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D’acord amb les previsions de la Llei del Pla d’estadística 2018-2021 i el seu desplegament en el 
seu Programa estadístic per a l’any 2021, es publica per primera vegada L'Índex de 
Desenvolupament Humà (IDH) (codi A174 del Pla estadístic), a càrrec del Departament 
d’Estadística.  

 

Resum 
 
L'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) és un indicador sintètic dels èxits mitjans obtinguts en 
les tres dimensions fonamentals del desenvolupament humà: tenir una vida llarga i saludable, 
adquirir coneixements i gaudir d'un nivell de vida digne. L'IDH és la mitjana geomètrica dels índexs 
normalitzats de cadascuna de les tres dimensions. 
 
S'elabora per a Andorra seguint la metodologia del Programa de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament (PNUD).  
Per l’any 2019, l’IDH obtingut per Andorra es troba en un interval entre 0,895 i 0,915; situant el 
país al grup dels estats amb el desenvolupament humà més alt.  

Pel que fa a altres factors secundaris, però que també mesuren el desenvolupament social, el 
coeficient obtingut per l’Índex de Desigualtat de Gènere és de 0,016. Aquest valor situa a Andorra 
en les primeres posicions del rànquing mundial i amb un grau de desigualtat de gènere baix. 

En aquest mateix sentit, la  paritat entre homes i dones a una societat a l’hora d’assolir objectius 
es mesura amb la rati dona/home de l’IDH, i s’expressa com l’Índex de Desenvolupament per 
Gènere. Amb les dades del 2019, Andorra obté un valor de 0,970 i s’engloba dins del grup 2 amb 
un grau mig-alt de paritat entre les condicions de vida de dones i homes. 
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1 Índex de desenvolupament humà 

 

ANDORRA Valor del IDH
Índex              

Esperança de vida
Índex Educació Índex GNI

Interval inferior 0,895 0,985 0,761 0,956

Interval superior 0,915 1,000 0,801 0,956  

 
L'IDH és una mesura sintètica utilitzada per avaluar el progrés a llarg termini en tres dimensions 
bàsiques de desenvolupament humà: una vida llarga i saludable, l'accés a el coneixement i un 
nivell de vida digne.  
 
Per Andorra s’ha calculat l’indicador amb un interval de confiança donat que els indicadors 
d’Esperança de vida i d’esperança de vida escolar també s’han calculat en interval. 
 
L'indicador utilitzat per mesurar una vida llarga i saludable és l'esperança de vida. Per Andorra 
s’utilitzen els intervals inferiors i superiors de l’índex esperança de vida. 
 
El nivell de coneixement es mesura a través de la mitjana dels anys d'escolaritat entre la població 
adulta, és a dir, la mitjana d'anys d'escolarització rebuda al llarg de la vida per les persones de 25 
anys o més; i l'accés a l'aprenentatge i el coneixement, mitjançant els anys esperats d'escolaritat 
dels nens en edat de començar l'escola, que és el nombre total d'anys d'escolaritat que pot 
esperar rebre un nen d'aquesta edat si els patrons vigents de les taxes de matriculació per edat es 
mantenen al llarg de la vida del nen. Per l’índex Educació també s’han utilitzat els intervals inferior 
i superior. 
 
El nivell de vida es mesura mitjançant l'ingrés nacional brut (INB) per càpita, expressat en dòlars 
internacionals de 2017 convertits utilitzant les taxes de conversió de la paritat de poder adquisitiu 
(PPA). Com aquesta darrera mesura no està calculada per Andorra pel Departament d’Estadística, 
s’ha utilitzat el valor estimat pel Banc Mundial.  
 

1.1 Índex de desenvolupament humà per sexe 

 

ANDORRA Valor del IDH
Índex              

Esperança de vida
Índex Educació Índex GNI

Home 0,901 0,969 0,770 0,979

Dona 0,897 1,000 0,779 0,927  

 

Una nova mesura és la basada en l'Índex de Desenvolupament Humà desglossat per sexe, definit 
com la relació entre l'IDH de les dones i el dels homes.  
 
L'Índex de Desenvolupament de Gènere mesura les desigualtats de gènere en tres dimensions 
bàsiques de desenvolupament humà: la salut (mesura com l'esperança de vida al néixer de dones 
i homes), l'educació (mesurada a través dels anys esperats d'escolaritat de les nenes i els nens i la 
mitjana d'anys d'escolaritat de les dones i els homes adults de 25 anys o més) i el control sobre els 
recursos econòmics (mesurat segons GNI per càpita estimat de dones i homes). 
 
