la construcció de vuitanta-vuit hotels,
la meitat dels quals es localitzen a Andorra la Vella i
Escaldes-Engordany.
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Gràfic 15: Distribució parroquial del comerç al detall 
(1960-1965)

Font: Lluelles, M.J., La transformació econòmica d’Andorra, Barcelona, 1991.
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A les acaballes dels anys setanta, només s’ha produït
d’una forma clara el creixement intensiu del centre i 
d’una part de la perifèria. L’activitat turística accelera el
retrocés de la ramaderia i l’economia rural és reemplaça-
da per una economia eminentment urbana, però, a partir
dels anys vuitanta, es detecta una tendència clara cap a la
redistribució de la població que tendeix a escampar-se per
tot el territori, a favor de la resta de parròquies que havien
quedat al marge del procés d’expansió. Les localitats
d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, que concentra-
ven l’any 1975 el 68% de la població resident al país,
queden reduïdes al 51,8% l’any 2004, proporció encara
important, però molt per sota dels valors d’anys anteriors.

Resulta útil, per apreciar la importància d’aquests
nuclis com a centres de consum, destacar que entre les
dues parròquies de la conca del Gran Valira superen el
52% del consum nacional d’energia elèctrica (gràfic 16).

No és d’estranyar que Andorra la Vella sigui la parròquia
capdavantera, amb 180.652.045 kWh consumits durant el
2004, que suposen el 34,3% del consum nacional de l’any.
Escaldes-Engordany, amb un valor discretament inferior
al d’Encamp, ocupa la tercera plaça en el rànquing nacio-
nal, amb un 17,8% del total. Els valors del consum elèc-
tric guarden un cert paral·lelisme amb els de la població:
el consum elèctric d’ambdues parròquies representa el
52,2% del total i la població el 51,8%.

La capitalitat atorga a qualsevol ciutat la qualitat de
centre políticocultural i la Constitució, aprovada en refe-
rèndum el 1993, confirma aquest caràcter secular d’An-
dorra la Vella com a capital de l’Estat. És la localitat que
registra el major nombre d’empreses, fet que genera una
activitat econòmica addicional, pròpia del seu rang. El
gràfic que s’adjunta sobre el registre d’empreses i distribu-
ció dels llocs de treball (gràfic 17) ha de ser interpretat amb
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Gràfic 16: Consum elèctric d’Andorra la Vella i Escaldes-
Engordany (2004)
(1960-1965)

Font: FEDA. Elaboració pròpia.
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Gràfic 17: Empreses i llocs de treball d’Andorra la Vella 
i Escaldes-Engordany (març 2005)

Font: CASS. Elaboració pròpia.
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prudència, ja que la informació que proporciona la cass va
referida als llocs de treball que s’acumulen a la localitat on
consta registrada la raó social de les empreses. Aquest fet
respon a criteris comptables i no a criteris geogràfics de
distribució territorial. A tall d’exemple, tots els treballa-
dors de la sanitat figuren inscrits a Andorra la Vella, per ser
la seu del saas (Servei Andorrà d'Atenció Sanitària), mal-
grat que la major part desenvolupa la seva activitat a Escal-
des-Engordany, on radica l’hospital públic nacional. El
mateix succeeix amb els treballadors de l’Administració
que figuren a Andorra la Vella, malgrat que altres parrò-
quies hagin acollit seus ministerials com és el cas de Sant
Julià de Lòria i Escaldes-Engordany.

La tendència a la redistribució territorial de la pobla-
ció es reprodueix pel que fa a la capacitat d’allotjament
turístic. Com s’observa en el gràfic sobre l’evolució del
nombre d’habitacions d’ambdues parròquies entre els anys
1971 i 2003, en comparació amb la resta de parròquies,
Andorra la Vella i Escaldes-Engordany l’any 1971 con-

centraven la major proporció del total de places hoteleres,
amb el 65% del total, enfront del 37,6% actual del qual el
20% correspon a la capital i la resta a Escaldes-Engor-
dany, valors que les situa encara avui dia com la segona i
la tercera parròquia respectivament (gràfic 18).

L’expansió d’Andorra la Vella també ha transformat 
la localitat de Santa Coloma, població en la qual es loca-
litza una bona part del comerç a l’engròs, així com tallers,
magatzems i habitatges. Les característiques periurbanes
d’aquesta localitat, generades per la pròpia saturació d’An-
dorra la Vella, han propiciat la formació d’un nucli al vol-
tant del qual apareixen nombrosos llocs de treball vincu-
lats al sector serveis. Tot i que la major part de la població
es concentra a Andorra la Vella, actualment Santa Colo-
ma representa el 12,2% dels habitants de la parròquia
d’Andorra la Vella.

La producció de tabac de la conca del Gran Valira,
l’any 2003, representa el 16,6% del total nacional, quan-
titat similar a la conca del Valira d’Orient. Tradicional-
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Gràfic 18: Capacitat d’allotjament turístic d’Andorra la Vella 
i Escaldes-Engordany (1971, 2004)

Font: Departament de Turisme. Elaboració pròpia.

1971

34,7%

35,8%

29,5%

2004

17,6%

20,0%

62,4%

Andorra la Vella
Escaldes-Engordany

Resta país

Gràfic 19: Liquidacions comunals d’Andorra la Vella i Escaldes-
Engordany (1988)

Font: Estadístiques 1989. Conselleria de Finances. Elaboració pròpia.
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ment, el tabac d’Escaldes-Engordany era un dels millors
del país, juntament amb els de la plana de Santa Coloma
i Sant Julià de Lòria, i l’espai dedicat al cultiu del tabac,
que havia estat important la segona meitat del segle xx,
permetia obtenir el 23% de la collita total. Actualment, a
Andorra la Vella correspon l’11,8% del cultiu nacional i a
Escaldes-Engordany tan sols el 4,8%. La producció ha
disminuït com a conseqüència del creixent procés d’urba-
nització que també ha afectat els efectius ramaders, que 
ja havien entrat en declivi la segona meitat del segle xx i
han arribat a tenir les cotes més baixes del país. L’any
2004, la presència de bestiar a la capital és escassa i a
Escaldes-Engordany pràcticament nul·la. La superfície
agrària útil de 2004 d’ambdues parròquies representa el
7,2% del total, valor que les situa en darrer lloc nacional.

El gràfics relatius a les liquidacions comunals de 1988
i 2001 (gràfics 19 i 20) comparen les d’Andorra la Vella i
Escaldes-Engordany amb les liquidacions de la resta del
país. Aquestes dues parròquies perden participació amb el

decurs del temps. En la liquidació d’ingressos de 1988,
Andorra la Vella ocupava el primer lloc amb el 41,3% i
Escaldes-Engordany el tercer, després d’Encamp, amb el
15,0%. Per contra, en la liquidació de despeses del mateix
any, el Comú d’Andorra la Vella ocupa un segon lloc amb
un 30,1% de participació, després d’Encamp, i Escaldes-
Engordany el tercer. En les liquidacions d’ingressos i des-
peses de 2001, el Comú d’Andorra la Vella ha passat a
ocupar el segon lloc en el rànquing, després d’Encamp,
mentre que Escaldes-Engordany se situa en quart lloc en
els ingressos i manté la tercera posició en la liquidació de
despeses de 2001. En el total dels ingressos liquidats de
1995 a 2001, s’observa com Andorra la Vella ha reduït la
participació en un 8,31% i Escaldes-Engordany en un
5,48%. En les despeses, el retrocés ha estat d’un 7,9% per
a Andorra la Vella i d’un 5,4% per a Escaldes-Engordany.

La parròquia de Sant Julià de Lòria, porta 

d’entrada

La parròquia de Sant Julià de Lòria, amb el 13,2% del
territori, forma part de la conca del Gran Valira, però, a
diferència d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany,
instal·lades sobre una antiga cubeta de sobreexcavació
d’origen glacial d’una certa amplitud, la vila de Sant Julià
s’instal·la sobre una vall fluvial estreta, en funció del con de
dejecció del barranc de Llumeneres.

Per la seva situació, amb aigües vessants cap al riu
Segre, la parròquia és la porta d’entrada des d’Espanya i ha
estat orientada històricament a la Seu d’Urgell, amb una
comunicació practicable tot l’any. El poble de Sant Julià 
de Lòria va ser el primer a tenir telèfon, l’any 1902, i, amb
motiu de la construcció de la carretera que uniria la capital
amb la Seu d’Urgell, a iniciativa dels bisbes Laguarda i
Benlloch, l’any 1911 serà la primera localitat que disposarà
d’una via de comunicació moderna. El primer banc del
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Gràfic 20: Liquidacions comunals d’Andorra la Vella i Escaldes-
Engordany (2001)

Font: Anuari Estadístic 2004. Ministeri de Finances. Elaboració pròpia.
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país s’hi instal·la l’any 1930, data en què l’oferta educativa
de la parròquia és una de les més importants del país, jun-
tament amb la d’Andorra la Vella. Va ser una de les prime-
res localitats a tenir sistema educatiu francès.

A la funció industrial exercida a través de les fàbriques
de tabac, que donen personalitat a la vila fins ben entrats
els anys cinquanta, cal afegir la tradició política de la
parròquia i un incipient sector comercial influït per la pro-
ximitat de la frontera hispanoandorrana. El que havia estat
un bon punt de partida, quant al desenvolupament de la
localitat, no trobarà continuïtat en el temps i el ritme de
creixement es distanciarà del que, a partir dels anys trenta,
experimenta la resta de parròquies amb la millora de les
comunicacions. L’autor Lluís Capdevila comenta que Sant
Julià, a finals dels anys cinquanta, a diferència d’Andorra 
la Vella i Escaldes, encara conservava el seu to de poble en
què les manufactures del tabac tenen tradició. Comenta
que, a l’entrada, hi ha una farmàcia i una fonda i que a la
plaça, l’indret més important del poble, hi ha tres o quatre
cafès, unes botigues on es venen les coses més heterogènies
i un cinema que funciona dues vegades per setmana.

Les característiques del seu medi físic han determinat
que hagi estat la parròquia productora de tabac per excel-
lència (gràfic 21). Durant la Guerra Civil espanyola i la
Segona Guerra Mundial, les manufactures de tabac van
rebre un fort impuls, davant la demanda exterior de tabac
elaborat. La gran majoria de fàbriques es van situar a la
vila, llevat d’una de petita, localitzada a Andorra la Vella.
A Sant Julià de Lòria es van arribar a comptabilitzar unes
set fàbriques, de marcat caràcter familiar. L’any 1945 es
van crear les modernes societats, algunes de les quals van
ser el resultat de la transformació de les petites fàbriques
tradicionals. Neixen, entre altres grups, l’empresa Fills de
Julià Reig (1945), Laudor, sa (1948) i catsa (1961).

La producció de tabac, així com la participació parro-
quial en el total nacional, ha evolucionat amb el temps.

L’any 1968 produïa el 42% del total i, actualment, dis-
posa de 640 hectàrees cultivables, el 9% de les quals es
dedica al cultiu del tabac que proporciona, el 2003, 112,6
tones que la continuen situant com a primera producto-
ra nacional amb el 34,5% del total (gràfic 21). Les carac-
terístiques del terreny i les subvencions atorgades al tabac
han permès reinvertir en el sector i modernitzar les
explotacions agràries.

El nombre d’explotacions del sector primari situen la
parròquia al capdavant del rànquing nacional, amb un
total de 64, 28 de les quals són agropecuàries i 36 agràries.
El gràfic sobre la distribució de la superfície agrària útil
que compara la parròquia de Sant Julià de Lòria amb la
resta del territori atorga a la parròquia el 34,1% del total
(gràfic 22) que la situa en una primera posició a escala
nacional, posició que també manté en referència a la pro-
ducció de tabac i al nombre de caps de bestiar (gràfic 23).

Els anys seixanta i setanta, el comerç es decantà cla-
rament cap a França i obligà a millorar les comunicacions
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Gràfic 21: Producció de tabac a Sant Julià de Lòria (2003)

Font: Departament d’Agricultura. Elaboració pròpia.
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a través del port d’Envalira. Els moviments de mercade-
ries esdevenen més intensos a la frontera francoandorra-
na i la parròquia de Sant Julià de Lòria deixa de ser el
punt fronterer per excel·lència dels intercanvis comercials.

Malgrat que, amb el temps, es produirà una pèrdua
del pes relatiu de França com a país proveïdor i Espanya
esdevindrà el primer subministrador a partir de 1992, la
intensificació dels fluxos de mercaderies amb Espanya no
ha tingut un efecte positiu sobre l’economia parroquial
que pateix l’inconvenient del trànsit dels vehicles pesats
que transiten entre la resta del país i la frontera hispano-
andorrana. Així ho posa en evidència el gràfic relatiu a
l’entrada de vehicles pesats per les dues fronteres, l’any
2004 (gràfic 24), on s’aprecia que els vehicles entrats per
la frontera hispanoandorrana mantenen una afluència
més regular i superen amb escreix les entrades que es pro-
dueixen per la frontera francoandorrana.

El sector comercial de Sant Julià de Lòria té certa 
tradició històrica de què alguns autors del segle xix ja fan

esment. L’activitat comercial, exercida en funció de la
proximitat de la frontera hispanoandorrana, proporciona-
va a la parròquia laurediana un lloc destacat durant les
primeres dècades del segle xx. L’autor francès Gaston
Combarnous (1933) comenta que la parròquia de Sant
Julià, que comptava amb el 18,5% dels habitants del país,
havia estat durant molt de temps la “métropole industrie-
lle et commerciale de l’Andorre”. Considera que les cases
del poble són mostra d’una prosperitat antiga. Segons
l’autor, la construcció d’una xarxa interior de carreteres
d’abast nacional l’ha fet perdre el seu predomini econò-
mic, ja que els comerciants s’han distribuït per tot el terri-
tori, quan abans calia anar a Sant Julià per fer compres
d’una certa importància.

A partir dels anys cinquanta i seixanta, Andorra la
Vella augmentà a un ritme vertiginós, coincident amb el
desenvolupament de l’Administració central i és capaç
d’arrossegar Escaldes-Engordany, pel fet de compartir la
mateixa unitat física, deixant a Sant Julià en una tercera
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Gràfic 22: Superfície agrària útil en m2 de Sant Julià de Lòria 
(2004)

Font: Departament d’Agricultura. Elaboració pròpia.
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Gràfic 23: Distribució del bestiar de Sant Julià de Lòria (2004)

Font: Departament d’Agricultura. Elaboració pròpia.
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posició. La vall central i el Pas de la Casa agafen el relleu
econòmic i fan la competència a la parròquia que històri-
cament havia estat la porta d’entrada al país i que tendeix
a transformar-se en simple lloc de pas de persones i mer-
caderies. El fort desenvolupament del Pas de la Casa dels
darrers anys, com a centre comercial i d’esports d’hivern,
ha col·locat a Sant Julià de Lòria en quarta posició en el
rànquing d’activitats relacionades amb el comerç al detall
a escala nacional.

En contrapartida, a la parròquia es localitza la major
concentració de superfícies comercials del país de més de
1.200 m2, amb més de 36.000 metres quadrats en front
d’uns 30.000 a la resta del país. Aquestes superfícies
comercials se situen a la perifèria de la localitat, al llarg 
de la carretera general número 2. La més gran és Punt de
Trobada, amb una superfície que supera els 24.000
metres quadrats, que va ser inaugurada l’any 1990 i comp-
ta amb més de tres-cents treballadors. Entre el nucli urbà
i Punt de Trobada se situen Mamut, inaugurat l’any 1978,

Sant Eloi, que comença a funcionar al voltant de 1970, i
River, el més nou de tots ells, inaugurat el 2002. El mig
miler d’empleats del sector estan integrats principalment
per treballadors fronterers, juntament amb alguns resi-
dents al país, encara que no tots a la parròquia. A la ma-
teixa carretera general número 2, també en una posició
perifèrica propera als límits administratius d’Andorra la
Vella, se situa Automòbils Pyrénées, local destinat a la 
venda de vehicles, inaugurat l’any 1981 i ampliat en data
recent.

Aquest sector comercial perifèric ha motivat un sen-
timent de recel en el petit comerç local. El sector de la
petita i mitjana empresa s’ha vist en la necessitat d’im-
pulsar l’activitat econòmica de la parròquia a través d’una
associació de comerciants i empresaris lauredians (acel),
que compta amb uns 130 membres que representen el
petit comerç, empreses diverses, bars, restaurants, hotels 
i entitats bancàries. L’acel distingeix dues zones comer-
cials claus que es podrien potenciar: la del Prat Gran (sec-

Gràfic 25: Entrada de turismes per les dues fronteres (2004)

Font: Butlletí Mensual de Conjuntura. Elaboració pròpia.
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Gràfic 24: Entrada de vehicles pesats per les dues fronteres 
(2004)

Font: Butlletí Mensual de Conjuntura. Elaboració pròpia.
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tor de la plaça Laurèdia) i la del càmping de cal Huguet
(sector del pont de Fontaneda). El Comú s’ha plantejat
cobrir una part del riu Gran Valira amb la intenció de
reactivar el nucli comercial i donar una nova dimensió
socioeconòmica a la vila.

Tot i que el turisme espanyol esdevé predominant les
darreres dècades del segle xx, la presència de ciutadans
francesos s’incrementa des de l’any 2000, fins assolir el
40,8% del total de visitants de 2004. Malgrat aquesta
tendència, set milions de persones van passar el darrer 
any per Sant Julià de Lòria, procedents de la frontera his-
panoandorrana, quantitat superior als 4,5 milions que van
entrar pel Pas de la Casa (gràfic 25). És evident que el
moviment dels 1.600 treballadors fronterers que, l’any
2004, es desplacen diàriament des de la Seu d’Urgell
col·labora directament en els importants fluxos procedents
del sud.

La incidència del turisme sobre el territori és menor
a Sant Julià de Lòria que a la resta del país atès que el tu-
risme comercial compra a les grans superfícies i té poca
repercussió sobre la localitat. Malgrat això, també existeix
a la parròquia un turisme minoritari, atret per l’estació
d’esquí nòrdic, el paisatge natural i l’oferta cultural.

El sector hoteler de la parròquia, que compta amb
618 habitacions l’any 2004, ha sofert una forta davallada
les tres darreres dècades i ha passat a ocupar l’última posi-
ció a escala nacional, amb el 4,5% del total de places.
Com s’aprecia en el gràfic de la capacitat d’allotjament
turístic de Sant Julià de Lòria, la parròquia comptava amb
el 10% de les places hoteleres de l’any 1971 (gràfic 26). Els
darrers 24 anys, aquesta ha estat la parròquia que menys
metres quadrats ha destinat a la construcció d’hotels.

Com en d’altres parròquies, Sant Julià de Lòria s’ha
volgut beneficiar dels avantatges que reporta l’aprofita-
ment de la neu i d’un entorn paisatgístic En resposta als
intents de diversificació de les activitats turístiques de la

parròquia, la temporada 1994-95 es va inaugurar l’estació
d’esquí nòrdic de la Rabassa. L’equip comunal, conscient
del potencial que representava l’espai natural de la Rabas-
sa, va optar per desenvolupar en aquest indret una activi-
tat econòmica que configurés l’oferta turística i respectés
el medi en què s’havia d’inserir. Calia potenciar el paper
d’espai verd i pulmó que la Rabassa havia tingut tradicio-
nalment per als lauredians i per a una bona part del país;
per tant, l’opció va ser desenvolupar un espai turístic que
funcionés tot l’any, on la creació d’una estació d’esquí
nòrdic, d’acord amb les característiques físiques de la
zona, adquirís el paper preponderant.

La parròquia també ha volgut captar una part del
potencial que ofereix l’Administració, amb la presència
del Ministeri d’Educació, Joventut i Esports i la Univer-
sitat d’Andorra. Entre les infraestructures esportives par-
roquials, mereix especial atenció el camp de tir de la
Rabassa, tot i que no ha satisfet les expectatives inicials.
Situat als boscos de la Rabassa, a 1.559 metres d’altura,
disposa d’unes complertes infraestructures. Les despeses

Gràfic 26: Capacitat d’allotjament turístic de Sant Julià de
Lòria (1971, 2004)

Font: Departament de Turisme. Elaboració pròpia.
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de construcció del camp de tir van ser assumides pel
Govern i pel Comú, que també va assumir la gestió. Va
entrar en funcionament el mes de novembre de 1992 i
tant el cost de manteniment com el baix rendiment de 
la instal·lació esportiva, juntament amb el fet d’haver 
d’assumir una part del finançament, van determinar que
les finances comunals es desequilibressin en crear-se un
important dèficit pressupostari. La controvèrsia que es va
generar al seu voltant es va derivar dels costos de cons-
trucció que van superar amb escreix les previsions –algu-
nes fonts assenyalen que el cost final va superar els 1.000
milions de pessetes– i de l’objectiu inicial de realitzar
campionats mundials de tir al colom, força criticats per
amplis sectors. L’amenaça de tancament definitiu de les
instal·lacions s’ha plantejat en repetides ocasions, però un
acord recent signat entre la Federació Andorrana de Tir
(fat), el Comú i el Govern, el febrer de 2003, permetrà
compartir les despeses i mantenir-lo obert.

