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Una enquesta és una activitat organitzada i metòdica de recollida de dades sobre les
característiques d’interès d’una part de la població. Es decideix enquestar per obtenir la
informació en el cas de no tenir dades o si són insuficients en els registres existents. 
Una enquesta comporta diverses etapes lligades entre elles, com la definició dels objectius,
el disseny de la mostra, la concepció del qüestionari, la formació dels enquestadors, el recull
i el tractament de les dades, l’anàlisi i la difusió dels resultats. 
La investigació es du a terme sobre la població d’Andorra. El primer pas per obtenir la
informació es recórrer als registres administratius, com la CASS, el Servei d’Ocupació, el
cadastre dels Comuns…, però si la informació de la qual disposem no és suficient per assolir
el nostre estudi, hi ha la necessitat de complementar-ho amb una enquesta específica.
Com que no podem fer una enquesta a tot el conjunt de la població, principalment per manca
de recursos (cost, temps, personal…) s’extreu una mostra del cens de població dels Comuns.
Es fa de manera aleatòria, estratificada per parròquia perquè sigui representativa de tota la
població. Tot i que enquestem un individu (o una llar), el que interessa són les dades
col·lectives i sempre respectant el secret estadístic i la confidencialitat de les dades que
proporcionen els enquestats.

1. Etapes d’una enquesta per mostreig
Fins a l’obtenció dels resultats hi ha tot un procés de treball distribuït en diverses etapes:
- Formulació dels objectius. Aquesta primera fase és molt important per definir el protocol
d’enquestes i garantir que els resultats corresponen a la demanda d’informació. L’estadístic
ha d’avaluar les necessitats identificant les dades ja existents i tenint en compte la
reglamentació i el pressupost. També s’han de formular les definicions dels conceptes que es
vol mesurar. 
- Definir el pla d’enquesta. Una bona planificació i gestió d’una operació estadística és
imprescindible per contestar a la demanda d’informació al més ràpidament possible
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respectant els límits del pressupost i obtenint resultats de la millor qualitat. Gràcies a la
primera etapa sobre la formulació dels objectius, es pot definir l’àmbit d’estudi des dels tres
paràmetres: poblacional, geogràfic i temporal. Per tant, s’ha de disposar d’un marc apropiat
que reflecteix l’àmbit d’estudi. Per realitzar una enquesta dirigida a les llars, l’ideal és disposar
d’una llista de llars actualitzada i utilitzar-la per a la selecció de la mostra. En el nostre cas
utilitzem el cens de població dels comuns, depurat per la combinació dels registres
administratius. La fase següent consisteix a definir la mida de la mostra en funció del nivell de
precisió, el nivell de desagregació i altres límits com el pressupost disponible. S’ha de
determinar el procés de selecció de la mostra; el Departament d’Estadística utilitza per a les
enquestes de població el mostreig aleatori estratificat per parròquia.
- Disseny del qüestionari i recollida de dades. Inclou les activitats necessàries per a
l’elaboració del qüestionari, la determinació del mètode de recollida, la formació dels
entrevistadors i l’organització del treball de camp. La concepció del qüestionari ha de tenir
en compte el temps de l’entrevista i la formulació de les preguntes. Un cop el qüestionari
revisat i validat, es forma un equip de professionals que recaptaran les dades directament de
l’enquestat. Aquesta recollida es fa de manera presencial o telefònica. El qüestionari pot ser
en paper o digital. Al departament les enquestes són assistides per ordinador, així se
suprimeix l’etapa de digitalització de les enquestes i s’assegura la qualitat de les dades
recollides programant controls al moment de l’entrada de la informació. Cada mes la
responsable de la recollida de dades entrega la planificació del treball de camp a l'equip
d’entrevistadors i comenta els diversos problemes trobats amb la recollida d’informació.
- Tractament de la informació. Un equip de professionals codifiquen les dades, identifiquen
els valors aberrants i les depuren. Aquesta etapa és important atès que les dades han de ser
completes i consistents. La fase de depuració consisteix en l’execució de controls i regles que
permeten detectar incoherències o dades potencialment errònies. Per corregir els errors
detectats en la fase de depuració s’utilitzen mètodes d’imputacions. 
- Càlcul d’estadístiques i anàlisi de les dades. Una vegada controlades les dades es pot
començar a extreure resultats. L’anàlisi consisteix a resumir les dades i interpretar els resultats
a fi de donar respostes clares a les necessitats que han justificat l’enquesta. També l’anàlisi
pot incloure resultats d’altres fonts per comparar o completar l’estudi. Aquesta etapa pot ser
una descripció bàsica de la població per mitjà de taules i gràfics de diverses mesures de
recapitulació però també pot recórrer a tècniques més complexes com la inferència
estadística.
- Difusió dels resultats. Aquesta última etapa permet comunicar els resultats de l’enquesta als
diferents tipus d’usuaris a través de diversos mitjans. Consisteix a redactar un informe, una
nota de premsa o a alimentar una base de dades agrupant els indicadors del departament.