Per al seu càlcul, la major dificultat és la d’obtenir el GNI índex per gènere, índex en el qual intervé 
la població, la població activa i els ingressos mitjans segregats per gènere. 
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1.2  Comparativa internacional 

 

Valor del IDH
Index 

Esperança de vida
Index Educació Índex GNI

Andorra interval inferior 0,895 0,985 0,761 0,956

Andorra interval superior 0,915 1,000 0,801 0,956

Islàndia 0,949 0,969 0,927 0,952

Luxemburg 0,916 0,958 0,807 0,995

Espanya 0,904 0,978 0,832 0,909

França 0,901 0,965 0,817 0,930

Portugal 0,864 0,955 0,768 0,880

Unió Europea 0,911

IDH molt alt 0,800
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L'Informe sobre el desenvolupament humà 2020 presenta l'IDH 2019 (valors i classificacions) per 
189 països i territoris reconeguts per les Nacions Unides, juntament amb l'IDH-D per 152 països, 
l'Índex de Desenvolupament de Gènere per a 167 països. 
 
Andorra se situa en el grup de països amb un IDH més elevat (els que estan per sobre del 0,800), 
i amb valors molt propers als països veïns i a la mitjana de la Unió Europea. 
 
Ens els tres índexs que s’utilitzen per al càlcul de l’IDH, el referent a l’educació, en concret 
l’esperança de vida escolar, és el que comparativament situa Andorra lleugerament per sota 
d’altres països de l’entorn. 
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2 Índex de Desigualtat de Gènere (GII en anglès) 

 

Un altre forma d’avaluar el desenvolupament humà és analitzar també una sèrie de factors que 
il·lustren el paper de la dona a la societat. Així, aquest índex mostra la pèrdua d’assoliments d’un 
país a causa de la desigualtat de gènere. 
 
Per obtenir aquest valor, es tenen en compte àmbits freqüentment influenciats pel gènere com són 
la salut reproductiva, la presència de la dona en càrrecs polítics així com el percentatge 
d’aquestes al món laboral d’un país. En concret, s’analitzen el ràtio de mortalitat maternal, la taxa 
de fecunditat en dones de 15 a 19 anys, el percentatge de dones al parlament, la població 
femenina amb estudis secundaris o superiors i la taxa d’activitat de dones al mercat laboral 
respecte als homes. 

 
 

Andorra

Taxa de 

mortalitat 

maternal*

Taxa de 

fecunditat 

adolescent

Presència al 

Consell General

Població amb 

educació secundaria 

o superior

Taxa d'activitat 

15 anys i més

Índex de 

Desigualtat 

de Gènere

Home - - 53,6 73,3 73,5
Dona 10 2,56 46,4 71,5 66,4

*Quan la taxa se situa per sota de 10, s'usa el valor mínim 10 per garantir el càlcul

0,016

 

2.1 Comparativa internacional 

 
L’índex que obté Andorra amb les dades analitzades és de 0,016. Aquest valor fa que el país se 
situï en les primeres posicions del rànquing mundial. Això es tradueix en què el baix grau de 
desigualtat de gènere mesurat segons aquest indicador no té un impacte significatiu en el 
desenvolupament humà del país.  
 

Índex de 

Desigualtat de 

Gènere

Taxa de 

fecunditat 

adolescent

Presència 

femenina al 

Consell General

Dona Home Dona Home

Andorra 0,016 2,6 46,4 71,5 73,3 66,4 73,5

Islàndia 0,058 6,3 38,1 100 100 70,8 79,2

Luxemburg 0,065 4,7 25,0 100 100 54,9 63,7

Espanya 0,700 7,7 41,9 75,4 80,2 51,9 63,4

França 0,049 4,7 36,9 81,7 86,8 50,8 59,9

Portugal 0,075 8,4 38,7 53,9 54,8 54,2 64,1

IDH molt alt 0,173 17,2 28,3 86,5 88,6 52,3 69,1

Població amb educació secundaria o 

superior

Taxa d'activitat 15 anys 

i més
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3 Índex de Desenvolupament per Gènere (GDI en anglès) 

 

Un  tercer índex, que també aporta informació sobre la desigualtat de gènere, és l’Índex de 
Desenvolupament per Gènere que mesura la paritat entre dones i homes a la societat tenint en 
compte tres aspectes bàsics pel desenvolupament humà com són la salut, el coneixement i la 
qualitat de vida.  
 