Tal com es pot veure en els gràfics corresponents a les
liquidacions comunals de Sant Julià de Lòria, respecte de

la resta de comuns, l’aportació laurediana al total d’in-
gressos comunals liquidats el 1988 se situava en un 7,7%
i gairebé no ha variat, en comparació a la de 2001. Per
contra, la participació en les despeses gairebé s’ha duplicat
en aquest interval de temps. Entre 1995 i 2001, la parrò-
quia ha disminuït l’aportació als ingressos liquidats totals,
en un 3,51%, i ha augmentat en un 2,68% l’aportació al
total de les despeses liquidades (gràfics 27 i 28).

La diversitat del desenvolupament parroquial

Com ja indicàvem en començar aquest treball, apareix una
ben marcada diversitat, accentuada en general els darrers
decennis, en el desenvolupament de les diverses parròquies
andorranes. Hem pogut veure, en cada cas, com hi ha
hagut una adaptació i un aprofitament de les diferents
condicions geogràfiques (situació i altituds; característi-
ques dels elements físics i biològics; possibilitats o dificul-
tats agràries i ramaderes, comercials, urbanes i turístiques),
que ha donat com a resultat una notable diversitat en
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Gràfic 27: Liquidacions comunals de Sant Julià de Lòria (1988)

Font: Estadístiques 1989. Conselleria de Finances. Elaboració pròpia.
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Gràfic 28: Liquidacions comunals de Sant Julià de Lòria (2001)

Font: Anuari Estadístic 2004. Ministeri de Finances. Elaboració pròpia.
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nombrosos aspectes socioeconòmics. Tinguem en compte
que en el número anterior d’aquesta publicació (Andorra.
Anuari socioeconòmic 2004) ja havíem indicat la diversitat
entre les parròquies en l’aspecte demogràfic.

Aquest estudi ens ha permès assenyalar les diferèn-
cies que mostra cadascuna de les parròquies en el seu crei-
xement, d’acord amb els diversos condicionaments que
han actuat en l’esmentat desenvolupament. Les singula-
ritats parroquials s’havien ja assenyalat en les anàlisis
monogràfiques efectuades en aquesta publicació des de
l’any 1997 i que indiquem degudament en la llista biblio-
gràfica que trobaran tot seguit (articles de M. J. Lluelles,
M. Segura i J. Vilà-Valentí). En la present ocasió, en efec-
tuar les comparances entre les parròquies, sobresurten
amb claredat encara més les diferències internes que han
anat apareixent i que s’han accentuat recentment en el
conjunt del territori andorrà.
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Aquest article constitueix la segona i última part del tre-
ball iniciat en el número anterior d’aquesta mateixa publi-
cació (“L’administració menor local a Andorra: els quarts”,
Andorra. Anuari socioeconòmic 2004, pàg. 148-169). En
aquest escrit assenyalarem, en primer lloc, l’important
paper que ha fet i fa la parròquia al Principat d’Andorra i,
en segon lloc, les divisions internes que presenten les qua-
tre parròquies que resten per estudiar (quarts, en tres
casos, i veïnats, en un cas).

La importància de la parròquia

La parròquia és la divisió territorial bàsica de l’adminis-
tració local al Principat d’Andorra. El Consell de Comú
és la institució que, entre d’altres funcions, gestiona i
representa la parròquia. En la configuració i composició
del Consell de Comú l’ús i el costum, sovint oral i pràc-
tic, tenen un paper cabdal i molt important que la legis-
lació recull a posteriori.

La Nova Reforma de 1866
El Decret de Nova Reforma de 22 d’abril de 1866, arti-
cle 3, diu:

“Dret de votació als mateixos caps de casa de las Valls per
elegir les autoritats comunals de cada Parroquia respectiva y
estos no passian de un numero determinat, pero suficient per
ban, cuidar los interessos comunals y cosas consernents á la
Parroquia, y renovats ó tornats á nombrar en los mateixos
plassos que lo Consell General.”

El Decret continua en la “Demanda posada en pràcti-
ca”:

4.º [...] [La mesa electoral] “En la presidencia poden
entrar per formarla representants dels cuarts que forment cada
Parròquia en número corresponent.”

5.º [...] [Comissionat de poble/rebedor de comptes] “Si
los cuarts de una Parroquia poden presentar un dels comissio-

náts, y los altres cuarts lo altre, podran també votarlos separa-
dament, si esta es sa voluntat, y aixis podran ferho en les
demés votacions.”

6.º [...] “En lo nombrament de Cónsul major y menor se
obserbará la forma alternativa que se ha observat fins ara
entre los cuarts que constituheixen cada Parroquia, tots son
empleos gratuïts.”

8.º [...] [nomenament de cònsols] “Observant l’alter-
nativa de que cada vegada per altra sia lo Cónsul major de un
grupo de cuarts, y lo menor de altre, y al revés de la renovació
següent. Los primers dos anys serán Consellers lo mes vell de un
grupo de cuarts, y lo mes vell de altre grupo de cuarts. Al reno-
varse la mitát dels membres del Comú se fará sempre que los
grupos de cuarts que constitueixen cada Parroquia hi tinguian
lo número de representants que los corresponguia. [...] Si la
Parroquia se divideix ab dos grupos de cuarts, se posarán los
quatre individuos de una en una urna, y los cuatre de altre en
altra urna, y se traurán tres individuos de la una urna y dos de
l’altra per formar los cinch que es la mitat, y luego al elegir
substituts, deurá elegirse tres de aquell grupo de quarts que ne
ha fet sortir tres, y solament los individuos lo altre grupo de
cuarts que solament ne há separát dos.”

9.º “Los que resultian legalment elegits per los comuns
tindrán obligació de servir á no ser que hajian arribát a la
edat de jubilació ó que tinguian altre destino públich y perso-
nal ” [...]

10.º [...] “Si morís algun dels cuatre membres del Consell
General, los tres restants cuidarán de nombrar substitut, fent
que aquest fos del grupo de cuarts corresponent, que servís
solament lo temps que faltaba á servir al difunt y donántne
coneixement al Consell General; si morís un dels del Comú,
cuidarà esta corporació de nombrar substituts, fent que aquest
sia del grupo de cuarts corresponents, que servisquia solament
lo temps que faltaba á servir al difunt [...] Si morís un comis-
sionát del Popble est cuidarà de elegirlo de entre el grupo de
cuarts que habian elegit al difunt.”

L’administració menor local a Andorra (II): els quarts d’Ordino,
la Massana i Sant Julià de Lòria i els veïnats de Canillo

Pere Cavero Muñoz
Llicenciat en història

Fotografia separata: Quart de Pal. Autor: Jaume Riba Sabaté
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La Constitució de 1993
La Constitució de 1993 no modifica la composició del
Consell de Comú, encara que constitucionalitza aspectes
assenyalats anteriorment (vegi’s “L’administració menor
local a Andorra: els quarts”, ja citat), especialment en l’ar-
ticle 84 de la Constitució.

Cal destacar els articles 24: “Tots els andorrans majors
d’edat, en ple ús dels seus drets, gaudeixen del dret de sufragi”
i 25: “Tots els andorrans tenen dret a accedir en condicions
d’igualtat a les funcions i als càrrecs públics” del Capítol iv
del Títol ii - Dels drets polítics dels andorrans, de la
Constitució. El desenvolupament constitucional inclou la
Llei qualificada del règim electoral i del referèndum que,
en l’article 19.1, diu: “Els candidats hauran de signar la
seva acceptació per formar part d’una candidatura. Sense el
compliment d’aquest requisit la candidatura no serà vàlida.”

Abans de la Constitució, i després sobretot, hi ha una
nova política de nacionalitat que en l’actualitat preveu
l’adquisició d’aquesta per naixement i per temps de resi-
dència, la qual cosa significa un augment de nacionals.
Així, l’any 1993 té un gran significat jurídic i legal que
afecta indirectament les institucions locals d’àmbit menor:
quarts i veïnats. És, doncs, el decurs històric que descriu,
marca i reflecteix les competències dels comuns (fins a la
Constitució), dels quarts i dels veïnats.

El contrast socioeconòmic i poblacional
La Nova Reforma de l’any 1866 regulava una societat
agrícola i ramadera. La Constitució de l’any 1993 regula
una societat terciària. Els canvis d’un moment a l’altre són
importants i significatius. L’evolució de la població il·lus-
tra aquest canvi:

1. La parròquia de Canillo

La parròquia de Canillo, primera en l’ordre constitucional
i protocol·lari, és la de més extensió del Principat d’An-
dorra. Antigament la població s’agrupava en petits nuclis
dispersos que permetien un major aprofitament agrícola i
ramader de tot el territori. És a la darreria dels anys 1980
i inici dels anys 1990 que la població s’incrementa de for-
ma ostensible, en fer-se palès el pas a una societat tercià-
ria i en arraconar el sector primari.

Aquest canvi es palesa en les dades demogràfiques
que a continuació indicarem. Un recompte de població
del segle xviii assenyala 126 veïns, que representen 760
ànimes de comunió. Respecte als segles xix i xx les dades
són les següents:

Any Font Població

1875 Bladé 1.100
1900 Cougul 800
1940 Bisbat 702
1950 600
1960 404
1970 420
1980 755
1990 1.513
1993 2.311
2000 2.808

Any Font Habitants

1823 Roch de Roussillou 6.000
1852 Bonifacio Ulrich 4.130
1875 François Bladé 5.800 a 6.000 (5.418 andorrans)
1880 Jean Cougul 5.313 (187 estrangers)
1900 Jean Cougul 4.711 andorrans
1920 Francisco de los Ríos 4.309 (224 espanyols, 2 francesos)
1944 Cardós (oficial) 5.291
1950 6.176
1960 8.392
1970 19.545
1980 35.460
1990 54.507
1993 65.227
2000 65.844
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Any 1852 Gener 2000
Poble (Bonifacio Ulrich) (Oficial)

Canillo 280 983
Molleres 40 47/ Meritxell
Prats 60 33
Cases del Forn 20 35
Vilar 30 18 /Armiana
L’Aldosa 30 128
El Tarter 20 468
Casa Costa 8
Pla de Rodó 20
Soldeu 100 551
Ransol 30 106
Els Plans 8 31
Incles 306
Total 650 2.706

La base d’una societat agrícola i ramadera és la casa,
que cal entendre com el conjunt format per les persones de
la família, les propietats, la mateixa casa-edifici, les
dependències annexes (la borda i el cortal, especialment),
el bestiar, els mossos, els masovers –quan n’hi ha–, els
drets d’accés i d’ús a les terres comunals i els drets polítics
per participar en la gestió política del Veïnat, del Comú i
del Consell General. El cap de casa és el màxim repre-
sentant de la casa i la personifica. En un segon lloc –abans
d’esdevenir cap de casa o de facilitar-ne un– cal situar
l’hereu o la pubilla –la qual transmet la nacionalitat– com
a garant de la pervivència de la casa institucional.

El conjunt de cases forma un poble. L’articulació i
regulació de les relacions d’aquest conjunt de cases supo-
sa la creació d’una institució anomenada “veïnat”, exclu-
siva i pròpia de la parròquia de Canillo. Canillo es divideix
en els veïnats de l’Aldosa (inclou els Plans), el Forn,
Meritxell (inclou Molleres), Prats, Ransol, Soldeu, el Tar-
ter i el Vilar (inclou l’Armiana). El poble de Canillo és el
nucli principal, on hi ha la Casa Comuna, la seu del Con-
sell de Comú. El nucli d’Incles és una població nova, ja
que anteriorment era un lloc de pastura, on moltes cases

de la parròquia tenien i tenen una borda per facilitar la
transhumància interior.

Hi ha puntualment alguns canvis en les relacions de
veïnats que són difícils de justificar: manca de representa-
ció en el Consell de Comú, importància de l’altre nucli
de l’habitual de veïnat (Molleres i Meritxell). Podem
establir la hipòtesi que els veïnats tenien església: l’Aldo-
sa –Sant Antoni–, el Forn –Sant Pelegrí–, Meritxell
–Santuari–, Prats –Sant Miquel–, Ransol –Sant Jaume–,
Soldeu –Sant Bartomeu–, el Tarter –Sant Pere– i el Vilar
–Sant Joan–. El Comú, antigament, nomenava entre els
veïns del Veïnat un manador que era l’encarregat de trans-
metre els manaments i les ordres de l’autoritat. Era una
feina delicada ja que havia de saber llegir, en una societat
en què poques persones en sabien, i guardar el secret.
L’any 1913, el Comú nomena un manador de poble per a
tota la parròquia. L’any 1967, excepcionalment, el conse-
ller del Comú originari del Veïnat farà les funcions de
manador. Un altre càrrec del Veïnat, nomenat pel Comú,
era el de desener, membre del sometent i responsable del
sometent del Veïnat. N’hi havia un a cada Veïnat (alguna
vegada pot no haver-n’hi, ja que es requereixen certes
condicions físiques, que no es donaven en els nuclis
petits): el Forn, Meritxell, l’Aldosa, Prats, Ransol, Soldeu,
el Tarter i el Vilar, i dos al poble de Canillo.

El Decret de Nova Reforma de 1866, ja assenyalat
anteriorment, institucionalitzà i regulà l’elecció de conse-
llers comunals obligant a cada Veïnat a tenir un conseller
a la Casa Comuna, segurament respectant una pràctica i
una tradició seculars. Aquesta norma tradicional possibi-
litarà, abans de la Constitució, la presència d’un candidat
a diverses candidatures, tot i donant peu al conseller a dir
“a mi m’han portat”. Cal esmentar que, en el decurs histò-
ric, els veïnats menys poblats poden no tenir alguns dels
càrrecs, perquè en aquell moment no hi ha un andorrà
resident menor de 65 anys, que finalitzi un mandat o sigui
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autoritat o estigui malalt (factors eximents de l’obligació
d’ocupar un càrrec). Ensems, no cal oblidar la migració
temporal a l’estranger de persones adultes per treballar en
moments de necessitat, males anyades o penúria.

Les anotacions del llibre d’actes del Comú constaten:
“Donar curs a un document vingut de la superioritat” (24
d’octubre de 1929); donar curs a “alguns asuntos de la
ministració ” (8 de desembre de 1935); “Cobrar les herbes
arrendades” (7 d’octubre de 1939), “Donar curs a súpliques”
(28 de desembre de 1942) i, periòdicament, “Fer arrestos
(ordres) i tabes, Consell de jornals i sabudes”. Aquestes i
altres indicacions donen a entendre que el Comú admi-
nistra i gestiona la parròquia i tot el territori parroquial. La
dependència dels veïnats del Comú pot il·lustrar-se en les
anotacions del llibre d’actes comunal: “Autoritza als mem-
bres de cada vehinat a pendre jurament als deseners expres-
sats” (Consell sabut de 28 de desembre de 1929) o “Se ha
nombrat y pres de jurament per autoritat del veynat de Soldeu
com a demanat a Anton Casal, a Molné ” (Consell extraor-
dinari de 28 de gener de 1942). El Comú del dia 8 de
febrer de 1934 parla de “vehinat de Canillo”. El veïnat,
doncs, es regeix pels costums, pels usos, per la pràctica i
per les normes comunals.

2. La parròquia d’Ordino

La parròquia d’Ordino és la tercera en l’ordre constitu-
cional i protocol·lari. La seva situació geogràfica al nord
del Principat d’Andorra, fora de la vall principal, significa
que el pas d’una economia agrícola i ramadera a una eco-
nomia terciària es faci gairebé simultàniament a la parrò-
quia de Canillo, com es pot veure en les dades demogrà-
fiques que a continuació indicarem. Un recompte de la
població del dia 9 de juliol de 1764 assenyala 80 veïns a
tota la parròquia. Les dades corresponents als segles xix i
xx són les següents:

Any Font Població

1875 Bladé 900
1900 Cougul 618
1940 Bisbat 550
1950 490
1960 432
1970 402
1980 713
1990 1.414
1993 1.726
2000 2.291

Any 1852 Gener 2000
Poble (Bonifacio Ulrich) (Oficial)

Ordino 220 1.433
Segudet 50 45

Sornàs 40 102
Ansalonga 40 35
La Cortinada 120 265

Vilar 30
Mas de Soler 8
Arans 40 204

Llorts 90 120
Vilaró 12

El Serrat 20 70
Total uns 700 2.274

El cap de casa és el màxim representant de la casa,
com a la resta d’Andorra, la qual cosa li permet l’accés a 
les terres comunals del respectiu quart i als drets polítics
per participar en la gestió del mateix quart, del Comú
d’Ordino i del Consell General de les Valls.

L’articulació i regulació de les relacions de les cases
que formen un poble suposa, com ja hem anat assenyalant,
la creació dels quarts. La parròquia d’Ordino es configura
en els quarts de Llorts, la Cortinada –que inclou Arans–,
Ansalonga, Sornàs i Ordino –que inclou Segudet–. L’ac-
tual poble del Serrat era, originàriament, un conjunt de
bordes de cases de tota la parròquia, sota l’autoritat del
Comú.
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La funció dels quarts era i és la recerca dels mitjans
econòmics i materials per garantir el subministrament i el
manteniment de la comunitat –aquesta competència por-
ta al quart, en situacions difícils, a decidir el cultiu inclòs
en la propietat privada–.

Tradicionalment el Quart té cura de fer i mantenir
camins, palanques, l’enllumenat, l’aigua, l’accés als con-
reus i propietats, l’administració i gestió del terreny
comunal del Quart, els rebaixants dels boscos, la cura de
rius i torrents. El Quart podia manar manobres (presta-
cions obligatòries de les cases per a obres comunes d’in-
terès col·lectiu), actualment la Mancomunitat d’aigua
potable dels quarts i Comú que té cura de l’aigua potable
de la parròquia. Existeix un precedent en la societat con-
tra incendis La Crema de l’any 1903, presidida pel còn-
sol i amb un representant de cada Quart.

Els quarts tenen cura de la seva església (a Llorts,
Sant Cerni; a la Cortinada, Sant Martí; a Ansalonga,
Sant Miquel; a Sornàs, Sant Roc, i a Ordino, Sant Cor-
neli i Sant Cebrià) i del propi cementiri.

Els quarts s’estructuren en un Consell de Quart on
són presents les cases del poble. El Consell de Quart està
presidit per un llevador, ajudat per un llevador segon 
(tradicionalment en el nomenament se segueix un ordre
establert de les cases anomenades pairals). Tenen un
manador que és l’encarregat de transmetre els manaments
i les ordres del Quart i altres autoritats comunals i gene-
rals. El Comú nomenava un desener del sometent a cada
Quart.

Abans de la Constitució, el Quart tenia, a Ordino,
una representació mínima en el Consell del Comú, de la
mateixa manera que els veïnats de Canillo i els quarts de
la Massana i Sant Julià de Lòria. Originàriament, els
recursos provenien de l’explotació dels comunals del
Quart, de repartos, quan s’esqueia, i dels permisos de
construcció. Actualment provenen de l’explotació de la

casa del Quart (menys Ansalonga que no en té) i de les
subvencions i trameses del Comú.

Les anotacions del llibre d’actes del Comú i dels
quarts (Ansalonga –en no tenir casa de Quart el serva
amb d’altres documents en una caixa de dos panys dipo-
sitada a la casa del llevador– l’inicia l’any 1751; la Corti-
nada, l’any 1621; Ordino, l’any 1633, etc.) permeten
il·lustrar algunes de les competències i funcions dels
quarts. El Quart d’Ordino demana una visura de creus
amb la Massana l’any 1817. El 1875 es fan rodalies entre
els quarts de la Cortinada i Ansalonga. L’any 1821 el
Comú d’Ordino demana als quarts ajuda econòmica per
pagar el vicari “conductiu”. El 1828 el Comú actua en els

Fotografia: Hotel Casamanya, propietat del Quart d’Ordino. Autor: Jaume Riba Sabaté.
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afers de les solanes de les planes entre els quarts de Sornàs
i d’Ansalonga. El Quart de la Cortinada denega i no per-
met fer cases noves, l’any 1830.

El 1834 el Comú autoritza el Quart de la Cortinada
a nomenar sagristà (persona que participa en el manteni-
ment de l’església) o administrador de les rendes de Sant
Martí. Entre els anys 1867 i 1872 el Quart d’Ordino
compra un rellotge per al campanar de Sant Corneli i
Sant Cebrià i nomena procurador i cobrador a Francesc
Torres a) Pau de Segudet, que és també el bander (càrrec
rural que sanciona l’incompliment de les normes sobre la
cura del bestiar). El mateix Quart nomena una mestra de
noies l’any 1909.

Les comunicacions seran motiu d’actuació i d’acords.
El Consell General obliga els quarts a trencar la neu 
del camí ral l’any 1920. El 1934 el Quart d’Ansalonga
dóna permís per fer un camí carreter fins a Llorts. L’any
1937 el Comú i els quarts acorden una carretera des de 
la Cortinada a les mines, que el 1943 arriba al Serrat.
Alguns quarts pactaran per a accions puntuals: el 1932,
Ordino i Ansalonga aconducten conjuntament metge;
l’any 1935, el Bisbat obligarà Ordino i Sornàs a fer un
nou cementiri.

El Quart es regeix pels arrestos del mateix Quart, pels
usos i costums i per les pràctiques seculars que sovint 
responien a unes necessitats bàsiques i urgents i la solució
del Comú era lenta i s’endarreria, el que dóna lloc a una
confusió de les actuacions, de les competències i dels
poders.