La informació facilitada ha de ser acurada, completa, accessible i oportuna. En les
publicacions, els resultats han d'anar sempre acompanyats d’una descripció de la
metodologia, conceptes, variables i classificacions utilitzades. Amb l’aprovació del pla
estadístic totes les notes de premsa tindran un calendari de difusió.
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2. Enquestes oficials
2. 1. Estadístiques actuals
Des del Departament d’Estadística les enquestes que es realitzen actualment a la població
són l’enquesta de forces del treball (EFT) i l’enquesta de pressupostos familiars (EPF); amb la
intenció de no carregar massa l’enquestat es fan conjuntament des de l’octubre del 2009.
L’EFT permet obtenir indicadors oficials sobre el mercat laboral des del punt de vista del
treballador. Així, estudia la situació i les tendències de l’activitat laboral a Andorra i estableix
comparacions amb altres països. Per mitjà d’aquesta enquesta podem classificar la població
en grups ocupacionals, que són els aturats, els ocupats i els inactius. Als ocupats se’ls
pregunta sobre les seves condicions de treball, com ara la durada del contracte, el nombre
d’hores treballades a la setmana, el salari. Als aturats se’ls pregunta sobre les característiques
de la cerca de feina, com el temps, el mitjà de cerca, l’ocupació buscada. Als inactius se’ls
pregunta sobre el motiu de no buscar feina i la seva experiència laboral.
L’EPF permet obtenir dades sobre les despeses en consum de béns i serveis destinats a les
llars així com la seva estructura. Mitjançant l’EPF s’estima el consum nacional de les llars
necessari per calcular el PIB i el cistell de consum per calcular l’IPC. A les famílies se’ls demana
què consumeixen, la quantitat, l’import i on es realitza la compra. També es recullen dades
socioeconòmiques com el nivell d’estudis, les característiques de l’habitatge i els seus serveis
o les característiques dels vehicles, entre altres informacions.    
Cada trimestre es recullen dades de 920 llars declarades com a residència principal. Aquestes
llars són escollides per sorteig aleatori sistemàtic i estratificat per parròquia en el cens de
població dels Comuns, que prèviament ha estat depurat a través de registres administratius.
El panel de les llars és rotatori. En efecte, cada trimestre no es renova tota la mostra sinó
únicament una vuitena part. En concret, de les 920 llars de la mostra es procedeix de la
següent manera:
- 115 noves llars entrevistades presencialment sobre l'EPF i l'EFT.
- 115 llars entrevistades presencialment al segon seguiment, sobre les despeses de consum,
i al cinquè seguiment sobre les forces de treball.
- 690 llars enquestades telefònicament sobre el seguiment i l'avaluació de canvis eventuals
produïts a la situació laboral de cada membre de 14 o més anys de la llar.
2. 2. Estadístiques futures
Per als programes anuals pròxims la perspectiva és posar en marxa noves enquestes a la
població, com ara l’enquesta sobre la conciliació entre vida familiar i laboral, l’estadística de
turisme emissor, l’enquesta de seguretat ciutadana o l’enquesta de condicions de vida (ECV),
entre d'altres. Per evitar una càrrega excessiva a l’enquestat, s’associaran algunes de les
noves estadístiques com una extensió i/o mòdul rotatiu de les enquestes actuals. Per
exemple, a l'EPF s’incorporarà un mòdul sobre el turisme emissor, a l'EFT un sobre la
conciliació entre vida privada i professional, i a l'ECV un sobre els hàbits i pràctiques culturals
i un altre sobre els hàbits i pràctiques esportives.
L’octubre del 2017 s’iniciarà una nova enquesta telefònica que es farà amb la col·laboració
d’Andorra Telecom, anomenada Estadística sobre l’equipament i l’ús de tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) a les llars.
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2. 3. Harmonització amb les estadístiques oficials europees
Les estadístiques que s’obtenen de les enquestes a la població s’extreuen segons les normes
del sistema estadístic europeu, així es poden comparar els resultats amb els indicadors
d’altres països. Alguns d’aquests indicadors són l'índex de preus de consum harmonitzat, la
taxa d’atur, la taxa d’ocupació per gènere i trams d’edat…

3. Conclusions
Les enquestes permeten:
- Conèixer les característiques de la població així com els seus hàbits més enllà dels registres
administratius.
- Facilitar indicadors per prendre decisions polítiques i socials (ajudes socials, quotes
d’immigració…).
- Comparabilitat i posicionament a escala internacional.
- Construir a partir dels resultats indicadors econòmics (PIB, IPC).
Per poder obtenir informació completa i extreure'n resultats fiables és imprescindible:
- Accedir als registres administratius i consolidar la informació que contenen. 
- Conscienciar de la importància de les estadístiques, per obtenir una més participació i
col·laboració ciutadanes.
- Estar emparat per un marc legislatiu adequat (pla estadístic i programes anuals).
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