Per obtenir aquest factor, es comparen els tres àmbits estudiats a l’IDH: l’esperança de vida, els 
anys mitjans d’escolarització els anys esperats d’escolarització i l’ingrés nacional brut per càpita 
estimat entre homes i dones. La ràtio dona-home fa que els valors tendeixin a 1 quan més paritat 
hi ha a les condicions entre gèneres. 

 

Anys mitjans 

d'escolatizació

Anys esperats 

d'escolarització

GNI per capita 

(PPP US$) 

Índex de 

Desenvolupament 

per Gènere

Home 11,4 14,0 65.278,14$   
Dona 11,4 14,4 46.380,43$   

0,971
 

3.1 Comparativa internacional 

 
Al 2019, Andorra va obtenir un Índex GDI de 0,971; el que situa al país dins el grup amb una 
desviació absoluta de la paritat total del 2,94% i un grau mig-alt d’igualtat de gènere. El grau més 
alt de paritat s’assoleix amb un percentatge de desviació igual o inferior al 2,5%. 
 
Com en la majoria de països, i segons aquest índex, la desigualtat es concentra en els ingressos 
per càpita ja que en els altres indicadors la paritat és significativa.  
 
 

Índex de 

Desenvolupament 

per Gènere

Dona Home Dona Home Dona Home

Andorra 0,971 11,4 11,4 14,4 14,0 $46.380 $65.278

Islàndia 0,969 12,6 13,0 20,2 18,0 $45.961 $62.883

Luxemburg 0,976 12,0 12,6 14,3 14,2 $58.642 $86.488

Espanya 0,986 10,2 10,3 18,0 17,2 $32.881 $49.356

França 0,987 11,3 11,7 16,0 15,3 $39.478 $55.375

Portugal 0,988 9,4 9,1 16,5 16,6 $28.937 $39.571

IDH molt alt 0,981 12,0 12,2 16,6 16,0 $33.668 $55.720

Anys esperats 

d'escolarització
GNI per capita (PPP US$) Anys mitjans d'escolatizació
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4 Nota metodològica 
 

 Font: Departament d’Estadística del Govern d’Andorra; Banc Mundial  
 

 Definicions. 
 

Esperança de vida en néixer: L'esperança de vida en néixer es defineix com la mitjana d'anys 
que pot esperar viure un nounat si està sotmès al llarg de la seva vida a les condicions de 
mortalitat actuals (probabilitats de defunció per a cada edat). 
 
Anys esperats d’escolaritat o esperança de vida escolar: L’esperança de vida escolar es 
defineix com el nombre mitjà d’anys que previsiblement una persona serà al sistema educatiu i 
formatiu. 
 
Anys mitjans d’escolaritat: Els anys mitjans d’escolaritat es defineixen com el nombre mitjà 
d’anys d’escolaritat de les persones de 25 anys i més. 
 
Renda nacional bruta per càpita ($PPP): La renda nacional bruta per càpita mesura els 
ingressos anuals del ciutadà mitjà basant-se en la paritat de poder adquisitiu o PPP mesurat 
en Dòlars americans. Per Andorra s’ha agafat el valor 56.000$, estimació del Banc Mundial. 
 
Taxa de mortalitat maternal: La taxa de mortalitat maternal representa el nombre de dones 
mortes per 100.000 nadons vius. 
 
Taxa de fertilitat: La taxa de fertilitat de l’adolescent es defineix com el nombre de naixements 
per cada 1.000 dones de 15 a 19 anys.  

 
 

 Metodologia: Segons la metodologia del Programa de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament (PNUD). Les dades utilitzades per la nota són referides a l’any 2019  
per poder efectuar la comparativa internacional. 
 
 http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf 
 

 

 Contactes: Dades i notes de premsa publicades a la base de dades d’Estadística i al 
nostre web. Per estar informat en qualsevol moment de les noves publicacions us podeu 
inscriure al nostre “Newsletter” del web. Rebreu un correu electrònic cada cop que es 
publiqui una nota de premsa nova. També hi podeu trobar l’històric de les notes de premsa 
d’aquest tema a: http://www.estadistica.ad. 
 

 Amb l’objectiu de maximitzar la difusió de la informació estadística d’Andorra, les Notes de 
Premsa del Departament d’Estadística es podran seguir també per TWITTER. 

______________________________________________________________________________ 
 
 
5 Dates de les properes publicacions previstes 

 
Nota de premsa: “A174. Índex de desenvolupament humà, Any 2021”: 2n trimestre del 2022 
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