L’aprovació de la Constitució significa que deixa de
ser obligatori tenir un representant de cada Quart en el
Consell de Comú i suposa l’aparició i aflorament lent i
pausat de conflictes d’interessos, pràctiques i competèn-
cies amb el Comú: la Mancomunitat d’aigua potable, el
cementiri d’Ordino, la conservació dels gravats de Sornàs,
posem per exemple.

3. La parròquia de la Massana

La parròquia de la Massana, quarta en l’ordre constitu-
cional i protocol·lari, està situada prop de la vall principal,
la qual cosa significa que es beneficia abans del canvi del
sector agrícola i ramader al sector terciari de serveis, els
anys 1970. Aquesta evolució es palesa en les dades de
població que a continuació indicarem.

La població del segle xviii es comptabilitza d’aques-
ta manera:

Població Veïns Ànimes de comunió

La Massana 120 95
Escàs 4 20
Pui 4 22

Pal 8 37
Arinsal 8 27

Mas (de Ribafeta) 4 14
Erts 9 37

Pujol 3 11
Anyós 9 40
Aldosa 6 26
Sispony 19 109

Respecte als segles xix i xx les dades demogràfiques
són les següents:

Any Font Població

1875 Bladé 1.000
1900 Cougul 721
1940 Bisbat 649
1950 620
1960 581
1970 867
1980 2.155
1990 4.386
1993 5.530
2000 6.280
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Any 1852 Gener 2000
Poble (Bonifacio Ulrich) (Oficial)

Massana 230 3.307
Pui 20
Escàs 20 209

Anyós 50 405
Pal 75 167
Aldosa 30 424
Erts 50 296

Pujol 18
Arinsal 55 838

Mas de Ribafeta 12
Sispony 140 657
Total uns 700 6.293

La parròquia de la Massana es composa dels quarts de
l’Aldosa, Anyós, Arinsal, Erts, la Massana, Mitger, Pal i
Sispony. En el Consell de Quart estan presents les cases
del terme del Quart. El Quart té llevador, manador (el
costum assenyala que aquest ha de ser cap de casa, no pot
ser un fadrí) i desener (els quarts de l’Aldosa i Anyós el
comparteixen) i, abans de la Constitució, una representa-
ció mínima –un conseller de comunal–en el Consell del
Comú de la parròquia.

Una particularitat dels quarts de la parròquia de la
Massana és l’existència d’una gran diversitat en el funcio-
nament, la composició dels Consells de Quart, etc., fruit
de l’evolució més recent, de la pràctica i dels usos i cos-
tums. Així, el Consell de Quart de Pal pot cridar membres
que han de ser caps de casa del poble i terme (cosa que ha
fet darrerament) i nomena sagristà. El Consell de Quart de
l’Aldosa accepta qualsevol veí –dona o home– andorrà
resident. El Consell del Quart Mitger, situat entre Anyós
i l’Aldosa, està composat per cal Cremat, cal Jumpere i cal
Martí del Quart d’Anyós i ca l’Aldosa, cal Giberga i cal
Jep del Quart de l’Aldosa, cases que formen ensems part
del Quart d’origen. El Quart d’Anyós té un receptor l’any
1920.

Les finalitats i funcions dels quarts de la parròquia de
la Massana són similars als quarts d’Ordino: recerca dels

mitjans econòmics i materials per garantir el subminis-
trament i el manteniment de la comunitat. Els recursos
provenen de l’explotació de comunals del Quart: antiga-
ment, activitats agrícoles i ramaderes mitjançant les pen-
sions i, actualment, pistes d’esquí i serveis; a més, les tra-
meses comunals i l’explotació puntual de la casa del
Quart, quan en tenen. Cal esmentar els recursos/guanys
(provinents dels beneficis de les accions de Nord Andor-
rà) del Quart Mitger, que es reparteixen entre els quarts de
l’Aldosa i Anyós. Els quarts tenen cura de l’església: l’Al-
dosa –Sant Ermengol–, Anyós –Sant Cristòfor–, Arinsal
–Sant Andreu–, Erts –Sant Romà–, la Massana –Sant
Iscle i Santa Victòria–, Pal –Sant Climent– i Sispony
–Sant Joan– i del cementiri (l’Aldosa té una part del
cementiri vell del poble de la Massana).

La ressenya d’algunes anotacions de les actes de di-
versos quarts permet il·lustrar-ne la dinàmica i el funcio-
nament. Les actes breus i concises s’han de llegir i con-
textualitzar en el temps. Així és habitual trobar: “Passar
comptes ‘del Bo y del mal’ ”; “mos aven Juntats tots” (Arinsal,
1801); el Quart d’Arinsal recorda l’any 1795 “totes les con-
suetuts ascrites y no escrites”; les actes dels quarts esmenten
“que deu nos dono un bon asert, ...taba y de mes coses que sian
a favor del Cuart, y dit consell es per asuntos que interesent a
favor del Hble cuart, per arreglar les coses del quart”; el Quart
d’Arinsal sanciona al manador “per que no ha desboguat los
manaments del comú ” l’any 1796; “Abem tingut consell lo
Bainat de Anios y es dit Consell de les ordenasions les lloan y
aproban escrites y no escrites” (1799); el llevador i el mana-
dor “los dos faran la servitut en pena del cot del quart ”
(Anyós 1932); els quarts aproven obres, altres actuacions
i construccions “median no facin pergodisi”.

L’any 1914 el Consell del Quart de l’Aldosa determi-
na en Consell manat i campana tocada: “que del dia de abui
anavall que qualsevol individuo de totes les cases de est pople de
l’aldosa que no sigui amo propi de cualsevol casa de est pople de
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la aldosa no se enmetra enegun consell de quart ”. L’any 1951
Arinsal acorda “fer un nou sello per acompanyar les firmes del
Honorable Quart ”. L’Aldosa convoca un Consell d’habi-
tants del Quart el 1876 “per aclarir assumptes” i fer mano-
bres. El mateix Quart nomena secretari l’any 1973 i preveu
nomenar un comissionat, si el llevador està malalt, l’any
1977. El Quart de l’Aldosa participa en el pagament de
rector, en els drets del vicari i en el dinar dels capellans.
El Quart d’Arinsal paga al vicari “conductiu” de la Massa-
na l’any 1795, celebra i paga la missa de vot del poble el
1949, el 1934 aconducta un campaner que ha de tocar
campanes per oracions i temporals, dir el rosari els dies
festius i Quaresma, escombrar l’església i fer els rituals de
defuncions.

Els quarts participen en el pagament del metge a tra-
vés del Comú. L’any 1911 el Consell del Quart d’Anyós

lloga una mestra. La gestió econòmica és constant. Es fan
repartiments de deutes, però algunes vegades de beneficis:
Anyós reparteix diners provinents del carbó el 1820, l’Al-
dosa reparteix entre les vuit cases –Aldosa, Coix, Farreró,
Giberga, Jep, Pales, Pascol, Xaupera– els diners restants
l’any 1903. Arinsal ho fa el 1939.

Els quarts fan amirades de creus de terme de terreny
amb d’altres quarts i amb privats. Promouen i gestionen
recursos per la carretera: el Quart d’Anyós reuneix l’1 de
desembre de 1938 el poble per la carretera; l’Aldosa gestio-
na recursos l’any 1942; Arinsal la demana el 1944. El Quart
d’Anyós inaugura la casa del Quart, construïda el 1952
seguint la tècnica de construcció de granit dels anys 1930,
que forma part del patrimoni arquitectònic. Es pot desta-
car que l’Aldosa autoritza, per primera vegada el 1976, a un
britànic la construcció d’un xalet per a habitatge. Els quarts
s’associen amb el Comú per explotar la serradora parro-
quial el 1964. El Reglament preveu la participació dels set
llevadors (no participa el Quart Mitger) i el Comú.

Els quarts de la Massana, com els d’Ordino, es regu-
len pels arrestos propis, usos i costums que responen a
unes necessitats bàsiques i urgents del moment, la qual
cosa dóna lloc a una confusió de les actuacions, de les
competències i dels poders.

4. La parròquia de Sant Julià de Lòria

La parròquia de Sant Julià de Lòria, sisena en l’ordre
constitucional i protocol·lari, situada prop de la frontera,
basava part de la seva economia en la indústria tabaque-
ra, el comerç i, evidentment, en l’agricultura i la ramade-
ria, la qual cosa explica l’existència de molts petits nuclis
dispersos per aprofitar tot el terreny.

En finalitzar els anys 1950 i principi dels 1960 s’inicia el
canvi demogràfic, tal com es palesa en les dades que a con-
tinuació indicarem. La població del segle xviii és la següent:

Fotografia: Edifici del Quart d’Anyós. Autor: Jaume Riba Sabaté.
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Població Veïns Ànimes de comunió

Sant Julià de Lòria 76 264
Bixessarri 6 33

Aixovall 3 17
Aixàs 1 2

Nagol 4 17
Certés 3 20
Llumeneres 3 10

Aixirivall 12 52
Auvinyà 8 29
Fontaneda 4 24

Pui d’Olivesa 3 16
Tolse 1 6
Mas d’Alins 1 6

Les dades poblacionals referents als segles xix i xx
són les que indiquem tot seguit:

Any Font Població

1875 Bladé 1.000
1900 Cougul 757
1940 Bisbat 770
1950 950
1960 1.392
1970 2.582
1980 4.050
1990 6.272
1993 7.418
2000 7.647

L’articulació i regulació de les relacions de les cases
dels pobles suposa, com sovint succeeix al Principat d’An-
dorra, la creació d’uns quarts. La parròquia de Sant Julià
de Lòria presenta els següents quarts: de Baix (part baixa
del poble de Sant Julià de Lòria), de Dalt (part alta del
poble de Sant Julià de Lòria), Aixirivall, Auvinyà (inclou
Juberri i els Plans), Bixessarri (inclou Aixàs, Aixovall i
Canòlic), Nagol (inclou Certés, Llumeneres i cal Serra) i
Fontaneda (inclou el Mas d’Alins, la Muxella i el Pui
d’Olivesa).

Any 1852 Gener 2000
Poble (Bonifacio Ulrich) (Oficial)

Sant Julià 400 6.499
Casa Molines 10

Bixessarri 60 25
Aixovall 18 151
Aixàs 15

Fontaneda 22 60
Pui d’Olivesa 12
Borda Cosp 6
Molí d’Arcavell 6
Borda Rossell 8
Mas de Tolse 10
Mas d’Alins 10

Nagol 18 38
Certés 18 63
Llumeneres 18 3

Aixirivall 20 460
Auvinyà 30 165

Juberri 10 143
Total 850 7.607

En els llistats i les relacions de quarts pot ocórrer que
algun quart aparegui amb el nom d’un altre poble del
mateix quart ( Juberri per Auvinyà, Certés per Nagol) que
es pot atribuir a l’origen del qui escriu, a la importància
puntual d’un nucli envers l’altre o a una altra causa, en
general subjectiva. L’any 1800 s’anota Quart d’Amunt i
Quart d’Avall, parlant dels dos quarts actuals de Sant
Julià. Els quarts de Sant Julià de Lòria tenien i tenen
manador (encarregat de transmetre els manaments del
Comú i de l’autoritat), no en tenen els quarts de Baix ni
de Dalt; bander i, abans de la Constitució, una represen-
tació mínima –un conseller comunal– en el Consell del
Comú. Tenien i tenen desener de sometent.

Cal destacar el paper de l’església, de la qual els quarts
tenen cura: Aixirivall –Sant Pere–, Auvinyà –Sant Romà–,
Bixessarri –Sant Esteve–, Nagol –Sant Serni–, Fontaneda
–Sant Miquel– i el poble de Sant Julià de Lòria –Sant Julià
i Sant Germà–. El Comú administra i gestiona el territo-
ri, per la qual cosa els quarts tenen una funció i un paper
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molt similars als veïnats de Canillo. El Quart es regeix,
com sempre succeeix, per la pràctica secular, pels usos, pels
costums i per les normes comunals.

Conclusions

L’anàlisi del desenvolupament històric dels quarts d’Or-
dino, la Massana i Sant Julià de Lòria i dels veïnats de
Canillo porta a concloure de la següent manera:

• La dificultat d’establir un model o patró de l’adminis-
tració menor local del Principat d’Andorra. Els quarts
són diferents segons la parròquia, però també es troben
diferències dins de la mateixa parròquia, especialment a
la parròquia de la Massana.

• Es poden establir similituds entre els veïnats de Canillo
i els quarts de Sant Julià de Lòria: cap d’aquests admi-
nistra o gestiona territori; no tenen institucions de po-
der (Consell, llevador, etc.); i tenen, abans de la Consti-
tució, una representació en el Consell del Comú de la
parròquia.

• Els quarts d’Ordino i la Massana presenten trets co-
muns (Consell de Quart, llevador, manador), encara que
la pràctica estableix diferències.

• Els quarts i veïnats tenen una lògica bàsica, fonamenta-
da en una societat agrícola i ramadera, dita tradicional,
i en la resposta a les necessitats del nucli que ha fet que
s’encavalquin les competències comunals amb les del
Quart o del Veïnat. En algun moment s’ha parlat de
federació de quarts formant una parròquia. El canvi
econòmic de mitjan segle xx ha trasbalsat el paper i el
rol de quarts i veïnats.

• Càrrecs del Quart i del Veïnat (llevador, manador, dese-
ner, sagristà, bander, etc) han vist minvar el seu contin-
gut, el seu paper i el seu sentit. Al Quart de l’Aldosa,
una mateixa persona assoleix les funcions necessàries.

• El pes del costum, de la tradició, de l’ús i de la pràctica
ha donat contingut i ha adequat el Quart a l’evolució
del temps.

• En els nuclis reduïts, el paper de la persona –les dèries i
les relacions– té un paper destacat.

• La Constitució de 1993 i l’acció política posterior tenen
una certa incidència en el temps, tant en les funcions
com en la composició dels quarts i veïnats. Aquest fet es
detecta periòdicament: l’any 1999 la premsa se’n fa
ressò (editorials i notícies); el Raonador del Ciutadà
actua, bàsicament, l’any 2003, i enguany s’albira alguna
actuació o voluntat legislativa.
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Amb aquest volum, corresponent al 2005, complim els
deu anys de publicació d’aquest Anuari socioeconòmic, pu-
blicat per Banca Privada d’Andorra. Voldríem reflectir en
aquest treball informatiu els diversos continguts i estudis
que han aparegut en aquesta publicació durant els seus
deu anys d’existència, juntament amb la indicació del
volum i de les pàgines en les quals ells apareixen, i el nom
de llurs autors corresponents. Cada volum serà citat amb
una xifra romana, d’acord amb el seu ordre d’aparició,
seguida de l’any en què vegé la llum, des del primer nú-
mero o volum, i (1996), fins al desè, x (2005).

Presentarem els diferents treballs publicats reunits en
tres grups de contingut. El primer grup es refereix, és clar,
al principal objectiu de la nostra publicació, que és donar
una informació àmplia i el més exacta possible sobre les
característiques presentades per l’evolució social i econò-
mica d’Andorra al llarg de tot l’any anterior al de l’apari-
ció del volum. Evidentment és aquest l’objectiu inicial i el
més destacat del nostre Anuari socioeconòmic.

Però, a més i des del primer moment, la part d’anua-
ri va acompanyada en cada volum de dos articles de dife-
rent contingut, el que ens permet presentar dos altres
grups de temes tractats, a més dels anuaris pròpiament
dits. En un segon grup, en efecte, podem reunir els treballs
que es refereixen al conjunt d’Andorra, en alguna de les
seves característiques físiques, socials o econòmiques. En
aquests casos, la geografia, la història o alguna branca de
l’economia o de la sociologia són tingudes en compte per
efectuar una anàlisi d’algun fet característic del país
andorrà o de la seva gent, en el passat o en el present.

Un tercer grup de qüestions tractades té en compte
les diferències que poden aparèixer entre els diversos sec-
tors territorials d’Andorra. Al·ludim a diferències físiques
–d’altitud i relleu, per exemple– o humanes, com pot suc-
ceir respecte a característiques demogràfiques, de pobla-
ment o d’activitats econòmiques. Tenir en compte la divi-

sió tradicional en parròquies pot ser evidentment el camí
més fàcil i adequat per posar en clar les diferències inter-
nes que han aparegut o apareixen a Andorra. En aquest
sentit hem publicat, en aquest Anuari socioeconòmic, uns
estudis monogràfics sobre les set parròquies andorranes i
dues anàlisis de comparança entre elles, de manera que
quedi ben manifesta l’originalitat física i humana de
cadascuna de les esmentades unitats parroquials.

Els informes socioeconòmics anuals

Els deus anys reflectits en aquests informes anuals (1995-
2004, ambdós inclosos) mostren una evolució socioe-
conòmica que presenta una certa unitat i continuïtat. En
efecte, aquests anys mostren, en bona part, la consolidació
d’uns resultats econòmics que s’havien produït el decenni
anterior per l’acció d’uns factors que motivaren, en diver-
sos sentits, un notable desenvolupament. En aquells anys
1994-96 més aviat assistírem al manteniment dels nivells
assolits i a un lleuger reforçament, en general, dels factors
que podem considerar fonamentals. En l’informe referent
a l’any 1995 hom assenyala clarament que «el comerç i els
serveis més directament vinculats a l’activitat turística,
com ara l’hoteleria, la restauració, els esports i el lleure,
han estat qualificats sovint de sectors impulsors de l’econo-
mia andorrana», segons podem veure a i (1996), pàg. 41.

La lectura atenta dels textos i la consideració i l’estu-
di dels gràfics i quadres estadístics mostra immediata-
ment el valor exacte que afirmacions d’aquest tipus poden
tenir, en cada moment, dins de l’evolució socioeconòmi-
ca. A continuació de la citació que abans hem efectuat ja
se’ns adverteix, respecte a altres factors, que «cal dir, però,
que en el cas de l’economia d’Andorra previsiblement
també es pot atribuir un cert paper impulsor a altres sec-
tors, com el financer o el de la construcció». Dins d’a-
questa consolidació i d’aquest manteniment, al llarg de la
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segona meitat del desè decenni, dels nivells assolits en els
primers anys 90, hom pot apreciar clarament que s’adver-
teixen lleugeres diferències entre els diversos factors
econòmics considerats globalment –alguns amb tendèn-
cies clarament positives– i també certes disparitats res-
pecte a les diverses parròquies. Es tracta d’apreciar-ho i
valorar-ho, repetim, a través d’una lectura atenta dels
diferents informes anuals que s’inicien, com ja hem dit,
respecte a l’any 1995 i que presenten, com assenyalarem
més endavant, una mateixa divisió i estructura, el que per-
met captar ràpidament l’evolució de cadascun dels diver-
sos sectors econòmics.

La consideració de la població andorrana total mos-
tra també que a mitjan desè decenni s’havia ja assolit una
població andorrana considerable i ben consolidada, al vol-
tant dels 63.500 - 64.500 habitants, després del notable
creixement dels deu anys anteriors –d’uns 47.000 l’any
1986 a un màxim superior de 65.000 habitants l’any
1993–, que tot seguit decreix lleugerament. A partir de la
xifra aconseguida a mitjan decenni, el creixement de la
població global es redueix, però en canvi hi pot haver
notables diferències en l’estructura interna de la massa
poblacional, especialment respecte a les activitats laborals
i quant a les diverses nacionalitats, i també entre les dis-
tintes parròquies.

De nou, la lectura atenta del text i l’estudi dels quadres
i gràfics permetrà al lector captar amb exactitud les cir-
cumstàncies i les característiques de l’evolució demogrà-
fica. El creixement de la població total els darrers anys del
desè decenni és escàs –fins i tot hi ha un estancament al
voltant dels 65.800 habitants els anys 1998 a 2000–, però
l’augment posterior ha d’ésser considerat amb cura. Cal
destriar el que realment respon a un augment poblacional
real, d’una banda, i de la consideració, d’altra banda, d’una
massa de residents –que arriba a uns quants milers– que
fins llavors no s’havia tingut en compte. Vegeu, respecte a

aquesta qüestió, ix (2004), pàg. 35-37. Així, doncs, es
tracta d’un exemple més, sens dubte, de la cura i reflexió
necessàries en la consideració de nombrosos fets reflectits
en aquests anuaris socioeconòmics.

Ja els darrers anys del decenni considerat (anys 1995-
2004) podem observar un cert alentiment en el conjunt de
l’economia andorrana, degut a les circumstàncies socioe-
conòmiques que predominen a la Unió Europea i espe-
cialment als dos països veïns, França i Espanya. En con-
trast amb aquesta atonia general, «l’estímul principal per
a l’activitat econòmica sembla que va procedir del sector
de la construcció i de la demanda interna». En els tres
darrers volums d’aquesta publicació, és a dir, el viii
(2003), el ix (2004) i aquest mateix (x, 2005), podreu
trobar-hi les dades i les observacions concretes referents al
que ara acabem simplement d’apuntar.

El fet que tots el informes anuals publicats en aquest
Anuari socioeconòmic hagin estat preparats i escrits per una
sola persona, mantenint sempre uns mateixos criteris i
objectius, els dóna una notable unitat i permet seguir amb
claredat l’evolució de l’economia andorrana. L’autor és el
doctor Xavier Sáez i Bárcena, professor a la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat
de Barcelona i que fou els anys 1990-96 responsable de la
secció d’economia del Centre de Barcelona de l’Institut
d’Estudis Andorrans.

