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La corrupció a Catalunya: 
percepcions i actituds ciutadanes 

 

Fitxa tècnica 

Estudi fet sobre una mostra de 800 enquestes telefòniques amb 
afixació proporcional a majors de 18 anys, durant els dies 12 a 16 
de novembre de 2012.  
 

La percepció dels nivells de corrupció  

Un 92,8% dels enquestats considera que la corrupció a Catalunya 
és un problema molt o bastant greu, mentre que un 6,4% el 
considera poc o gens greu. Es tracta d’un percentatge similar al que 
considera que el frau fiscal és un problema molt o bastant greu 
(93,9%).  

El 79,5% de la població enquestada creu que actualment a 
Catalunya hi ha molta o bastanta corrupció, i un 19,5% considera 
que n’hi ha poca o gens.  

El 60,8% creu que en els últims anys la corrupció a Catalunya ha 
augmentat, un 10% creu que ha disminuït i un 27,1% que s’ha 
mantingut.  
 

La ciutadania 

Un 79,8% està poc o gens d’acord amb l’afirmació segons la qual el 
suborn és necessari quan es vol agilitzar un tràmit. I el 91,4% està 
poc o gens d’acord en què l’actual situació econòmica pugui 
justificar aquesta pràctica. 

Interpel�lats sobre la conducta a l’hora d’obrir un negoci, gairebé 
un 11% estaria disposat a fer “el que calgui” per escurçar els tràmits 
i més d’un 27% faria servir la via regular, però tractaria d’accelerar-
los “com pogués”. 

Pel que fa a les denúncies sobre corrupció quasi 5 de cada 10 
considera que denunciar no serveix per res, mentre que un 90,3% 
considera necessària una major protecció al denunciant d’un cas de 
corrupció. 

Pel que fa a l’educació, la formació del jovent a l’escola en el valor 
de la integritat és vist com una prioritat, amb una puntuació del 
9,29 sobre 10.  
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La política 

El 79,3% dels enquestats considera que els càrrecs polítics són poc 
o gens honestos.  

Un 83,95%  pensa que en la lluita contra la corrupció els partits 
polítics tenen poc o gens d’interès. Quasi 9 de cada 10, creu que el 
correcte finançament dels partits polítics continua sent una 
assignatura pendent i el 81,4% pensa que els partits polítics a 
Catalunya són poc o gens transparents. 

El 97,3% està molt o bastant d’acord en què dins dels partits 
polítics hi ha corrupció.  
 

Les administracions públiques 

El 54,2% considera que a Catalunya el personal al servei de 
l’administració és molt o bastant honest.  

Les obres públiques, l’urbanisme i la justícia, són per aquest ordre, 
els serveis públics on es considera que la corrupció està  molt o 
bastant estesa mentre que educació, cultura i serveis socials són els 
més ben valorats.  

Les activitats on es considera que més estesa està la corrupció són, 
de major a menor, els contractes públics, la concessió de llicències i 
autoritzacions i les subvencions a entitats.  

Els partits polítics, les entitats financeres i els ajuntaments són les 
institucions pitjor valorades, pel que fa a l’extensió de la corrupció, 
mentre que la percepció millora en les universitats, clubs esportius 
i fundacions i associacions.  
 

Les empreses i els mitjans de comunicació 

A la pregunta sobre el principal responsable en un cas de corrupció 
entre l’administració i una empresa privada, l’administració és 
considerada la principal responsable (amb un 59,3%) per bé que 
un 20,6% atribueix responsabilitat a totes dues parts per igual i un 
percentatge del 15,4% situa per davant la responsabilitat 
empresarial. 

Fent una graduació per sectors les entitats financeres, les empreses 
constructores i les immobiliàries són,  per aquest ordre, les entitats 
on es considera que més estesa està la corrupció mentre que les 
empreses millor valorades resulten  ser les de transports, turisme i 
oci, i les farmacèutiques i sanitàries. 

El 94,6% dels enquestats creu que hi ha grups d’interès que 
influencien en les decisions públiques, dels quals el 92,2% 
considera molt o bastant necessària la regulació legal de l’activitat 
d’aquests grups. 
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Quant al paper dels mitjans de comunicació el 60% considera que 
la informació que ofereixen sobre la corrupció és poc o gens 
objectiva i el 56,5% considera que en la seva tasca informativa 
contribueixen poc o gens a la lluita contra la corrupció. 
 

La transparència 

El 97,3% de la ciutadania es pronuncia a favor d’una llei de 
transparència i accés a la informació, un 96,2% està molt o bastant 
d’acord en què els polítics s’han de regir per un codi de bones 
pràctiques i el 95,1% creu, molt o bastant, que una política 
transparent allunya la corrupció. 

D’altra banda, el 97,1% està molt o bastant d’acord amb l’afirmació 
segons la qual, si un organisme públic no lliura la informació 
demanada, s’hauria de tenir dret a reclamar. El 95,2% considera 
que quan una persona sol�licita informació a un organisme públic, 
aquest hauria d’estar obligat a facilitar-la i el 91,2% està molt o 
bastant d’acord en que qualsevol persona ha de tenir dret a accedir 
a la informació de qualsevol organisme públic.  

D’altra banda, el 89,9% creu que els organismes públics oculten 
informació als ciutadans sempre o habitualment. 
 

La lluita contra la corrupció 

El Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, els partits 
polítics i les administracions públiques són,  en aquest ordre, les 
institucions que superen la puntuació de 8 sobre 10 en la 
responsabilitat que haurien de tenir en la lluita contra la corrupció. 
Els bancs, els mitjans de comunicació, les empreses privades i els 
ciutadans,  amb aquesta prelació, reben puntuacions que superen 
els 7 punts sobre 10. 

El 83,7% considera que els parlamentaris estan poc o gens 
compromesos en la lluita contra la corrupció.  

El grau de coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya escala 
fins el  53,3% dels enquestats.  