També facilita indubtablement la comparança entre
els diversos informes anuals i l’anàlisi evolutiva de cadas-
cun dels sectors socials i econòmics considerats el mante-
niment, al llarg dels deu anys abraçats, d’una mateixa pre-
sentació, divisió i ordre en cadascun i en la totalitat dels
esmentats informes publicats. En efecte, en cada cas hi ha
una primera part referent al context internacional, amb
un caràcter introductori, i una segona part, àmpliament
desenvolupada, sobre l’evolució, durant l’any correspo-
nent, de l’economia andorrana.
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Respecte al context internacional es mostren les carac-
terístiques que ha presentat, durant aquell any, l’economia
mundial –de manera forçosament breu– i la de la Unió
Europea. Des de l’estudi corresponent a l’any 2003 s’han
considerat a part, per raons òbvies, les característiques que
han presentat França i Espanya, tal com podeu veure en el
volum ix (2004), pàg. 27-33.

Quant a la segona part, veritablement fonamental en
la nostra publicació i dedicada a l’anàlisi de l’evolució de
l’economia andorrana durant l’any corresponent, ha pre-
sentat des del primer moment fins a avui dia una divisió
en set aspectes o sectors socials i econòmics. Els assenya-
lem tot seguit: 1, la població; 2, l’activitat econòmica i el
mercat de treball; 3, el sector primari; 4, el comerç i el
turisme; 5, el sector financer; 6, les finances públiques; i 7,
el comerç exterior.

A continuació indiquem, en cada cas, l’any a què cor-
respon l’informe sobre l’economia andorrana, el volum o
número del nostre Anuari socioeconòmic en el qual es
publica, l’any de publicació del volum i les pàgines ocu-
pades per l’esmentat informe. En tots els casos l’autor és,
com abans hem assenyalat, el professor Xavier Sáez.

Any estudiat Volum, any de publicació Pàgines

1995 I (1996) 9-67
1996 II (1997) 9-72
1997 III (1998) 9-78
1998 IV (1999) 9-81
1999 V (2000) 9-91
2000 VI (2001) 9-100, 136-143
2001 VII (2002) 9-102, 152-160
2002 VIII (2003) 9-109, 160-170
2003 IX (2004) 9-117, 172-180
2004 X (2005) 9-129, 178-194

Des del volum v (2000) apareix incorporat, a la fi de
l’informe o bé –a partir del volum següent (2001)– en les
darreres pàgines de la nostra publicació, un resum en

català, castellà, francès i anglès. Hom pot apreciar també
que aquests estudis anuals sobre l’economia andorrana
presenten una tendència clara cap a una major extensió,
d’acord amb l’interès que presenta per als lectors i també
amb els desigs de Banca Privada d’Andorra d’oferir una
informació que sigui el més completa possible.

Estudis d’un determinat aspecte del conjunt

andorrà

Un segon grup d’articles publicat en aquest Anuari socio-
econòmic està dedicat, en general, com abans ja hem asse-
nyalat, a l’estudi d’alguna característica física, social o
econòmica considerada en el conjunt del territori andorrà
(el clima o el turisme a Andorra, posem per exemple).
Dos treballs volen reflectir, excepcionalment, el conjunt
de característiques andorranes en el passat i llur evolució
al llarg del segle xx. Un altre estudi, amb un objectiu
encara més ampli, vol donar una visió d’alguns trets que
caracteritzen les dues grans serralades alpina i pirinenca,
ja que precisament dins d’aquesta última apareixen em-
marcades les valls d’Andorra.

A continuació indiquem, per ordre de publicació en el
nostre Anuari socioeconòmic, els treballs que formen part
d’aquest grup. Assenyalem, en cada cas, el títol de l’arti-
cle, l’autor, el volum i any i, finalment, les pàgines ocupa-
des.

• Comunicacions terrestres a Andorra, Maria Jesús 
Lluelles, i (1996), pàg. 69-84.

• Andorra, ara fa cinquanta anys, J. Vilà-Valentí, i (1996),
pàg. 85-106.

• Els trets singulars del clima d’Andorra, J. Vilà-Valentí 
i J. Martín Vide, ii (1997), pàg. 93-114.
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• Visions d’una Andorra canviant al llarg del segle xx,
J. Vilà-Valentí, iii (1998), pàg. 101-120.

• La població andorrana, Maria Jesús Lluelles, iv (1999),
pàg. 107-127.

• Andorra, centre turístic a les portes del segle xxi,
Maria Jesús Lluelles, v (2000), pàg. 123-148.

• Andorra, un mosaic de paisatges que cal preservar,
A. Gómez Ortiz, vi (2001), pàg. 125-134, 147-148.

• La consideració europea de les regions de muntanya: cor-
rents turístics, estudis científics i recomanacions ecològiques,
J. Vilà-Valentí, vii (2002), pàg. 131-150, 166-169.

• La diversitat dels paisatges andorrans,
Maria de Bolòs, viii (2003), pàg. 135-157, 174-178.

• L’administració local a Andorra: els quarts (I),
Pere Cavero, ix (2004), pàg. 147-169, 188-192.

• L’administració local a Andorra: els quarts (II),
Pere Cavero, x (2005), pàg. 159-169, 200-201.

Així, doncs, les anàlisis sobre determinades característi-
ques del conjunt d’Andorra s’han dedicat a l’estudi dels
aspectes que indicarem tot seguit, ordenats en aquesta
ocasió des d’unes consideracions inicials sobre alguns fets
purament fisiogràfics fins a uns determinats exàmens i
reflexions de caràcter humà i àdhuc d’organització admi-
nistrativa i política. En efecte, hi podreu trobar estudis
sobre el clima, el passat tradicional proper, els antecedents
del present, la població, les comunicacions, el turisme, els
paisatges i l’administració local.

Estudis monogràfics sobre les parròquies

La possible complexitat, que acabem breument d’esmen-
tar, de l’estudi d’un país –en el nostre cas, és clar, An-
dorra– podem aplicar-la a l’anàlisi d’unes determinades 
unitats internes. En el cas andorrà, aquestes divisions
territorials són evidentment les parròquies, que en llur
començ foren estrictament religioses i, des de fa força
segles, han pres un caràcter administratiu i fins i tot polí-
tic. Cada parròquia, en funció de la situació dins del con-
junt andorrà i de les formes de relleu que hi predominen
i de les altituds del seu territori, ja mostra inicialment una
certa originalitat. Aquesta personalitat física, amb les
seves possibilitats i limitacions, ve després subratllada pel
passat i el present d’una determinada col·lectivitat huma-
na. Són alguns d’aquests trets territorials i humans
–demogràfics, de poblament, socials, econòmics i cultu-
rals– de cadascuna de les parròquies andorranes els que
hem volgut mostrar en aquest tercer grup d’estudis que
apareixen publicats en el nostre Anuari socioeconòmic.

Efectuem tot seguit la citació dels articles sobre les
actuals set parròquies. Així mateix, com en el cas dels
estudis del grup anterior, mantenim el mateix ordre que el
de la publicació de l’article. Hi adjuntem dos treballs que
vegeren la llum els dos darrers números, el ix (2004) i el
x (2005), en què s’estableix la diversitat i les diferències
existents entre les set parròquies andorranes respecte a les
característiques poblacionals i econòmiques. En cada cas
assenyalem el títol de l’article, l’autor, el volum i any i les
pàgines que ocupen en el nostre Anuari socioeconòmic:

• Andorra la Vella, ciutat-capital, Maria Jesús Lluelles,
ii (1997), pàg. 73-91.

• Escaldes-Engordany, ciutat de futur, Maria Jesús Lluelles,
iii (1998), pàg. 79-99.
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• La parròquia de Canillo, J. Vilà-Valentí, iv (1999),
pàg. 83-106.

• Encamp, una parròquia amb visió de futur, Mercè Segura,
v (2000), pàg. 93-122.

• Ordino, parròquia emblemàtica, Maria Jesús Lluelles,
vi (2001), pàg. 101-124, 144-146.

• La Massana, parròquia turística, Maria Jesús Lluelles,
vii (2002), pàg. 103-130, 161-165.

• Sant Julià de Lòria, la porta d’Andorra, Maria Jesús
Lluelles, viii (2003), pàg. 111-133, 171-173.

• La immigració i el territori parroquial, Maria Jesús
Lluelles, ix (2004), pàg. 119-145, 186-188.

• Els condicionaments del desenvolupament parroquial,
Maria Jesús Lluelles, x (2005), pàg. 131-158, 194-200.

Tinguin també en compte que en dos treballs del
grup anterior, els dedicats a l’estudi de l’administració
local (volums ix i x), hi ha també una anàlisi de les diver-
ses parròquies, des del punt de vista de les divisions inter-
nes que aquelles poden presentar.

Respecte a cadascun dels articles dels que fem citació
en els dos grups indicats apareixen uns resums en català,
castellà, francès i anglès, a la fi de cada treball, a partir del
volum v (2000) i vi (2001).



Resums. Resúmenes. Résumés. Summaries



178

Resums. Resúmenes. Résumés. Summaries

Resum: Xavier Sáez, Informe sobre l’economia 

andorrana. 2004

A escala mundial, l’exercici del 2004 va seguir, en gran
mesura, una pauta de continuïtat amb l’any anterior, en el
qual s’havia apreciat l’inici d’un moviment de recuperació,
després d’un interval relativament llarg de desacceleració
(la segona meitat del 2000 i el bienni 2001-2002). D’a-
questa manera, les principals àrees econòmiques del món
van experimentar un cert dinamisme i van millorar les
taxes de creixement econòmic respecte a l’any anterior.
Aquesta reacció favorable, però, va ser bastant més clara
als Estats Units i als països emergents –especialment Xina
i Índia–, que no pas al Japó i a la zona euro, que, malgrat
que la situació del 2004 fos més positiva que l’exercici pre-
cedent, van seguir una línia de feble creixement.

Així, la posició més favorable en el conjunt dels paï-
sos industrialitzats va correspondre als Estats Units, que
van tenir un creixement real del pib del 4,4%, valor supe-
rior en un punt percentual al que van assolir el conjunt
dels països desenvolupats i que comporta una millora
d’1,4 punts percentuals en relació a l’exercici anterior.
També va avançar 1,4 punts percentuals la taxa de creixe-
ment del conjunt dels països industrialitzats, mentre que
el conjunt de l’economia mundial va créixer a un ritme del
5,1%, cosa que representa un augment d’1,1 punts per-
centuals en relació al 2003. A això es pot afegir que els
països emergents van créixer a un ritme del 7,2%, vuit
dècimes per damunt de l’any anterior, cosa que va incidir
en aspectes molt diversos de l’economia internacional.

Si es compara el 2004 amb l’exercici precedent, tam-
bé les economies europea i japonesa van experimentar un
avanç significatiu, ja que, en el cas de la zona euro, es va
passar d’una taxa de creixement del pib del 0,5% al 2%, i
el Japó va passar de l’1,4% al 2,6%. Tanmateix, aquests
valors no impliquen la consolidació d’un moviment de

recuperació, tenint en compte el seu limitat abast, els pro-
blemes estructurals subjacents i, a més, les expectatives de
retrocés que es plantegen en els dos àmbits per al bienni
2005-2006.

En conjunt, malgrat la millora de la situació econò-
mica general que es desprèn de les dades globals comen-
tades, la situació que es perfila els primers mesos del 2005
presenta no poques incerteses, no solament per la per-
sistència d’una seriosa inestabilitat a la zona de l’Orient
Mitjà i d’una forta escalada en els preus del petroli i d’al-
tres matèries primeres, sinó també pels desequilibris
estructurals que presenta la principal economia del pla-
neta i altres dels grans països europeus. La conjunció d’a-
quests factors fa que les previsions de cara a un futur prò-
xim, tant per als Estats Units com per a gran part de les
àrees econòmiques del món, es presentin en una línia de
creixement moderat o, en algun cas –com Alemanya o
Japó–, més aviat, baix.

Malgrat que, l’any 2004, la zona euro va tenir un
comportament poc expansiu, les diferències entre els paï-
sos que la integren van tenir una certa rellevància. Els dos
estats veïns del Principat es van situar en una posició més
favorable que el conjunt de la zona, ja que França va créi-
xer el 2,3% i Espanya el 2,7%, enfront de l’1,8%-2% que
va correspondre a la seva àrea, mentre que altres països,
com Alemanya o Itàlia, van seguir una dinàmica més des-
favorable. De cara a l’economia andorrana, es pot consi-
derar que aquest fet constitueix un factor positiu, en la
mesura que l’oferta del sector turístic –motor principal de
la base econòmica del país– s’adreça principalment als
mercats francès i espanyol.

D’altra banda, cal afegir que un dels factors que més
va impulsar el creixement econòmic dels dos estats veïns
va ser el consum privat, que va registrar un increment del
2,4% a França i del 3,5% a Espanya, per damunt, per tant,
de la taxa global de creixement. Un percentatge similar a



Resums. Resúmenes. Résumés. Summaries

179

la mitjana espanyola es va assolir també en l’àmbit català.
Atès que aquesta variable pot constituir un indicador
acceptable del vigor de la demanda turística potencial que
generen aquests mercats, es podria considerar que la mar-
xa de les economies veïnes va ser relativament favorable
l’any 2004. Tanmateix, alguns dels principals indicadors
de demanda turística del Principat indueixen a pensar que
el clima d’incertesa general també s’ha traslladat, almenys
en determinats segments de demanda, als consumidors
francesos i espanyols i que això ha incidit en l’activitat
turística andorrana.

Certament, algunes de les variables més representati-
ves de la dinàmica general de l’economia del país induei-
xen a fer una valoració positiva, atès que l’any 2004 van
tenir un comportament força expansiu. Un dels indica-
dors més rellevants en aquest sentit és el nombre de tre-
balladors afiliats a la Seguretat Social, que constitueix un
punt de referència important respecte a la marxa global
del teixit productiu. Aquest indicador, l’any 2004, va
experimentar un increment del 4,4%, percentatge que
s’ha de valorar com prou elevat, encara que sigui una mica
inferior al que aquesta mateixa variable va assolir l’exerci-
ci del 2003. Evidentment, ateses les condicions econòmi-
ques generals del context europeu, una taxa de creació
d’ocupació com la indicada comporta un dinamisme
notable que difícilment es pot equiparar amb altres àrees
de l’entorn.

El nombre d’unitats empresarials actives al país tam-
bé va pujar significativament, encara que a un ritme més
moderat que l’ocupació, en concret un 2%. De tota mane-
ra, el valor explicatiu d’aquest indicador ve limitat pel fet
de no poder afegir la dimensió mitjana de les noves uni-
tats creades. Aquest conjunt de dades –de treballadors
ocupats i nombre d’empreses–, si es consideren de mane-
ra més detallada, permeten deduir que els sectors més
dinàmics l’any 2004 van ser la construcció i el sector

immobiliari, juntament amb el sector públic i les activitats
socials. En menor grau –amb taxes inferiors al valor
mitjà–, van contribuir al creixement l’hoteleria, el comerç
i les indústries manufactureres.

Una altra de les dades que corrobora amb contundèn-
cia l’extraordinari dinamisme mantingut pel sector de la
construcció i les activitats relacionades és la superfície
autoritzada per als diversos tipus de construccions, indi-
cador que revela la marxa del sector i les expectatives a
curt termini dels operadors. Per a l’any 2004 aquesta varia-
ble va augmentar un 32,8% i, en valors absoluts, va supe-
rar els 600.000 m2, xifra que no solament representa un
màxim històric sinó que ultrapassa àmpliament qualsevol
registre anterior. Es pot afegir que la superfície autoritza-
da per a construccions l’exercici del 2003 –una mica supe-
rior als 456.000 m2– també va assolir en el seu moment la
mateixa consideració de màxim històric.

El component principal en el qual es va basar el fort
moviment expansiu de l’activitat constructiva el bienni
2003-2004 ha estat l’edificació d’apartaments, que
aquests dos anys va aportar el 80% de la superfície auto-
ritzada per a tota mena de construccions i, en valors abso-
luts, va assolir els 850.000 m2. Si es considera el conjunt
de l’edificació residencial –és a dir, s’afegeixen els xalets–
la superfície autoritzada puja a quasi 930.000 m2, el
87,4% del valor total. Tenint en compte els potents efec-
tes d’arrossegament que provoca el sector de la construc-
ció sobre un conjunt ampli d’activitats, sembla evident el
paper d’aquest sector d’impulsor del creixement econò-
mic general aquests anys.

Alguns dels principals indicadors de consum dispo-
nibles reflecteixen també un dinamisme apreciable, com és
el cas del consum d'energia elèctrica, que l’any 2004 va
créixer un 6,7%, i el consum de combustibles i carburants,
que va augmentar un 5,3%. Un ritme de creixement enca-
ra més intens van registrar el nombre de línies de telefo-
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nia mòbil en servei (un 12,5%) i el temps de tràfic telefò-
nic total, que va augmentar un 8,6% en relació a l’exerci-
ci anterior. En canvi, les línies de telefonia fixa es van
mantenir pràcticament estancades. Igualment el nombre
de vehicles matriculats va experimentar un increment
important, del 10,2%, en el qual van influir de manera
significativa la xifra de motocicletes matriculades –que
van créixer un 46,8%–, mentre que la matriculació d’au-
tomòbils va augmentar en un percentatge bastant més
moderat, un 4%.

Un dels indicadors més significatius a l’hora de valo-
rar la dinàmica del principal motor de l’economia andor-
rana, el sector turístic, és el nombre total de visitants
entrats al país al llarg de les diferents temporades de l’any.
L’exercici del 2004 van entrar al país un total d’11,67
milions de visitants, cosa que representa un augment molt
moderat –del 0,6%– en relació a l’any anterior. Aquest
percentatge, d’altra banda, és molt similar al que es va
assolir el 2003, que va ser del 0,8%. En general, s’aprecia
els darrers exercicis una clara desacceleració en la taxa de
creixement dels visitants que, com demostren els valors
citats, se situa en percentatges molt minsos, per més que
sostenir xifres d’entrades properes als dotze milions de per-
sones comporta una situació força acceptable, atenent a les
circumstàncies que condicionen el mercat turístic mundial.

Si es detalla la xifra global dels visitants en les dues
tipologies que distingeixen les estadístiques, però, es des-
prèn una interpretació menys favorable, atès que el nombre
d’excursionistes –visitants que no pernocten al país– va aug-
mentar un 4,9%, però el nombre de turistes –visitants que
efectuen una estada superior a 24 hores– va experimentar
una variació de signe contrari, del –11,1%. Això implica
que la quantitat –i el pes relatiu– dels visitants que generen
un major volum de negoci per al sector turístic i comercial
del país tendeix a disminuir, malgrat que augmenti el nom-
bre dels que hi romanen menys de 24 hores.

A més, aquesta tendència s’aprecia des de fa alguns
anys, ja que, a partir de l’exercici del 2001, el nombre dels
turistes ha anat baixant, mentre que, paral·lelament, aug-
mentava la xifra d’excursionistes. Com a conseqüència, la
participació relativa dels turistes en els visitants totals del
país va disminuir des d’un 31%, l’any 2001, al 24% el
2004. Evidentment, aquest canvi en la composició dels
visitants té inevitablement una repercussió desfavorable
en els ingressos totals per turisme, no solament per la
reducció del temps mitjà que passen els visitants al país,
sinó també perquè la tipologia dels turistes, previsible-
ment, correspon a persones amb més capacitat adquisiti-
va i més propensió a la despesa.

Uns altres dos indicadors que també són interessants
per valorar la marxa de l’activitat turística són el que
quantifica el nivell d’ocupació dels establiments hotelers
en les principals temporades de l’any i el que determina el
nombre de dies d'esquí venuts pel conjunt de les instal-
lacions destinades a la pràctica dels esports d’hivern. Pel
que fa a l'ocupació hotelera, les dades disponibles per al
2004 reflecteixen un percentatge d'ocupació que, en
general, va ser significativament inferior a l’exercici ante-
rior. La temporada estival va ser especialment desfavora-
ble, ja que el grau d’ocupació dels mesos de juliol, agost i
setembre va ser entre 3,8 i 14,2 punts inferior a la tem-
porada del 2003. Igualment, en els ponts dels mesos de
novembre i desembre i en les vacances de Nadal i Reis es
va donar una situació similar. D’aquesta manera, única-
ment en la Setmana Santa es van aconseguir nivells d’o-
cupació millors que l’any anterior.

Aquestes dades, doncs, apunten en un sentit similar a
les xifres generals de visitants, és a dir, a una reducció del
nombre de pernoctacions dels visitants entrats al país i,
per tant, a una disminució de la despesa mitjana que rea-
litzen. En contrapartida, el nombre global de dies d’esquí
venuts per les estacions durant la temporada 2004-2005 va
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arribar a 2,55 milions, cosa que comporta una moderada
millora, de l’1,4%, en relació a la temporada precedent,
malgrat que les condicions meteorològiques i altres pro-
blemes relacionats amb els accessos a les pistes van inci-
dir de manera desfavorable. En funció d’això, doncs, es
pot valorar que la temporada d’esquí va influir positiva-
ment en la marxa del sector turístic, en un moment en
què altres indicadors denoten alguns problemes.

Pel que fa al sector bancari, l’any 2004 es pot consi-
derar que va seguir una dinàmica força favorable, atès que
el volum total de fons gestionats per la banca andorrana
–en forma de dipòsits i per operacions de mediació– va
créixer un 8,8%. Igualment, els beneficis del conjunt de
les entitats van experimentar una certa millora, ja que van
augmentar un 5,1% en relació a l’exercici anterior. Tan-
mateix, es pot considerar que els resultats aconseguits per
la banca van ser relativament moderats en comparació
amb anys anteriors, ja que el valor absolut de la xifra de
beneficis de l’any 2004, malgrat la millora aconseguida,
se situava per sota dels que es van assolir el bienni 2000-
2001. De tota manera, les principals variables representa-
tives de l’activitat i els resultats del sector bancari van evo-
lucionar positivament durant l’any 2004.

Un altre dels indicadors que aporta un seguit d’infor-
mació considerable respecte a l’evolució econòmica gene-
ral i que afegeix elements de referència importants en
relació a la marxa del comerç turístic són les estadístiques
de les importacions. Per a l’any 2004, les importacions
totals valorades en unitats monetàries corrents van créixer
un 5,6%, taxa molt similar a la que es va assolir l’any
2003, que tan sols va ser tres dècimes percentuals més
baixa. Es pot considerar, per tant, que les compres a l’ex-
terior van mantenir una pauta moderadament expansiva.

Tanmateix, la dinàmica seguida pels diferents grups
de productes presenta disparitats significatives que val la
pena tenir en compte. Així, algunes de les partides més

rellevants del comerç turístic, en especial els productes
electrònics i aparells d'enregistrament i de reproducció del
só i la imatge, que constitueixen l'apartat més important
d’aquest segment del comerç i també de les importacions
totals, va ser una de les seccions aranzelàries que més va
créixer. La mateixa tendència van seguir els productes de
metalls comuns, o els articles de joieria i bijuteria, en els
quals la participació del comerç turístic té igualment una
part destacada. Una altra secció aranzelària que va mante-
nir un notable dinamisme, però que es pot presumir vin-
culada majoritàriament al consum intern, és la de material
de transport. En canvi, altres productes que formen una
part significativa de les compres dels visitants, com les
begudes i líquids alcohòlics; tabac; articles d’esport i jogui-
nes, articles d’òptica, fotografia i cinematografia, rellotge-
ria, etc., van experimentar un reducció significativa.

Aquestes dades permeten interpretar que alguns dels
articles que formen part del comerç turístic més habitual,
però també relativament de menor valor, com les begudes
alcohòliques, el tabac i determinats articles d’esport, van
experimentar una contracció apreciable de la demanda
l’any 2004, situació que també van seguir altres grups que
engloben productes de més valor, com els productes d’òp-
tica, fotografia, cinematografia i rellotgeria. En canvi, en
altres casos, com els articles de perfumeria i cosmètica, es
va registrar un creixement, encara que fos relativament
moderat i, especialment, els productes electrònics i aparells
d’enregistrament i de reproducció del so i la imatge van
experimentar un increment força notable. Es pot inferir,
en funció d’això, que els visitants han tendit a centrar les
compres en alguns grups d’articles de més valor, amb pre-
ferència als béns de consum més banals.

En síntesi, el conjunt d’informació valorat permet
considerar que l’exercici del 2004 va presentar un perfil
bastant similar al de l’any anterior, amb un creixement
moderat, derivat en bona part del consum interior i vin-



182

Resums. Resúmenes. Résumés. Summaries

culat al cicle expansiu que segueix el sector de la cons-
trucció. En canvi, el sector turístic, element bàsic de l’e-
conomia del país, va mantenir una pauta d’atonia, atès
que el lleuger augment dels visitants va anar acompanyat
d’una disminució significativa de la tipologia que genera
un volum d’ingressos més elevat, és a dir els que pernoc-
ten almenys una nit al Principat. En funció d’això, es pot
concloure que el principal estímul va derivar més de l’ac-
tivitat constructiva i les activitats relacionades i del con-
sum interior que no pas del sector turístic, que afronta
unes condicions i un futur complexos.

Resumen: Informe sobre la economía andorrana.

2004

A escala mundial, el ejercicio del 2004 siguió, en gran
medida, una pauta de continuidad con el año anterior, en
el cual se había apreciado el inicio de un movimiento de
recuperación, después de un intervalo relativamente largo
de desaceleración (la segunda mitad del 2000 y el bienio
2001-2002). De esta manera, las principales áreas econó-
micas del mundo experimentaron un cierto dinamismo y
mejoraron las tasas de crecimiento económico respecto al
año anterior. Esta reacción favorable, no obstante, fue
bastante más clara en los Estados Unidos y en los países
emergentes –especialmente China e India–, que en Japón
y en la zona euro, los cuales, aunque la situación del 2004
fuese más positiva que en el ejercicio precedente, siguie-
ron una línea de débil crecimiento.

Así, la posición más favorable en el conjunto de los
países industrializados correspondió a los Estados Uni-
dos, que tuvieron un crecimiento real del pib del 4,4%,
valor superior en un punto porcentual al que consiguieron
el conjunto de los países desarrollados y que comporta
una mejora de 1,4 puntos porcentuales en relación con el
ejercicio anterior. También avanzó 1,4 puntos porcentua-

les la tasa de crecimiento del conjunto de los países indus-
trializados, mientras que el conjunto de la economía
mundial creció a un ritmo del 5,1%, lo que representa un
aumento de 1,1 puntos porcentuales en relación con el
2003. A ello se puede añadir que los países emergentes
crecieron a un ritmo del 7,2%, ocho décimas por encima
del año anterior, lo que incidió en aspectos muy diversos
de la economía internacional.

Si se compara el 2004 con el ejercicio precedente,
también las economías europea y japonesa experimenta-
ron un avance significativo, ya que, en el caso de la zona
euro, se pasó de una tasa de crecimiento del pib del 0,5%
al 2%, y Japón pasó del 1,4% al 2,6%. No obstante, estos
valores no implican la consolidación de un movimiento
de recuperación, teniendo en cuenta su limitado alcance,
los problemas estructurales subyacentes, además de las
expectativas de retroceso que se plantean en los dos ámbi-
tos para el bienio 2005-2006.

En conjunto, a pesar de la mejora de la situación eco-
nómica general que se desprende de los datos globales
comentados, la situación que se perfila en los primeros
meses del 2005 presenta no pocas incertidumbres, no sólo
por la persistencia de una seria inestabilidad en la zona de
Oriente Medio y de una fuerte escalada en los precios del
petróleo y de otras materias primas, sino también por los
desequilibrios estructurales que presenta la principal eco-
nomía del planeta y alguno de los grandes países europeos.
La conjunción de estos factores hace que las previsiones de
cara a un futuro próximo, tanto para los Estados Unidos
como para gran parte de las áreas económicas del mundo,
se presenten en una línea de crecimiento moderado o, en
algún caso –como Alemania o Japón–, más bien bajo.

A pesar de que, en el año 2004, la zona euro tuvo un
comportamiento poco expansivo, las diferencias entre los
países que la integran tuvieron una cierta relevancia. Los
dos estados vecinos del Principado se situaron en una
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posición más favorable que el conjunto de la zona, ya que
Francia creció el 2,3% y España el 2,7%, frente al 1,8%-
2% que correspondió a su área, mientras que otros países,
como Alemania o Italia, siguieron una dinámica más des-
favorable. De cara a la economía andorrana, se puede
considerar que este hecho constituye un factor positivo,
en la medida que la oferta del sector turístico –motor
principal de la base económica del país– se dirige princi-
palmente a los mercados francés y español.

Por otro lado, debe añadirse que uno de los factores
que más impulsó el crecimiento económico de los dos
estados vecinos fue el consumo privado, que registró un
incremento del 2,4% en Francia y del 3,5% en España,
por encima, por lo tanto, de la tasa global de crecimiento.
Un porcentaje similar a la media española se consiguió
también en el ámbito catalán. En la medida que esta
variable puede constituir un indicador aceptable del vigor
de la demanda turística potencial que generan estos mer-
cados, se podría considerar que la marcha de las econo-
mías vecinas fue relativamente favorable en 2004. Sin
embargo, algunos de los principales indicadores de
demanda turística del Principado inducen a pensar que el
clima de incertidumbre general también se ha trasladado,
al menos en determinados segmentos de demanda, a los
consumidores franceses y españoles y que ello ha incidido
en la actividad turística andorrana.

Ciertamente, algunas de las variables más represen-
tativas de la dinámica general de la economía del país
inducen a hacer una valoración positiva, puesto que el año
2004 tuvieron un comportamiento bastante expansivo.
Uno de los indicadores más relevantes en este sentido es
el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social,
que constituye un punto de referencia importante respec-
to a la marcha global del tejido productivo. Este indicador,
en el año 2004, experimentó un incremento del 4,4%,
porcentaje que debe valorarse como bastante elevado,

aunque sea algo inferior al que alcanzó esta misma varia-
ble en el ejercicio del 2003. Evidentemente, dadas las
condiciones económicas generales del contexto europeo,
una tasa de creación de ocupación como la indicada com-
porta un dinamismo notable que difícilmente se puede
equiparar con otras áreas del entorno.

El número de unidades empresariales activas en el
país también creció significativamente, aunque a un ritmo
más moderado que la ocupación, en concreto un 2%. De
todos modos, el valor explicativo de este indicador viene
limitado por el hecho de no poder determinar la dimen-
sión media de las nuevas unidades creadas. Este conjunto
de datos –de trabajadores ocupados y número de empre-
sas–, si se consideran de manera más detallada, permiten
deducir que los sectores más dinámicos en 2004 fueron la
construcción y el sector inmobiliario, junto con el sector
público y las actividades sociales. En menor grado –con
tasas inferiores al valor medio–, contribuyeron al creci-
miento la hotelería, el comercio y las industrias manufac-
tureras.

Otro de los datos que corrobora con contundencia el
extraordinario dinamismo mantenido por el sector de la
construcción y las actividades relacionadas es la superficie
autorizada para los diversos tipos de construcciones, indi-
cador que revela la marcha del sector y las expectativas a
corto plazo de los operadores. Para el año 2004 esta varia-
ble aumentó un 32,8% y, en valores absolutos, superó los
600.000 m2, cifra que no sólo representa un máximo his-
tórico sino que sobrepasa ampliamente cualquier registro
anterior. Se puede añadir que la superficie autorizada para
construcciones en el ejercicio del 2003 –un poco superior
a los 456.000 m2– también alcanzó en su momento la
misma consideración de máximo histórico.

El componente principal en el que se basó el fuerte
movimiento expansivo de la actividad constructiva en el
bienio 2003-2004 fue la edificación de apartamentos, que



184

Resums. Resúmenes. Résumés. Summaries

en estos dos años aportó el 80% de la superficie autoriza-
da para todo tipo de construcciones y, en valores absolu-
tos, alcanzó los 850.000 m2. Si se considera el conjunto de
la edificación residencial –es decir, se añaden los chalés–
la superficie autorizada sube a casi 930.000 m2, el 87,4%
del valor total. Teniendo en cuenta los potentes efectos de
arrastre que provoca el sector de la construcción sobre un
conjunto amplio de actividades, parece evidente el papel
de este sector de impulsor del crecimiento económico
general en esos años.

Algunos de los principales indicadores de consumo
disponibles reflejan también un dinamismo apreciable,
como es el caso del consumo de energía eléctrica, que en
2004 creció un 6,7%, y del consumo de combustibles y
carburantes, que aumentó un 5,3%. Un ritmo de creci-
miento aún más intenso registraron el número de líneas de
telefonía móvil en servicio (un 12,5%) y el tiempo de
tráfico telefónico total, que aumentó un 8,6% en relación
con el ejercicio anterior. En cambio, las líneas de telefonía
fija se mantuvieron prácticamente estancadas. Igualmen-
te el número de vehículos matriculados experimentó un
incremento importante, del 10,2%, en el cual influyeron
de manera significativa la cifra de motocicletas matricula-
das –que crecieron un 46,8%–, mientras que la matricu-
lación de automóviles aumentó en un porcentaje bastan-
te más moderado, un 4%.

Uno de los indicadores más significativos a la hora de
valorar la dinámica del principal motor de la economía
andorrana, el sector turístico, es el número total de visi-
tantes entrados al país a lo largo de las diferentes tempo-
radas del año. El ejercicio del 2004 entraron en el país un
total de 11,67 millones de visitantes, lo que representa un
aumento muy moderado –del 0,6%– en relación con el año
anterior. Este porcentaje, por otra parte, es muy similar al
que se obtuvo en 2003, que fue del 0,8%. En general, se
aprecia en los últimos ejercicios una clara desaceleración en

la tasa de crecimiento de los visitantes que, como demues-
tran los valores citados, se sitúa en porcentajes muy bajos,
por más que mantener cifras de entradas próximas a los
doce millones de personas comporta una situación cierta-
mente aceptable, habida cuenta de las circunstancias que
condicionan el mercado turístico mundial.

Sin embargo, si se detalla la cifra global de los visi-
tantes en las dos tipologías que distinguen las estadísticas,
se desprende una interpretación menos favorable, puesto
que el número de excursionistas –visitantes que no per-
noctan en el país– aumentó un 4,9%, pero el número de
turistas –visitantes que efectúan una estancia superior a
24 horas– experimentó una variación de signo contrario,
del -11,1%. Ello implica que la cantidad –y el peso rela-
tivo– de los visitantes que generan un mayor volumen de
negocio para el sector turístico y comercial del país tien-
de a disminuir, aunque aumente el número de los que
permanecen en el país menos de 24 horas.

Además, esta tendencia se aprecia desde hace algunos
años, ya que, a partir del ejercicio del 2001, el número de
los turistas ha ido bajando, mientras que, paralelamente,
aumentaba la cifra de excursionistas. Como consecuencia,
la participación relativa de los turistas en los visitantes
totales del país disminuyó desde un 31%, en 2001, al 24%
en 2004. Evidentemente, este cambio en la composición
de los visitantes tiene inevitablemente una repercusión
desfavorable en los ingresos totales por turismo, no sólo
por la reducción del tiempo medio que pasan los visitan-
tes en el país, sino también porque la tipología de los
turistas, previsiblemente, corresponde a personas con más
capacidad adquisitiva y más propensión al gasto.

Otros dos indicadores que también son interesantes
para valorar la marcha de la actividad turística son el que
cuantifica el nivel de ocupación de los establecimientos
hoteleros en las principales temporadas del año y el que
determina el número de días de esquí vendidos por el
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conjunto de las instalaciones destinadas a la práctica de
los deportes de invierno. Por lo que concierne a la ocupa-
ción hotelera, los datos disponibles para el 2004 reflejan
un porcentaje de ocupación que, en general, fue signifi-
cativamente inferior al ejercicio anterior. La temporada
estival fue especialmente desfavorable, ya que el grado de
ocupación de los meses de julio, agosto y setiembre fue
entre 3,8 y 14,2 puntos inferior a la temporada del 2003.
Igualmente, en los puentes de los meses de noviembre y
diciembre y en las vacaciones de Navidad y Reyes se dio
una situación similar. De esta manera, únicamente en 
la Semana Santa se consiguieron niveles de ocupación
mejores que en el año anterior.

Estos datos, pues, apuntan en un sentido similar a las
cifras generales de visitantes, es decir, a una reducción del
número de pernoctaciones de los visitantes entrados al
país y, por lo tanto, a una disminución del gasto medio
que realizan. En contrapartida, el número global de días
de esquí vendidos por las estaciones durante la tempora-
da 2004-2005 llegó a 2,55 millones, lo que comporta una
moderada mejora, del 1,4%, en relación con la tempora-
da precedente, a pesar de que las condiciones meteoroló-
gicas y algunos problemas relacionados con los accesos a
las pistas incidieron de manera desfavorable. En función
de ello, pues, se puede valorar que la temporada de esquí
influyó positivamente en la marcha del sector turístico, en
un momento en el que otros indicadores denotan algunos
problemas.

Por lo que respecta al sector bancario, el año 2004 se
puede considerar que siguió una dinámica bastante favo-
rable, puesto que el volumen total de fondos gestionados
por la banca andorrana –en forma de depósitos y por ope-
raciones de mediación– creció un 8,8%. Igualmente, los
beneficios del conjunto de las entidades experimentaron
una cierta mejora, ya que aumentaron un 5,1% en relación
con el ejercicio anterior. Se puede considerar sin embargo

que los resultados conseguidos por la banca fueron relati-
vamente moderados en comparación con años anteriores,
ya que el valor absoluto de la cifra de beneficios del año
2004, a pesar de la mejora conseguida, todavía se situaba
por debajo de los que se obtuvieron en el bienio 2000-
2001. De todos modos, las principales variables represen-
tativas de la actividad y los resultados del sector bancario
evolucionaron positivamente durante el año 2004.

Otro de los indicadores que aporta un conjunto de
información considerable respecto a la evolución econó-
mica general y que añade elementos de referencia impor-
tantes en relación con la marcha del comercio turístico
son las estadísticas de las importaciones. Para el año
2004, las importaciones totales valoradas en unidades
monetarias corrientes crecieron un 5,6%, tasa muy simi-
lar a la que se obtuvo en el año 2003, que tan solo fue tres
décimas porcentuales más baja. Se puede considerar, por
lo tanto, que las compras al exterior mantuvieron una
pauta moderadamente expansiva.

La dinámica seguida por los diferentes grupos de pro-
ductos presenta, no obstante, disparidades significativas
que vale la pena tener en cuenta. Así, algunas de las parti-
das más relevantes del comercio turístico, en especial los
productos electrónicos y aparatos de grabación y de repro-
ducción del sonido y la imagen, que constituyen el aparta-
do más importante de este segmento del comercio y tam-
bién de las importaciones totales, fue una de las secciones
arancelarias que más creció. La misma tendencia siguieron
los productos de metales comunes, o los artículos de joye-
ría y bisutería, en los que la participación del comercio
turístico tiene igualmente una parte destacada. Otra sec-
ción arancelaria que mantuvo un notable dinamismo, pero
que se puede presumir vinculada mayoritariamente al con-
sumo interno, es la de material de transporte. En cambio,
otros productos que forman una parte significativa de las
compras de los visitantes, como las bebidas y líquidos alco-
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hólicos; tabaco; artículos de deporte y juguetes; artículos
de óptica, fotografía y cinematografía, relojería, etc., expe-
rimentaron una reducción significativa.

Estos datos permiten interpretar que algunos de los
artículos que forman parte del comercio turístico más
habitual, pero también relativamente de menor valor,
como las bebidas alcohólicas, el tabaco y determinados
artículos de deporte, experimentaron una contracción
apreciable de la demanda en 2004, situación que también
siguieron otros grupos que engloban productos de más
valor, como los productos de óptica, fotografía, cinemato-
grafía y relojería. En cambio, en otros casos, como los
artículos de perfumería y cosmética, se registró un creci-
miento, aunque fuese relativamente moderado y, especial-
mente, los productos electrónicos y aparatos de grabación
y de reproducción del sonido y la imagen experimentaron
un incremento notable. Se puede inferir, en función de
esto, que los visitantes han tendido a centrar las compras
en algunos grupos de artículos de más valor, con prefe-
rencia a los bienes de consumo más banales.

En síntesis, el conjunto de información valorado per-
mite considerar que el ejercicio del 2004 presentó un
perfil bastante similar al del año anterior, con un creci-
miento moderado, derivado en buena parte del consumo
interior y vinculado al ciclo expansivo que sigue el sector
de la construcción. En cambio, el sector turístico, ele-
mento básico de la economía del país, mantuvo una pau-
ta de atonía, puesto que el ligero aumento de los visitan-
tes fue acompañado de una disminución significativa de la
tipología que genera un volumen de ingresos más elevado,
es decir los que pernoctan al menos una noche en el Prin-
cipado. En función de esto, se puede concluir que el prin-
cipal estímulo derivó más de la actividad constructiva y
las actividades relacionadas y del consumo interior que no
del sector turístico, que afronta unas condiciones y un
futuro complejos.

Résumé: Rapport sur l’économie andorrane. 2004

L’exercice 2004 s’est inscrit, au niveau mondial, dans la
continuité de 2003, au cours duquel on avait perçu les
prémices d’une récupération, après un long intervalle de
désaccélération (la seconde moitié 2000 et plus générale-
ment durant 2001-2002). Ainsi, les principaux secteurs
économiques du monde ont connu un certain dynamisme
et ont amélioré les taux de croissance économique par
rapport à l’année précédente. Cette réaction favorable a
été cependant beaucoup plus marquée aux Etats Unis et
dans les pays émergents –tout particulièrement en Chine
et en Inde–, qu’au Japon et dans la zone euro, où, bien que
la situation en 2004 ait été plus positive que dans l’exer-
cice précédent, la ligne de croissance soit restée faible.

Ainsi, la position la plus favorable dans l’ensemble
des pays industrialisés revient aux Etats Unis, où le pib a
connu une croissance réelle de 4,4%, valeur supérieure
d’un point de pourcentage par rapport au pourcentage at-
teint par l’ensemble des pays développés, et qui suppose
une amélioration de 1,4 points de pourcentage par rapport
à l’exercice précédent. Le taux de croissance de l’ensem-
ble des pays industrialisés a également avancé de 1,4
points de pourcentage, tandis que l’ensemble de l’écono-
mie mondiale a crû à un rythme de 5,1%, soit une aug-
mentation de 1,1 points de pourcentage par rapport à
l’année 2003. On peut ajouter à cela que le taux de crois-
sance des pays émergents a été de 7,2%, augmentant de
huit dixièmes les chiffres de l’année précédente, d’où une
incidence sur divers aspects de l’économie internationale.

Si l’on compare l’année 2004 avec l’exercice précé-
dent, les économies européenne et japonaise ont aussi
connu un progrès significatif, car, dans la zone euro, le
taux de croissance du pib est passé de 0,5% à 2%, tandis
qu’au Japon de 1,4% à 2,6%. Ces valeurs ne signifient ce-
pendant pas la consolidation d’un mouvement de récupé-
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ration, étant donné leur portée limitée, les problèmes
structuraux sous-jacents et, en outre, les perspectives de
recul envisagées dans les deux zones pour les années
2005-2006.

Dans l’ensemble, malgré l’amélioration de la situa-
tion économique générale qui ressort des données globa-
les analysées, les perspectives pour les premiers mois de
l’année 2005 sont assez incertaines, étant donné la per-
sistance d’une sérieuse instabilité dans la zone du Moyen
Orient, la forte escalade du prix du pétrole et d’autres
matières premières, mais aussi les déséquilibres structu-
raux que présentent la principale économie de la planète
et d’autres de grands pays européens. La conjonction de
ces facteurs fait que les prévisions pour un futur proche,
aussi bien pour les Etats Unis que pour la plupart des 
zones économiques du monde, s’inscrivent dans une ligne
de croissance modérée ou, dans certains cas – comme
l’Allemagne ou le Japon–, plutôt basse.

Bien qu’en 2004 la zone euro ait connu une croissan-
ce faible, il existe d’importantes disparités entre les diffé-
rents pays de la communauté. Les deux états voisins de la
Principauté se sont situés dans une position plus favora-
ble à celle de l’ensemble de la zone, la France ayant eu un
taux de croissance de 2,3% et l’Espagne de 2,7%, face au
1,8%-2% généralement observé, tandis que d’autres pays,
tels que l’Allemagne ou l’Italie, ont suivi une dynamique
plus défavorable. On peut considérer que ce fait constitue
un facteur positif pour l’économie andorrane, dans la me-
sure où l’offre du secteur touristique –moteur principal
de la base économique du pays– s’adresse principalement
aux marchés français et espagnol.

D’autre part, il faut ajouter que l’un des facteurs qui
a stimulé le plus la croissance économique des deux états
voisins a été la consommation privée, laquelle a enregis-
tré un accroissement de 2,4% en France et de 3,5% en
Espagne, en-dessus donc du taux global de croissance.

Un taux de croissance similaire à la moyenne espagnole a
été observé en Catalogne. Si l’on considère que cette
donnée peut constituer un indicateur acceptable de la vi-
gueur de la demande touristique potentielle générée par
ces marchés, l’on peut dire que la marche des économies
voisines aura été relativement favorable en 2004. Non-
obstant, certains des principaux indicateurs de demande
touristique de la Principauté incitent à penser que le cli-
mat d’incertitude générale s’est également transféré, du
moins dans certains des secteurs de demande, aux
consommateurs français et espagnols et que cela a eu une
incidence sur l’activité touristique andorrane.

Certes, certaines des données les plus représentatives
de la dynamique générale de l’économie du pays incitent,
par leur bon comportement, à un bilan positif, puisqu’elles
sont en hausse en 2004. L’un des indicateurs le plus signi-
ficatif est le nombre de travailleurs affiliés à la Sécurité
Sociale, point de référence important quant au fonction-
nement global du tissu économique. Cet indicateur, en
2004, s’est accru de 4,4%, un pourcentage qui doit être es-
timé comme assez élevé, bien qu’il soit un peu inférieur à
celui atteint par cette même donnée dans l’exercice 2003.
Evidemment, au vu des conditions économiques généra-
les du contexte européen, un taux de création d’emploi
comme celui qui vient d’être indiqué est le signe d’un 
dynamisme notable difficilement comparable à d’autres
zones des alentours.

Le nombre d’entreprises actives dans le pays s’est
aussi accru de manière significative, bien qu’à un rythme
plus modéré que celui de l’emploi, concrètement de 2%.
Par contre, la valeur de cet indicateur est limitée car il ne
peut pas déterminer la dimension moyenne des nouvelles
unités créées. L’analyse détaillée de cet ensemble de don-
nées –travailleurs employés et nombre d’entreprises– per-
met de déduire que les secteurs les plus dynamiques en
2004 ont été celui de la construction et de l’immobilier,
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conjointement avec le secteur public et les activités socia-
les. Dans une moindre mesure –avec des taux inférieurs à
la valeur moyenne–, ont contribué à la croissance l’hôtel-
lerie, le commerce et les industries de manufacture.

Une autre des données qui corrobore fortement l’ex-
traordinaire dynamisme du secteur de la construction et
les activités y afférant est la surface autorisée pour les dif-
férents types de construction, un indicateur qui révèle la
bonne santé du secteur et les expectatives à court terme
des opérateurs. Pour l’année 2004 cette donnée s’est ac-
crue de 32,8% et, en valeurs absolues, a dépassé les
600.000 m2, un chiffre qui non seulement représente un
maximum historique mais qui dépasse largement tout re-
gistre précédent. On peut ajouter que la surface autorisée
à la construction pendant l’exercice 2003 –un peu supé-
rieure aux 456.000 m2– avait également atteint un maxi-
mum historique.

L’expansion de l’activité de construction au cours des
années 2003-2004 est basée principalement sur la réali-
sation d’appartements qui a representé 80% de la surface
construite pour toute sorte de constructions et qui, en va-
leurs absolues, a atteint les 850.000 m2. Si l’on totalise
l’ensemble des constructions résidentielles –c’est à dire,
en ajoutant les chalets– la surface autorisée s’élève à qua-
si 930.000 m2, soit 87,4% de la valeur totale. Compte
tenu de la puissante émulation provoquée par le secteur de
la construction sur un vaste ensemble d’activités, le rôle de
ce secteur comme moteur de la croissance économique
générale pendant ces dernières années semble évident.

Certains des principaux baromètres de consomma-
tion dont nous disposons reflètent également un dyna-
misme appréciable, comme celui de la consommation
d’énergie électrique, laquelle a progressé en 2004 de
6,7%, et de la consommation de combustibles et carbu-
rants, qui a augmenté de 5,3%. Les créations de lignes de
téléphonie mobile sont plus encore en hausse (12,5%)

ainsi que le cumul des heures de communication qui a
augmenté de 8,6% par rapport a l’exercice précédent. Par
contre, la création de lignes de téléphonie fixe a stagné. De
même, le nombre de véhicules immatriculés a considéra-
blement augmenté –10,2%–, particulièrement influencé
par l’immatriculation de motocyclettes (en augmentation
de 46,8%), tandis que l’immatriculation d’automobiles a
augmenté dans un pourcentage beaucoup plus modéré,
soit 4%.

La donnée la plus significative en terme de mesure
du principal moteur de l’économie andorrane, le secteur
touristique, est le nombre total d’entrées de visiteurs tout
au long de l’année. Durant l’exercice 2004, la Principau-
té d’Andorre a reçu un total de 11,67 millions de visi-
teurs, ce qui représente une augmentation très modérée
–de 0,6%– par rapport a l’année précédente. Ce pourcen-
tage, par ailleurs, est très similaire à celui atteint en 2003,
qui a été de 0,8%. Les derniers exercices montrent un 
net ralentissement de la croissance du taux de visiteurs,
comme l’indiquent les faibles chiffres ci-dessus, bien
qu’accueillir chaque année 12 millions de personnes res-
te satisfaisant, étant donnée la conjoncture du marché
touristique mondial.

Cependant ces données, une fois détaillées par les
statistiques, apparaissent moins favorables, car si l’on dis-
tingue les visiteurs en deux catégories, le nombre d’excur-
sionnistes –visiteurs qui ne passent pas la nuit dans le
pays– a augmenté de 4,9%, alors que le nombre de tou-
ristes –visiteurs effectuant un séjour de plus de 24 heu-
res– est en recul de 11,1%. Cela signifie que la quantité
–et le poids relatif– des visiteurs qui génèrent un chiffre
d’affaires majeur pour le secteur touristique et commercial
du pays a tendance à diminuer, alors que le nombre de
ceux qui y restent moins de 24 heures augmente.

De plus, cette tendance se dessine depuis quelques
années, car, depuis l’exercice 2001, le nombre de touristes
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est en baisse, tandis que le chiffre d’excursionnistes aug-
mente parallèlement. En conséquence, la participation
relative du premier groupe dans le total des visiteurs du
pays est passée de 31% en 2001 à 24% en 2004. Évidem-
ment, ce changement dans la composition des visiteurs a
une répercussion inévitablement défavorable sur les re-
cettes totales générées par le tourisme, non seulement à
cause de la réduction du temps moyen passé par les visi-
teurs dans le pays, mais aussi parce que la typologie de ces
mêmes touristes correspond à des personnes ayant plus
de pouvoir acquisitif et de propension à dépenser.

Deux autres indicateurs sont également intéressants
pour évaluer la marche de l’activité touristique: le taux
d’occupation des établissements hôteliers en les principa-
les saisons et celui déterminant le nombre de journées de
ski vendues par l’ensemble des installations destinées à la
pratique des sports d’hiver. Quant à l’occupation hôteliè-
re, les données disponibles pour l’année 2004 reflètent un
pourcentage d’occupation qui en général est assez infé-
rieur à celui de l’année précédente. La saison estivale a été
tout particulièrement défavorable, car le taux d’occupa-
tion des mois de juillet, août et septembre a été de 3,8 à
14,2 points inférieure à la saison 2003. Il en a éte de
même lors des ponts des mois de novembre et décembre
ainsi qu’aux vacances de Noël et de l’Epiphanie. Ainsi,
c’est seulement pendant les vacances de Pâques qu’ont été
atteints des niveaux d’occupation meilleurs que ceux de
l’année précédente.

Ces données évoquent donc la tendance générale en
matière de visites touristiques, c’est à dire une réduction
du nombre de nuitées des visiteurs qui sont entrés dans le
pays et donc une diminution de leur dépense moyenne.
En contrepartie, le nombre global de journées de ski ven-
dues par les stations durant la saison 2004-2005 a atteint
2,55 millions, soit une amélioration modérée de 1,4% par
rapport à la saison précédente, malgré des conditions mé-

téorologiques défavorables et certains problèmes ayant
trait à l’accès aux pistes. On peut donc considérer que la
saison de ski a influencé de manière positive la marche
du secteur touristique à un moment où d’autres indica-
teurs dénotent de certains problèmes.

S’agissant du secteur bancaire, on peut considérer que
l’année 2004 a suivi une dynamique assez favorable, puis-
que le volume total des fonds administrés par la banque
andorrane –sous forme de dépôts et gestion d’opérations
d’intermédiation– a augmenté de 8,8%. De même, les
bénéfices de l’ensemble des établissements bancaires ont
connu une certaine amélioration, et ont augmenté de
5,1% par rapport à l’année précédente. Nonobstant, les
résultats obtenus par la banque ont été relativement mo-
dérés par rapport à ceux des années précédentes, car la va-
leur absolue du bénéfice de l’année 2004, bien qu’en
hausse, était encore inférieure à celle obtenue en 2000-
2001. D’une manière générale, les principales données
représentatives de l’activité et les résultats du secteur ban-
caire ont évolué de manière positive durant l’année 2004.

Les statistiques relatives aux importations de biens
sont une source d’information considérable pour juger de
l’évolution économique générale et constituent une base
de données importante à la mesure de la santé du secteur
du commerce touristique. Pour l’année 2004, les impor-
tations totales, valorisées en unités monétaires courantes,
ont augmenté de 5,6%, un taux très similaire à celui at-
teint en 2003, inférieur à peine de trois dixièmes. On
peut donc considérer que les importations ont suivi une 
ligne modérément expansive.

Nonobstant, la dynamique des différents groupes de
produits présente des disparités significatives qu’il convient
de signaler. Ainsi, certains des principaux domaines du
commerce touristique, tout particulièrement les produits
électroniques et appareils d’enregistrement et de repro-
duction du son et de l’image, qui constituent le secteur le
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plus important de ce segment de commerce et également
des importations totales, ont été l’une des sections de
douane le plus en hausse. Le marché des métaux com-
muns, ou les articles de bijouterie et bijoux fantaisie, dont
l’activité dépend en bonne partie du commerce touris-
tique, a suivi la même tendance. L’autre section douanière
qui a maintenu son dynamisme, mais dont on présume
qu’elle est liée majoritairement à la consommation interne,
est celle du matériel de transport. Par contre, d’autres pro-
duits constituant une part significative des achats des visi-
teurs, tels que les boissons en général et les boissons al-
coolisées, le tabac, les articles de sport et les jouets, les
articles d’optique, photographie et cinématographie, hor-
logerie, etc., s’est réduit de manière significative.

Ces données permettent d’interpréter que certains
des articles faisant partie du commerce touristique le plus
habituel, mais aussi de faible valeur marchande, comme
les boissons alcoolisées, le tabac et certains articles de
sport ont chuté la demande en 2004, fait également 
observé pour d’autres groupes englobant des produits de
valeur supérieure, comme les produits d’optique, photo-
graphie, cinématographie et horlogerie. Par contre, la
consommation d’articles de parfumerie et cosmétique a
progressé, bien que de façon modérée. Ce sont les pro-
duits électroniques et appareils d'enregistrement et de re-
production du son et de l’image qui enregistrent la plus
forte demande. Ainsi, on peut en conclure que les visi-
teurs ont préféré centrer leurs achats sur certains groupes
d’articles ayant plus de valeur, préférablement les biens de
consommation les plus banals.

En résumé, une analyse de l’ensemble des données
permet de considérer que l’exercice de l’an 2004 est assez
similaire à celui de l’année précédente, présentant une
croissance modérée, provenant en bonne partie de la
consommation intérieure et liée au cycle expansif suivi
par le secteur de la construction. Par contre, le secteur

touristique, élément de base de l’économie du pays, est
resté atone, puisque la légère augmentation de visiteurs a
été accompagnée d’une diminution significative du nom-
bre de visiteurs générant un volume plus élevé de recettes,
c’est-à-dire ceux qui passent au moins une nuit dans la
Principauté. D’après cela, il peut être conclu que la prin-
cipale stimulation découle plus de l’activité de construc-
tion et des activités y afférant ainsi que de la consomma-
tion intérieure, que du secteur touristique, lequel fait face
à des conditions et à un futur complexes.

Summary: Report on the Andorran economy. 2004

On a world-wide scale the 2004 financial year followed a
trend of continuity from the previous year, when there
were signs of the beginning of a movement towards re-
covery after a relatively long period of economic slow-
down (during the second half of 2000 and the two year
period between 2001 and 2002). Accordingly, there was
a certain dynamism in the main economic areas of the
world studied and the economic growth rates showed 
an improvement on the previous year. However, this
favourable reaction was significantly more apparent in
the United States and the emerging countries, especially
China and India, than it was in Japan and the Euro zone,
which continued to experience slow growth even though
the situation in 2004 was more positive that the preceding
financial period.

In this way, United States, which saw real gdp grow
by 4.4%, occupied the most favourable position of all the
industrialised countries, this figure being a percentage
point higher that the growth rate for the developed
countries together, and it marked an improvement of 1.4
percentage points on the figures for the previous year.
The growth rate for the industrialised countries as a
whole also increased by 1.4 percentage points, while the
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world economy in overall terms grew by 5.1%, an in-
crease of 1.1 percentage points over the figure for 2003.To
all this we should add the fact that the emerging countries
grew at a rhythm of 7.2%, eight tenths higher than the
previous year, and this had an influence on a number of
very different aspects of the international economy.

If we compare 2004 with the preceding financial pe-
riod, we can see how the European and Japanese eco-
nomies also made a significant step forward, with the
gdp growth rate moving from 0.5% to 2% in the Euro
zone and increasing from 1.4% to 2.6% in the case of
Japan. However, if we bear in mind the limited scope of
these values, the underlying structural problems as well as
the expectations of a downturn in the two areas over the
two year period 2005-2006, we can see that these figures
do not imply the consolidation of a movement towards
recuperation.

On the whole and despite the improvement in the
general economic situation that can be deduced from the
global data commented on above, the situation taking
shape during the first months of 2005 shows quite a few
uncertainties, not only because of the persistence of a si-
tuation of serious instability in the Middle East and a
significant increase in the price of petrol and other raw
materials, but also because of the structural imbalances in
the world's most important economy and that of some of
the major European countries. The combined effect of
these factors means that the forecasts for the near future,
for the United States and most of the economic areas of
the world, would tend to indicate a line of moderate
growth, or relatively slow growth in the case of some
countries such as Germany and Japan.

Although the Euro zone economy expanded relative-
ly little during 2004, the differences between the coun-
tries that make up this area have a certain relevance. The
two states that border the Principality (France and Spain)

were in a more favourable position than the zone as a
whole, registering growth of 2.3% and 2.7% respectively,
as opposed to the 1.8%-2% for the area in which they are
located, while the situation in other countries, such as
Germany and Italy was more unfavourable. With regard
to the Andorran economy this fact can be seen as a pos-
itive factor in view of the fact that the offer of the tourist
sector– the main driving force behind the economic base
of the country– is aimed mainly at the French and Span-
ish markets.

On the other hand, it should be added that private
consumption was one of the most important driving fac-
tors behind economic growth in the two neighbouring
states. It increased by 2.4% in France and 3.5% in Spain,
which was higher than the global growth rate. The per-
centage obtained in Catalonia was similar to the overall
average for Spain. As this variable may form an acceptable
indicator of the vitality of the potential tourist demand
generated by these markets, we can say that the position
of the economies of the neighbouring countries in 2004
was relatively favourable. In spite of this, some of the
main indicators for tourist demand in the Principality
tend to indicate that the climate of general uncertainty, at
least in certain segments of demand, is now also affecting
French and Spanish consumers and that this has had an
effect on Andorran tourist activity.

Certainly, some of the most representative variables of
the general dynamics of the country’s economy would
lead one to make a positive evaluation, as they followed a
relatively expansive trend in 2004. One of the most rele-
vant indicators in this sense is the number of workers
affiliated to the Social Security, as it constitutes an im-
portant point of reference in terms of the overall perfor-
mance of the productive fabric. This indicator increased
by 4.4% in 2004, a percentage that we can consider as 
being quite high, even though it is slightly lower than the
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percentage for this same variable in the 2003 financial
year. Evidently, given the general economic conditions
within the European context, a level of job creation such
as that indicated implies a notable dynamism that one
can not easily compare with other areas in the region.

The number of active business units in the country
also increased significantly, albeit at a more moderate
rhythm than the increase in the number of jobs, 2% to be
precise. In any case, the explanatory value of this indica-
tor is limited by the fact that it is not possible to deter-
mine the average size of the new units created. If this 
series of data –referring to the number of workers em-
ployed and the number of companies–, is considered in
greater detail, we can deduce that the most dynamic sec-
tors in 2004 were the construction industry and the real
estate sector together with the public sector and social ac-
tivities. To a lesser extent –and with lower than average
rates–, the hotel business, trade and manufacturing in-
dustries also contributed to growth.

Another of the figures that convincingly corroborates
the extraordinary dynamism maintained by the construc-
tion sector and construction-related activities is the sur-
face area authorised for the different types of construc-
tions. This indicator shows how the sector is progressing
and reveals the short term expectations of operators. For
2004, this variable increased 32.8% and, in absolute va-
lues, it exceeded 600,000 sq. m., a figure which not only
represents an historic maximum but which amply exceeds
all previous records. It is also worth mentioning that the
surface area authorised for constructions in 2003 –just
over 456,000 sq. m.– is also an all time record.

The main component of the important expansive
movement in construction activity during the 2003-2004
two year period was apartment building, which account-
ed for 80% of the surface area authorised for all types of
constructions over these two years, reaching 850,000 sq.

m. in absolute values. If we consider residential buildings
as a whole, in other words if we include detached houses,
the authorised surface area rises to almost 930,000 sq. m.,
which represents 87.4% of the total. Bearing in mind the
strong drag effect that the construction sector has on a
wide range of activities, the role of this sector as a driving
force behind general economic growth during these years
would appear evident.

Some of the main consumer indicators that are avail-
able also reflect an appreciable dynamism, one case being
the consumption of electrical energy which grew by 6.7%
in 2004, and the consumption of combustibles and fuels,
which increased by 5.3%. There was an even more inten-
sive rhythm of growth in the number of mobile telephone
lines in service (12.5%) and in total telephone traffic,
which increased by 8.6% compared to the previous finan-
cial period. On the other hand, the number of fixed tele-
phone lines remained practically the same. Likewise there
was an important rise in the number of vehicles registered
which increased by 10.2%, although it should be pointed
out that the number of motorcycles registered –up
46.8%– had a significant bearing on this figure while the
increase in new car registrations showed a much more
moderate percentage increase of 4%.

One of the most significant indicators when it comes
to evaluating the dynamics of the main motor of the An-
dorran economy, the tourist sector, is the total number of
visitors entering the country during the different seasons
of the year. A total of 11.67 million visitors entered the
country during the 2004 financial year and this figure
represents a very moderate increase –0.6%– on the figures
for the previous year. On the other hand, it should be
pointed out that this percentage is very similar to the
figures for 2003, when the percentage increase was 0.8%.
In general terms, there has been a clear slowdown in the
growth rate for visitors in recent years. As the aforemen-
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tioned figures show, the percentage level of growth is
quite low in view of the circumstances that condition the
world tourist market, even though the number of people
entering the country –close on twelve million– represents
a reasonably acceptable level.

However, a less favourable interpretation is reached
if we look at the overall figure for visitors in the two class-
es of visitors which the statistics use for differentiation
purposes, since the number of excursionists –visitors who
do not stay in the country overnight– increased by 4.9%,
whereas the number of tourists –visitors who stay for at
least 24 hours– registered a fall of –11.1%. This implies
that the quantity, and the relative economic weight, of the
visitors who generate a greater turnover for the tourist
and commercial sector of the country has shown a down-
ward trend, despite the increase in the number of visitors
who stay less than 24 hours.

Furthermore, this trend has been obvious for a num-
ber of years as the number of tourists has been falling since
the 2001 financial year while there has been an increase in
the number of excursionists over the same period. As a
consequence of this, the relative participation of tourists
in the figures for total visitors to the country has fallen
from 31% in 2001, to 24% in 2004. It goes without saying
that this change in the makeup of visitors has inevitably
had a negative impact on the total income for tourism, not
only because of the drop in the average time that visitors
spend in the country, but also because the tourists catego-
ry is predictably made up of persons with a greater acqui-
sitive capacity and a greater propensity to spend.

Another two indicators which are also interesting for
evaluating tourist activity performance are that referring
to the level of hotel occupancy during the main seasons of
the year and that covering the number of ski days sold for
all winter sport installations. With regard to hotel occu-
pancy, the data we have available for 2004 shows a per-

centage of occupancy which is significantly lower, in ge-
neral terms, than that for the previous year. The summer
season was especially unfavourable since the level of oc-
cupancy during the months of July, August and Septem-
ber was between 3.8 and 14.2 points lower that the 2003
season. The long holiday weekends in November and
December and the Christmas and Epiphany holidays re-
flected a similar situation. Easter was the only period
when occupancy levels were better than the previous year.

This information, then, is similar to the general
figures for visitors, that is, a fall in the number of bed-
nights for visitors entering the country and, as a result of
this, a drop in average spending levels. In contrast, the to-
tal number of ski days sold at ski stations during the 2004-
2005 season reached 2.55 million, which represents a
moderate improvement of 1.4%, on the previous season
despite the unfavourable impact of weather conditions
and other problems affecting access to the slopes. On this
basis, then, it can be said that the ski season had a positive
influence on the development of the tourist sector at a
time when other indicators have shown some problems.

With regard to the banking sector, 2004 can be con-
sidered quite a favourable year given the fact that the to-
tal volume of funds managed by the Andorran banks –in
the form of deposits and operations as intermediaries–
grew by 8.8%. Likewise, profits for all entities taken as a
whole showed a certain improvement, registering a 5.1%
increase compared to the previous financial period. How-
ever, it can also be said that the results obtained by the
banking sector were relatively moderate when compared
to previous years, as the absolute value of the earnings for
2004 was lower than the figures for the same concept
during the two year period between 2000 and 2001 de-
spite the improvement obtained. In any case, the perfor-
mance of the main banks and the results of the banking
sector evolved positively during 2004.
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Another of the indicators that offers a considerable
amount of information on the overall progress of the
economy, and which adds important elements of refer-
ence in terms of the performance of the tourist trade is the
indicator on the statistics for imports. In 2004, total im-
ports, valued in current monetary units, grew by 5.6%, a
very similar rate to the figure for 2003, which was only
three tenths of a percentage point lower. It can be con-
sidered, therefore, that purchases from abroad followed a
moderately expansive line.

Notwithstanding this, the dynamics followed by the
different product groups showed significant disparities
which are worth bearing in mind. Accordingly, some of
the most relevant items of the tourist trade, especially
electronic goods and sound and image recording and re-
producing equipment, which was the most important
section of this commercial segment and also of total im-
ports, was one of the import sections that grew most. The
same tendency could be seen in the case of base metal
products, as well as jewellery and costume jewellery arti-
cles, where the tourist trade also plays an important role.
Transport material is another import section which
maintained a notable dynamism but it is linked mainly to
internal consumption. On the other hand, there was an
important drop in the case of other products which form
a significant part of visitor purchases, such as alcoholic
drinks, tobacco, sports goods and toys, optical, photo-
graphic and cinematographic goods, watches, etc.

From this figures we can see how some of the articles
that form part of the usual tourist trade, but which are also
of relatively low value, such as alcoholic drinks, tobacco
and certain sports goods, suffered an appreciable fall in
demand in 2004, and this situation was repeated in the
case of other groups which include higher value goods,
such as optical, photographic, and cinematographic goods
and watches. In contrast, other cases, such as perfumes

and cosmetics registered growth, although it was relative-
ly moderate and especially electronic goods and sound and
image recording and reproduction equipment, where there
was a reasonably notable increase. On the basis of all this
we can reach the conclusion that visitors have tended to fo-
cus their purchases on some groups of high value articles
with a predilection for ordinary consumer goods.

In short, all the information evaluated means that the
2004 financial year had a quite a similar profile to that of
the previous year, with moderate growth, to a large extent
derived from internal consumption and linked to the ex-
pansive cycle of the construction sector. On the other
hand, the tourist sector, a basic element of the country's
economy, maintained a more lethargic line insofar as the
slight increase in the number of visitors was accompanied
by a significant fall in the group of visitors that generates
the highest turnover, that is, those who spend at least one
night in the Principality. On the basis of this information,
we can conclude that the principal stimulus came more
from construction and its related activities and internal
consumption than from the tourist sector, which faces
difficult conditions and a complicated future.

Resum: Maria Jesús Lluelles, Els condiciona-

ments del desenvolupament parroquial

Els serveis i la urbanització progressiva, que han transfor-
mat el territori nacional, han estat la clau del canvi econò-
mic del darrer segle. L’expansió del fenomen urbà, que 
s’inicia la segona meitat del segle xx, no es produeix de
manera uniforme i afecta les diferents parròquies amb un
grau d’intensitat desigual. Inicialment, la ràpida transfor-
mació social i econòmica genera un creixement parroquial
diferenciat que, amb el decurs del temps, abraçarà tot el
territori i comportarà que el conjunt del país actuï de
manera poc diferenciada. Els elements físics, biològics,
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socials, culturals i estètics s’entrellacen de tal manera que
resulta difícil definir altres límits parroquials que els
administratius, malgrat que les densitats demogràfiques
més elevades se situïn a la capital i a Escaldes-Engordany.
Ambdues parròquies van ser les primeres a beneficiar-se
dels canvis trepidants originats el segle xx, en un moment
en què una bona part de l’economia del país encara repo-
sava sobre una base de marcat caràcter rural.

El grau de desenvolupament del sector terciari, amb
l’expansió comercial i l’auge del turisme, en bona mida,
ha estat condicionat pel medi físic. Dins el sector tercia-
ri, han prosperat les activitats econòmiques que millor
s’han adaptat a les característiques del territori i que, en
base a factors d’ordre social, econòmic o polític s’han
ajustat més a cada espai parroquial. L’orientació de l’eco-
nomia nacional ha estat la responsable directa de l’elevat
grau d’urbanització i la majoria de pobles, en especial els
caps de parròquia, han esdevingut petites ciutats amb la
seva àrea d’influència en l’organització territorial.

S’ha establert un model productiu general per a tot el
país, amb trets particulars que han vingut marcats per les
característiques del suport físic que condicionen l’existèn-
cia de determinats components biòtics. La conjugació de
tots els elements biòtics amb el suport físic confereix un
caràcter especial i conforma diferents unitats ambientals.
Per tant, per procedir a l’anàlisi territorial, que parteix del
principi de la parròquia, s’han considerat les característi-
ques del medi, especialment la conca hidrogràfica que té
uns límits ben determinats i constitueix un espai clara-
ment definit que condiciona uns processos socials i
econòmics comuns que es deriven de la pròpia localitza-
ció. Des d’aquest punt de vista, es poden distingir tres
unitats ambientals que conformen espais homogenis: la
conca del Valira d’Orient, la del Valira del Nord i la del
Gran Valira. L’anàlisi plantejada agrupa les parròquies en
funció de la conca hidrogràfica, llevat de Sant Julià de

Lòria que s’analitza per separat de la resta de la conca del
Gran Valira, atès que presenta unes característiques mor-
fològiques i una dinàmica socioeconòmica que la diferen-
cien clarament d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

Existeix una distribució geogràfica de les activitats
que ha consolidat com a centres comercials la capital,
Escaldes-Engordany i el Pas de la Casa, i com a centres
relacionats amb l’esquí les parròquies altes, on la superfí-
cie i les condicions físiques han permès el desenvolupa-
ment d’infraestructures turístiques al voltant de la neu.
En ocasions, la infraestructura turística se superposa a
una funció comercial anterior, com en el cas del Pas de la
Casa, on el comerç s’havia desenvolupat prèviament en
funció d’una frontera.

La capitalitat que, històricament, ha exercit Andorra
la Vella i que la Constitució recull en el seu Títol primer,
ha estat cabdal en el seu desenvolupament pels llocs de
treball que s’han generat al voltant de l’Administració
pública. Aquest paper polític que s’ha atorgat històrica-
ment a Andorra la Vella i que ha exercit sobre un territo-
ri integrat per set parròquies ha estat fruit de la seva situa-
ció geogràfica. La parròquia d’Escaldes-Engordany, que
comparteix amb la capital la mateixa unitat física, ha
esdevingut un centre comercial consolidat i, en un intent
de recuperar una antiga imatge turística, inaugura Caldea
amb un nou concepte de la balneoteràpia. Ambdues
parròquies, que fins als anys setanta van estar unides
administrativament, s’han beneficiat d’una situació geo-
gràfica favorable.

Amb el decurs del temps, l’espai destinat a les activi-
tats turístiques s’ha ampliat de manera important. L’im-
pacte del turisme i l’ús del territori no ha estat el mateix
per a totes les parròquies, fet que ha originat una zona de
turisme massiu, al llarg de l’any, representada per Andor-
ra la Vella i Escaldes-Engordany que integren un circuit
comercial consolidat. Per contra, a les parròquies altes, en
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funció de les estacions d’esquí, el turisme fa un ús del
territori de forma intensiva i estacionària. Aquests dife-
rents usos, condicionats pel medi físic, han donat caràcter
a cadascuna de les parròquies que s’han especialitzat ja
sigui en el comerç al detall, la pràctica de l’esquí o a l’en-
torn del termalisme, tot i que algunes funcions, com la
residencial, abracin tot el territori.

La influència de l’aglomeració constituïda per la capi-
tal i Escaldes-Engordany s’estén a tot el territori, tot i que
l’auge del turisme ha transformat els pobles cap de parrò-
quia en petites ciutats amb la seva àrea d’incidència en
l’organització territorial. Les carreteres han unit aquesta
successió de nuclis fins formar una franja urbana amb
presència d’algunes discontinuïtats. En aquest procés han
estat cabdals els desplaçaments, tant per motius de feina
com de lleure, que han actuat, en el nostre cas, d’element
integrador del territori i han marcat els límits reals de la
ciutat que ultrapassa la demarcació parroquial.

Resumen: Los condicionantes del desarrollo

parroquial 

Los elementos definitorios del cambio económico, pro-
ducido en el último siglo, han sido los servicios y la urba-
nización progresiva que han transformado el territorio
nacional. La expansión del fenómeno urbano, que se ini-
cia en la segunda mitad del siglo xx, no se produce de
manera uniforme y afecta a las diferentes parroquias con
un grado de intensidad desigual. Inicialmente, la rápida
transformación social y económica genera un crecimien-
to parroquial diferenciado que, con el paso del tiempo,
abarcará todo el territorio y comportará que el conjunto
del país actúe de manera bastante homogénea. Los ele-
mentos físicos, biológicos, sociales, culturales y estéticos se
entrelazan entre sí de forma que resulta difícil definir
otros límites parroquiales diferentes de los administrati-

vos, a pesar de que las densidades demográficas más ele-
vadas se localicen en la capital y en Escaldes-Engordany.
Ambas parroquias fueron las primeras en beneficiarse de
los trepidantes cambios del siglo xx, en un momento en
el que buena parte de la economía del país reposaba aún
sobre una base de marcado carácter rural.

El grado de desarrollo alcanzado por el sector tercia-
rio, con la expansión comercial y el auge del turismo, se ha
visto condicionado, en buena medida, por el medio físico.
Dentro del sector terciario, han prosperado las actividades
económicas más adecuadas a las características del territo-
rio y que, en función de factores de orden social, económi-
co o político, mejor se adaptaban a cada espacio parro-
quial. La orientación de la economía nacional ha sido la
responsable directa del elevado grado de urbanización y de
que la mayoría de pueblos, en especial los cabezas de
parroquia, se hayan transformado en pequeñas ciudades
con su área de influencia en la organización territorial.

Se ha establecido un modelo productivo general para
todo el país, pero con ciertos rasgos distintivos que han
venido marcados por las características del soporte físico
que condicionan la existencia de determinados compo-
nentes bióticos. La conjugación de todos los elementos
bióticos con el soporte físico confiere un carácter especial
y conforma diferentes unidades ambientales. Por lo tanto,
para proceder a un análisis territorial que parte del prin-
cipio de la parroquia, se han considerado las característi-
cas del medio, de manera especial las cuencas hidro-
gráficas que tienen unos límites bien determinados y
constituyen un espacio claramente definido que condicio-
na unos procesos sociales y económicos comunes que se
derivan de la propia localización. Desde este punto de vis-
ta, se pueden distinguir tres unidades ambientales que
conforman espacios homogéneos: la cuenca del Valira de
Oriente, la del Valira del Norte y la del Gran Valira. El
análisis planteado agrupa las parroquias en función de la
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cuenca hidrográfica a la que pertenecen, excepto Sant
Julià de Lòria que se analiza por separado del resto de la
cuenca del Gran Valira, ya que sus características morfo-
lógicas y su dinámica socioeconómica la diferencian cla-
ramente de Andorra la Vella y Escaldes-Engordany.

La distribución geográfica de las actividades ha con-
solidado algunos centros comerciales, como la capital,
Escaldes-Engordany y el Pas de la Casa, mientras que 
las parroquias altas se han afianzado como centros rela-
cionados con la práctica del esquí, ya que la superficie y las
condiciones físicas han permitido el desarrollo de infraes-
tructuras turísticas alrededor de la nieve. En ocasiones, la
infraestructura turística se superpone a una función co-
mercial anterior, como en el caso del Pas de la Casa, don-
de el comercio se había desarrollado con anterioridad en
función de la frontera.

La capitalidad que ha ejercido históricamente Ando-
rra la Vella y que la Constitución recoge en su Título pri-
mero, ha sido vital en su desarrollo, básicamente por los
puestos de trabajo que se han generado alrededor de la
Administración pública. Este papel político que se ha
otorgado históricamente a Andorra la Vella y que ha ejer-
cido sobre un territorio integrado por siete parroquias ha
sido fruto de su situación geográfica. La parroquia de
Escaldes-Engordany, que comparte con la capital la mis-
ma unidad física, se ha convertido en un centro comercial
consolidado y, en un intento de recuperar una antigua
imagen turística, inaugura Caldea con un nuevo concep-
to de la balneoterapia. Ambas parroquias, que hasta los
años setenta estuvieron unidas administrativamente, se
han beneficiado de una situación geográfica favorable.

Con el paso del tiempo, se ha ampliado enormemen-
te el espacio destinado a las actividades turísticas, pero el
impacto del turismo y el uso del territorio no han sido
iguales para todas las parroquias, lo que ha originado una
zona de turismo masivo, a lo largo de todo el año, repre-

sentada por Andorra la Vella y Escaldes-Engordany, que
integran un circuito comercial consolidado. Por el contra-
rio, en las parroquias altas, en función de las estaciones de
esquí, el turismo realiza un uso del territorio intensivo y
estacionario. Estos diferentes usos, condicionados por el
medio físico, han dado carácter a cada una de las parro-
quias que se han especializado ya sea en el comercio al
detalle, la práctica del esquí o el termalismo, salvedad
hecha de algunas funciones, como la residencial, que se
extienden por todo el territorio.

La influencia de la aglomeración constituida por la
capital y Escaldes-Engordany se extiende por todo el
territorio, aunque el auge del turismo haya transformado
los pueblos cabeza de parroquia en pequeñas ciudades con
su área de incidencia en la organización territorial. Las
carreteras han unido esta sucesión de núcleos hasta formar
una franja urbana con presencia de algunas discontinui-
dades. En este proceso han sido cruciales los desplaza-
mientos, tanto por motivos de trabajo como de ocio que
han actuado, en nuestro caso, de elemento integrador del
territorio y han marcado los límites reales de la ciudad
que rebasa la demarcación parroquial.

Résumé: Les conditionnements du développement

paroissial 

Les services et l’urbanisation progressive, qui ont trans-
formé le territoire national, ont été la clé du changement
économique du dernier siècle. L’expansion du phénomè-
ne urbain, qui commence dans la deuxième moitié du xxe

siècle, n’a pas lieu de manière uniforme et affecte les dif-
férentes paroisses à un degré d’intensité inégal. Initiale-
ment, la rapide transformation sociale et économique
génère une croissance paroissiale peu uniforme qui, au
cours du temps, affectera tout le territoire et donnera lieu
à ce que l’ensemble du pays agisse de manière homogène.
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Les éléments physiques, biologiques, sociaux, culturels et
esthétiques s’entrecroisent de sorte que la définition d’au-
tres limites paroissiales que celles administratives devient
difficile, bien que la densité démographique la plus élevée
se trouve dans la capitale et à Escaldes-Engordany. Les
deux paroisses ont été les premières à bénéficier des chan-
gements trépidants dont l’origine remonte au xxe siècle,
à un moment où une bonne partie de l’économie du pays
reposait encore sur une base à fort caractère rural.

Le degré de développement du secteur tertiaire, avec
l’expansion commerciale et l’essor du tourisme, a été con-
ditionné dans une bonne mesure par l’environnement
physique. Dans le secteur tertiaire, ont prospéré les acti-
vités économiques mieux adaptées aux caractéristiques du
territoire et plus adaptées à chaque espace paroissial, sur la
base de facteurs d’ordre social, économique ou politique.
L’orientation de l’économie nationale a été la responsable
directe du haut degré d’urbanisation et la plupart des
villages, tout particulièrement les têtes de la paroisse, sont
devenus de petites villes ayant leur zone d’influence dans
l’organisation territoriale.

Un modèle productif général a été établi pour tout le
pays, mais différent dans ses caractéristiques selon l’envi-
ronnement, qui conditionne l’existence de certains com-
posants biotiques. La conjugaison de tous les éléments
biotiques avec l’environnement confère un caractère spé-
cial et définit différentes unités environnementales. Par
conséquent, pour procéder à l’analyse territoriale depuis le
principe de la paroisse, il a fallu considérer les caractéris-
tiques de l’environnement, tout particulièrement le bassin
hydrographique qui possède des limites bien déterminé-
es et constitue un espace clairement défini conditionnant
des processus sociaux et économiques communs, décou-
lant de la localisation elle-même. De ce point de vue, on
distingue donc trois unités environnementales formant
des espaces homogènes: le bassin de la Valira d’Orient,

celui de la Valira del Nord et celui de la Gran Valira. L’a-
nalyse regroupe les paroisses d’après le bassin hydrogra-
phique, sauf Sant Julià de Lòria qui est analysée séparé-
ment du reste du bassin de la Gran Valira, puisqu’elle
présente des caractéristiques morphologiques et une
dynamique socio-économique qui la rendent clairement
différente d’Andorra la Vella et d’Escaldes-Engordany.

La distribution géographique des activités a consoli-
dé comme centres commerciaux la capitale, Escaldes-
Engordany et le Pas de la Case, et les paroisses hautes
comme des centres liés au ski, car la surface et l’environ-
nement ont permis le développement d’infrastructures
touristiques autour de la neige. Parfois, l’infrastructure
touristique se superpose sur une fonction commerciale
antérieure, comme c’est le cas au Pas de la Case, où le
commerce s’était développé initialement étant donné sa
situation frontalière.

Andorra la Vella a été historiquement la capitale, fait
que la Constitution signale dans son premier chapitre, et
cela a été primordial dans son développement à cause des
postes de travail générés autour de l’Administration
publique. Ce rôle politique accordé historiquement à
Andorra la Vella et qu’elle a exercé sur un territoire formé
par sept paroisses a été le fruit de sa situation géographi-
que. La paroisse d’Escaldes-Engordany, qui partage avec
la capitale la même unité physique, est devenue un centre
commercial consolidé qui, dans une tentative de récupé-
rer une ancienne image touristique, inaugure Caldea sous
un nouveau concept de balnéothérapie. Les deux parois-
ses, qui étaient unies administrativement jusqu’aux anné-
es soixante-dix, ont bénéficié d’une situation géographi-
que favorable.

Au cours du temps, l’espace destiné aux activités tou-
ristiques s’est accru de manière importante. L’impact du
tourisme et l’usage du territoire n’a pas été le même pour
toutes les paroisses ; Andorra la Vella et Escaldes-Engor-
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dany sont devenues une zone de tourisme massif, tout au
long de l’année, intégrant un circuit commercial consoli-
dé. Par contre, dans les paroisses hautes, le tourisme uti-
lise le territoire en fonction du ski, de façon intensive 
et saisonnière. Ces différents usages, conditionnés par
l’environnement physique, ont conféré un caractère à cha-
cune des paroisses qui se sont spécialisées soit dans le
commerce de détail, dans la pratique du ski ou du ther-
malisme, quoique certaines fonctions, telles que la rési-
dentielle, concernent tout le territoire.

L’influence de l’agglomération de la capitale et d’Es-
caldes-Engordany s’etend à tout le territoire, bien que
l’essor du tourisme ait transformé les villages têtes de
paroisse en de petites villes ayant leur zone d’incidence
dans l’organisation territoriale. Les routes ont uni cette
succession de noyaux jusqu’à la formation d’une frange
urbaine présentant certaines discontinuités. Dans ce pro-
cessus, les déplacements, aussi bien en raison du travail
que du loisir, ont été primordiaux ; ils ont agi, dans notre
cas, comme élément intégrateur du territoire et ont mar-
qué les limites réelles de la ville laquelle dépasse la démar-
cation paroissiale.

Summary: The conditions of parish development 

Services and the progressive urbanization that has trans-
formed the national territory were the keys to the eco-
nomic change of the last century. The expansion of the
urban phenomenon, which began in the second half of
the 20th century, did not occur uniformly and it affected
the different parishes with an uneven degree of intensity.
In the beginning, the rapid social and economic transfor-
mation generated differentiated parochial growth which,
with the passing of time, took in the entire territory and
led to the country as a whole acting in a way that was not
too differentiated. The physical, biological, social, cultur-

al and aesthetic elements are interwoven in such a way
that it is difficult to define parochial limits other than the
administrative ones, despite the fact that the highest level
of demographic density is to be found in the capital and
Escaldes-Engordany. Both these parishes were the first to
benefit from the frenetic changes that the 20th century
brought, at a time when an important part of the country’s
economy was still markedly rural in nature.

The level of development of the tertiary sector, with
commercial expansion and the surge in tourism has been
conditioned, to a large extent, by the physical environ-
ment. Within the tertiary sector, the economic activities
that have prospered most are those that have adapted best
to the characteristics of the territory and which, on the
basis of social, economic or political factors, have adjust-
ed best to each parochial area. The orientation of the na-
tional economy has been directly responsible for the high
level of urbanitzation, and most of the towns, especially
the parish capitals, have become small cities, each with its
area of influence on the territorial organization.

A general productive model has been established for
the entire country, with particular features that have been
marked by the characteristics of the physical support that
condition the existence of certain biotic components. The
combination of all the biotic elements with the physical
support lends a special character and makes up different
environmental units. Accordingly, in order to make a ter-
ritorial analysis based on the principle of the parish, one
must consider the characteristics of the environment,
especially the hydrographic basin with its well defined
limits and which constitutes a clearly defined space that
conditions common social and economic processes that
derive from the location itself. From this point of view,
we can distinguish three environmental units which make
up homogenous spaces: the basin of the Valira d’Orient,
the basin of the Valira del Nord and that of the Gran
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Valira. The suggested analysis groups the parishes ac-
cording to the hydrographic basin, except in the case of
Sant Julià de Lòria which is analysed separately from the
rest of the Gran Valira basin, because of the special mor-
phological characteristics and socio-economic dynamics
that clearly differentiate it from Andorra la Vella and 
Escaldes-Engordany.

There is a geographic distribution of activities that
has consolidated the capital, Escaldes-Engordany and
Pas de la Casa as commercial centres, while the higher 
lying parishes, where the terrain and the physical condi-
tions have allowed for the development of tourist infra-
structure based on snow, have developed as ski centres.
On occasions, the tourist infrastructure superimposes it-
self upon an already existing commercial function, as in
the case of Pas de la Casa, where business activity was 
already thriving because of its proximity to the border.

Capital status which has been historically held by
Andorra la Vella and which is indicated in Article One of
the Constitution, has played an important part in its 
development due to the Public Administration jobs that
have been created. This political role historically granted
to Andorra la Vella and which it has exercised over a ter-
ritory consisting of seven parishes has been the fruit of its
geographical situation. The parish of Escaldes-Engor-
dany, which shares the same physical unity as the capital,
has consolidated itself as a commercial centre and, in an
attempt to recover its erstwhile tourist image, it has inau-
gurated the Caldea spa centre with its new concept of
balneotherapy. Both parishes, which were united admi-
nistratively until the 1960s, have benefited from their
favourable geographical situation.

With the passing of time, the space set aside for
tourist activities has been greatly extended. The impact of
tourism and the use of the territory has not been the same
for all the parishes, and this has given rise to a zone of

year-round mass tourism in the area of Andorra la Vella
and Escaldes-Engordany which form a consolidated
commercial circuit. In contrast, the ski stations of the
high lying parishes mean that tourism makes intensive
and seasonal use of the territory. These different uses
which have been conditioned by the physical environ-
ment, have given each parish its own area of specializa-
tion, whether it be retail trade, skiing or hydrotherapy
and spa centres, although some functions, such as resi-
dential activities, encompass the entire territory.

The influence of the urban area covering the capital
and Escaldes-Engordany extends throughout the territo-
ry, although the tourist boom has transformed the parish
capitals into small cities with their own area of influence
on the territorial organisation. The roads have joined this
series of towns turning them into an urban strip with only
a few discontinuities between them. Travel for both work
and leisure purposes has played an important role in this
process, and has acted, in our case, as an element that has
helped to integrate the territory and mark the real limits
of the city as it extends beyond the parish boundaries.

Resum: Pere Cavero Muñoz, L’administració

menor local a Andorra: els quarts (II)

L’estudi dels quarts i dels veïnats de les parròquies del
Principat d’Andorra en aquestes planes (i l’anterior de
l’any passat) permet resseguir l’evolució històrica, que res-
pon a les necessitats bàsiques de la població del lloc, l’a-
dequació i la resposta del moment d’aquestes institucions.

El fet d’ésser menors valora més el costum, la tradició,
l’ús i la pràctica diària que establir unes grans normatives.
L’actuació es basa en una herència fonamentada en la
pràctica.

L’evolució de la societat andorrana del segle xx és
molt més ràpida i espectacular que en altres contrades i
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indrets. L’administració evoluciona més lentament. Quarts
i veïnats evolucionen molt pausadament i de forma dife-
rent entre ells.

La Constitució, com a norma, incideix en aquests
però no ha plantejat, encara, una resposta general. Aques-
ta s’albira més o menys propera.

Resumen: La administración menor local en 

Andorra: los quarts (II)

El estudio de los quarts y veïnats de las parroquias del
Principado de Andorra en estas páginas (y el anterior del
año pasado) permite seguir la evolución histórica, que
responde a les necesidades básicas de la población del
lugar, la adecuación y la respuesta del momento de estas
instituciones.

El hecho de ser menores valora más la costumbre, la
tradición, el uso y la práctica diaria que establecer grandes
normativas. La actuación se basa en una herencia funda-
da en la práctica.

La evolución de la sociedad andorrana del siglo xx es
mucho más rápida y espectacular que en otros lugares. La
administración evoluciona más lentamente. “Quarts” y
“veïnats” evolucionan muy pausadamente y de forma
diferente entre ellos.

La Constitución, como norma, incide en los mismos,
pero no ha planteado, todavía, una respuesta general. Ésta
se intuye más o menos cercana.

Résumé: L’administration mineure locale en 

Andorre: les quarts (II)

L’étude des quarts et des veïnats des paroisses de la Princi-
pauté d’Andorre dans ces pages (et l’antérieure de l’année
dernière) permet d’examiner l’évolution historique, qui
répond aux besoins de base de la population de l’endroit,

l’adaptation et la réponse du moment de ces institutions.
Le fait d’être mineures accorde plus de valeur aux cou-

tumes, à la tradition, à l’usage et aux pratiques de chaque
jour et non pas à l’établissement de grandes normatives.
L’actuation se base sur un héritage fondé sur la pratique.

L’évolution de la société andorrane du xxe siècle est
beaucoup plus rapide et spectaculaire que dans d’autres
places et endroits. L’administration évolue plus lente-
ment. Les quarts et les veïnats évoluent de manière très
calme et de forme différente entre eux.

La Constitution, comme norme, y met l’accent, mais
elle n’a pas encore envisagé une réponse générale. Celle-
ci s’entrevoit plus ou moins prochaine.

Summary: The lesser local administration in

Andorra: the quarts (II)

The study of the quarts (quarters) and veïnats (neigh-
bourhoods) of the parishes of the Principality of Andorra
on these pages (and in last year’s report) provides an oppor-
tunity to look at the historical evolution responding to the
basic needs of the population of the place, their adaptation
and the response of these institutions at each time.

The fact of being smaller means that there is a grea-
ter emphasis on custom, tradition, daily use and practice
than on establishing major rules and regulations. Actions
have their foundations on heritage which is in turn based
on practice.

The evolution of Andorran society in the 20th century
was much faster and spectacular than in other regions and
places.The administration evolved more slowly.The quarts
and veïnats evolved very slowly and there were differences
between them in terms of the level of development.

The Constitution, as a standard of rules, exercises a
influence on these, although a general response has yet to
be considered. This will come about sooner or later.
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Resum: Joan Vilà-Valentí, Deu anys de publicació

d’aquest Anuari socioeconòmic (1996-2005)

Amb aquest volum, corresponent al 2005, complim els
deu anys de publicació d’aquest Andorra. Anuari socioeco-
nòmic, publicat per Banca Privada d’Andorra. Desitgem
reflectir en aquest treball informatiu els diversos contin-
guts i estudis que han aparegut en la publicació esmenta-
da, des del primer volum (i, corresponent a l’any 1996)
fins a aquest desè, que ara estan consultant (x, 2005). Cal
tenir en compte que apareixen resums de tots els textos
publicats, en català, castellà, francès i anglès, a partir dels
volums v (2000) i vi (2001).

Reunim els treballs en tres grups diferents. En el 
primer, considerem l’ampli informe sobre l’economia an-
dorrana corresponent a l’any anterior al de la publicació.
Després d’una anàlisi de conjunt de l’economia mundial 
i de la Unió Europea –aquesta última amb una conside-
ració especial sobre França i Espanya– s’efectua un exa-
men detallat de l’economia pròpiament andorrana. Els
aspectes estudiats són la població, l’activitat econòmica 
i el mercat de treball, el sector primari, el comerç i el turis-
me, el sector financer, les finances públiques i el comerç
exterior.

Disposar d’aquests estudis durant deu anys seguits
(1995-2004) ofereix evidentment una ocasió propícia per
conèixer, d’una manera precisa i ordenada, l’evolució de
l’economia andorrana i dels diversos aspectes ja esmen-
tats. Nombrosos gràfics i quadres estadístics coadjuven a
aconseguir aquests objectius. Es tracta, a més, d’un perí-
ode ben interessant, quan hom havia arribat ja, a Andorra,
els anys inicials del desè decenni, a una certa consolidació
dels resultats econòmics llavors aconseguits. Així doncs,
podem seguir, pas per pas, l’esmentada evolució en el
tombant entre els dos segles. Tots aquests informes socio-
econòmics han estat preparats i redactats pel doctor

Xavier Sáez, professor a la Facultat de Ciències Econò-
miques i Empresarials de la Universitat de Barcelona. En
un quadre indiquem l’any considerat i el volum de l’Anu-
ari socioeconòmic on apareix l’estudi i les pàgines que
aquest comprèn en cada cas.

El segon grup de treballs ve constituït per l’anàlisi de
diversos aspectes del conjunt d’Andorra, alguns generals
–com a país de muntanya, o bé l’evolució a partir del pe-
ríode tradicional– i altres sobre unes característiques sin-
gulars –el clima, la població, les comunicacions, el turis-
me, els paisatges i l’administració local–. En la llista
corresponent s’indica, respecte a cada treball, el títol, l’au-
tor, el volum i les pàgines de l’Anuari socioeconòmic on apa-
reix publicat.

El tercer grup de treballs està dedicat, en canvi, a l’a-
nàlisi monogràfica de les set parròquies andorranes. De
cadascuna d’elles hom presenta les característiques que es
poden considerar fonamentals i els canvis socials i econò-
mics que han sofert els últims decennis. Dos articles estan
dedicats a una comparança entre les parròquies, quant a
característiques demogràfiques i econòmiques. De la ma-
teixa manera que en el grup anterior, apareix una llista de
tots aquests estudis, amb la indicació del títol, autor,
volum i pàgines de l’article corresponent.

Resumen: Diez años de publicación del presente

Anuari socioeconòmic (1996-2005)

Con este volumen, correspondiente al 2005, cumplimos
los diez años del presente Andorra. Anuari socioeconòmic,
publicado por Banca Privada de Andorra. Nuestro deseo es
reflejar en este trabajo informativo los varios contenidos y
estudios que han aparecido en la citada publicación, desde
el primer volumen (i, correspondiente al año 1996) hasta
el décimo, que ahora están consultando (x, 2005). Tengan
en cuenta que aparecen resúmenes de todos los textos
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publicados, en catalán, español, francés e inglés, a partir de
los volúmenes v (2000) y vi (2001).

Hemos reunido los trabajos en tres distintos grupos.
En el primero, consideramos el amplio informe acerca de
la economía andorrana correspondiente al año anterior al
de la publicación. Después de un análisis de conjunto de
la economía mundial y de la Unión Europea –ésta última
con una consideración especial acerca de Francia y Espa-
ña– se efectúa un pormenorizado examen de la economía
propiamente andorrana. Los aspectos estudiados son los
siguientes: la población, la actividad económica y el mer-
cado laboral, el sector primario, el comercio y el turismo,
el sector financiero, las finanzas públicas y el comercio
exterior.

El hecho de disponer de los citados estudios durante
diez años seguidos (1995-2004) ofrece evidentemente una
ocasión propicia para conocer, de una manera precisa y
ordenada, la evolución de la economía andorrana y de los
distintos aspectos ya indicados. Un buen número de grá-
ficos y cuadros estadísticos contribuyen a lograr los objeti-
vos señalados. Además, se trata ciertamente de un intere-
sante período, cuando en Andorra se había logrado ya, en
los primeros años del décimo decenio, una consolidación
de los niveles económicos conseguidos hasta entonces. De
esta manera podemos seguir, paso a paso, la citada evolu-
ción en los años del cambio de siglo. Todos estos informes
socioeconómicos han sido preparados y redactados por el
doctor Xavier Sáez, profesor de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Barce-
lona. En un cuadro se indica el año considerado y el volu-
men del Anuari socioeconòmic donde aparece el estudio y
las páginas que éste contiene en cada caso.

El segundo grupo de trabajos viene constituido por el
análisis de distintos aspectos del conjunto de Andorra,
algunos de carácter general –como ejemplo de un país
montañoso o bien acerca de la evolución a partir del perí-

odo tradicional– y otros acerca de unas características sin-
gulares –el clima, la población, las comunicaciones, el
turismo, los paisajes y la administración local–. En la rela-
ción de dichos trabajos se indica, respecto a cada uno, el
título, el autor, el volumen y las páginas del Anuari socio-
econòmic donde aparece publicado.

El tercer grupo de trabajos está dedicado, en cambio,
al análisis monográfico de las siete parroquias andorranas.
De todas ellas se presentan las características que se pue-
den considerar fundamentales y los cambios sociales y
económicos que han sufrido en los últimos decenios. Dos
artículos están dedicados a una comparación entre las dis-
tintas parroquias, respecto a las características demo-
gráficas y económicas. De igual manera que en el grupo
anterior aparece una lista de todos los estudios efectua-
dos, con la indicación del título, autor, volumen y páginas
del artículo correspondiente.

Résumé: Dix années de publication de l’Anuari

socioeconòmic (1996-2005)

Nous fêtons, avec ce volume correspondant à l’année
2005, les dix ans de publication de l’Andorra. Anuari
socioeconòmic, publié par Banca Privada d’Andorra. Nous
souhaitons refléter dans ce travail d’information les divers
travaux et études parus dans cette publication, depuis le
premier volume (i, correspondant à l’année 1996) jus-
qu’au dixième, que vous êtes en train de consulter (x,
2005). A partir des volumes v (2000) et vi (2001), tous les
textes sont publiés en catalan, espagnol, français et anglais.

Nous rassemblons les travaux en trois groupes diffé-
rents. Dans le premier, nous réalisons un rapport étendu
de l’économie andorrane pour l’année précédent celle de
la publication. Après une analyse d’ensemble de l’écono-
mie mondiale et de celle de l’Union Européenne –cette
dernière considérant en particulier la France et l’Espa-
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gne– nous procédons à un examen en détail de l’économie
proprement andorrane. Les aspects étudiés sont la popu-
lation, l’activité économique et le marché de travail, le
secteur primaire, le commerce et le tourisme, le secteur
financier, les finances publiques et le commerce extérieur.

Le fait de disposer de ces études pendant dix années
consécutives (1995-2004) offre évidemment une occasion
propice de connaître, de manière précise et ordonnée, l’é-
volution de l’économie andorrane et de ses divers aspects.
De nombreux graphiques et tableaux statistiques y contri-
buent. Il s’agit, en outre, d’une période fort intéressante,
puisqu’on assiste à une certaine consolidation des résultats
économiques obtenus en Andorre dès 1990. Ainsi, nous
pouvons suivre pas à pas cette évolution entre les deux siè-
cles. Tous ces rapports socioéconomiques ont été préparés
et rédigés par le docteur Xavier Sáez, professeur à la Facul-
té de Sciences Economiques et d’Entreprise de l’Universi-
té de Barcelone. Nous indiquons dans un tableau l’année
de référence ainsi que le volume de l’Anuari socioeconòmic
où apparaît l’étude et les pages comprises dans chaque cas.

Le deuxième groupe de travaux comprend l’analyse
de plusieurs aspects de la Principauté, certains généraux
–Andorre comme pays de montagne ou son évolution à
partir de la période traditionnelle– et d’autres portant sur
des caractéristiques singulières –le climat, la population,
les communications, le tourisme, les paysages et l’admi-
nistration locale–.Une liste indique, pour chaque étude,
le titre, l’auteur, le volume et les pages de l’Anuari socio-
econòmic où figure la publication.

Le troisième groupe de travaux est consacré au
contraire à l’analyse monographique des sept paroisses
andorranes. On présente pour chacune d’elles les caracté-
ristiques pouvant être considérées comme fondamentales
ainsi que les changements sociaux et économiques surve-
nus ces dernières décennies. Deux articles dressent un
comparatif des caractéristiques démographiques et éco-

nomiques entre les paroisses. Comme pour le groupe pré-
cédent, une liste indique le titre, l’auteur, le volume et les
pages correspondant à l’étude.

Summary: Ten years publishing this Anuari socio-

econòmic (1996-2005)

With this volume which corresponds to 2005, we cele-
brate the tenth anniversary of this yearbook Andorra.
Anuari socioeconòmic, published by Banca Privada d’An-
dorra. In this informative work we seek to reflect the dif-
ferent content and the various studies which have
appeared in the aforementioned publication from the first
volume (i, corresponding to 1996) up to this tenth vo-
lume, which you now have in your hands (x, 2005). You
will find summaries of all the published texts from volume
v (2000) and vi (2001) in Catalan, Spanish, French and
English.

We have divided the works into three different
groups. The first includes an extensive report on the
Andorran economy corresponding to the year prior to the
year of publication. After an analysis of the world econo-
my as a whole and of the economy of the European
Union –in the latter there is a special emphasis on France
and Spain– you will find a detailed examination of the
Andorran economy itself. The aspects studied include the
population, economic activity and the job market, the pri-
mary sector, commerce and tourism, the financial sector,
public finances and external trade.

Having these studies available for ten consecutive
years (1995-2004) provides us with an ideal opportunity
to examine the evolution of the Andorran economy and
that of the different aspects already mentioned, in a pre-
cise and ordered manner. Numerous graphics and statis-
tical charts help to achieve these objectives. Moreover, the
period covered is a very interesting one, as by the begin-
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ning of the 1990s Andorra had already reached a certain
consolidation of the economic results that had been
achieved up to then. Accordingly, we can follow the
aforementioned evolution on a step by step basis during
the change between the two centuries. All these socio-
economic reports have been prepared and drawn up by
Doctor Xavier Sáez, a lecturer at the Faculty of Economic
and Business Sciences at the University of Barcelona. In
a table we indicate the year in question and the volume of
the Anuari socioeconòmic where the study appears together
with the pages where you can find each case.

The second group of works consists of an analysis of
various aspects of Andorra as a whole, some general –its
role as a mountainous country or else the evolution of the
country from the traditional period– while others focus

on specific characteristics –the climate, the population,
communications, tourism, the landscape and the local
administration–. The corresponding list indicates the
title, the author, the volume and the pages of the Anuari
socioeconòmic where each work is published.

The third group of works is dedicated, on the other
hand, to a monographic analysis of the seven Andorran
parishes. For each parish we have presented the charac-
teristics which can be considered fundamental and the
social and economic changes that they have undergone in
recent decades. Two articles compare the parishes in
terms of demographic and economic characteristics. As
with the previous group, there is a list of all these studies,
indicating the title, author, volume and pages of the cor-
responding article.








