
Bon dia/tarda, em dic ___________ i soc entrevistador/a de 

l’empresa_____. Estem realitzant una enquesta sobre temes d’actualitat 

de Catalunya i sol·licitem la seva col·laboració perquè respongui una 

sèrie de preguntes. Moltes gràcies per la seva col·laboració. Les 

informacions que li demanem són per a l’elaboració d’un estudi d’opinió 

oficial. L’Administració o el personal de l’Administració que utilitzin 

aquesta informació estan obligats per llei a garantir-vos l’anonimat i el 

secret estadístic, és a dir, a no divulgar de cap manera les respostes 

individuals i a no utilitzar-les per a cap finalitat que no sigui l’elaboració 

d’un estudi d’opinió oficial. Teniu dret a no respondre totes les 

preguntes. L’informo que aquesta entrevista pot ser escoltada o 

gravada per un supervisor per garantir que està sent realitzada d’acord 

amb les instruccions rebudes.  

Si no es pot completar l’enquesta en aquell telèfon, 

anotar la incidència  

101. La persona seleccionada no és mai casa 

102. Problemes tècnics 103. No és un domicili 

particular / No viu a un domicili particular 

104. Segona residència, individus no 

empadronats 119. No té la ciutadania 

espanyola 105. Cap persona de la llar forma 

part de l’univers a entrevistar 106. Quota 

completa 107. Negativa de la llar 108. 

Negativa de la persona seleccionada (home) 

109. Negativa de la persona seleccionada 

(dona) 110. Problemes d’àudio 111. Problemes 

amb l’idioma 112. Malalt, incapacitat, persona 

molt gran 113. L’enquestador considera que 

no es pot continuar 114. No vol parlar del 

tema proposat a l’estudi 115. No entén les 

preguntes del qüestionari 116. Saturació 

d’enquestes (últimament n’ha fet moltes) 117. 

No té temps de seguir 118. No vol continuar 

l’enquesta per altres motius  

Prefereix que li faci les preguntes en català o en castellà? Català 

...................................................... 1 PASSEU A QST.CATALÀ-P1 Castellà 

................................................... 2 PASSEU A QST.CASTELLÀ-P1 Li és 

indiferent ......................................... 3 UTILITZEU UN O ALTRE QST 

SEGONS LA LLENGUA UTILITZADA  

F1F1. -Si és fix- Estic trucant a un 

domicili particular?  



1. Sí 2. No 
(FINALITZAR 

L’ENTREVISTA)  

F1F2. -Si és fix- Vostè viu en 

aquest domicili?  

1. Sí 2. No 
(FINALITZAR 

L’ENTREVISTA)  
F1M. -Si és mòbil- Vostè viu a un 

domicili particular?  

1. Sí 2. No 
(FINALITZAR 

L’ENTREVISTA)  

F2. Està vostè 

empadronat/ada a 

[MUNICIPI]?  

1. Sí 2. No 
(FINALITZAR 

L’ENTREVISTA)  

F3. Té vostè la ciutadania 

(nacionalitat) espanyola?  

1. Sí, tinc la ciutadania (espanyola) 2. Sí, tinc la 

ciutadania i una altra 3. No tinc la ciutadania 

espanyola (sóc estranger) (FINALITZAR L’ENTREVISTA)  

Q1. Estic parlant amb un home o una dona? 
ENTREVISTADOR: ANOTEU EL SEXE PER LA VEU. SI NO ES 

DISTINGEIX, PREGUNTEU:  

Home 

...................................................

... 1 Dona 

...................................................

.... 2  

Q2. Digui'm la seva edat, si us plau PROGRAMADOR: 

SI AL CONFIRMAR L’EDAT DE LA PERSONA 

SELECCIONADA TÉ MENYS DE 18 ANYS, L’ENQUESTA 

NO ÉS VÀLIDA PROGRAMADOR: RECODIFICACIÓ 

AUTOMÀTICA REALITZADA PEL SISTEMA: 1. De 18 a 24 

anys 2. De 25 a 34 anys 2. De 35 a 49 anys 3. De 50 a 64 

anys 4. 65 anys o més  



C1. Em podria dir on va 

néixer? Precodificació en 

pantalla. NOMÉS UNA 

RESPOSTA Espontània.  

1. Catalunya 2. 

Altres comunitats 

autònomes 3. Unió 

Europea 4. Resta 

del món  

Experiment Grup A 

(50%): Primer p1 i 

després p2 Grup B 

(50%): Primer p2 i 

després p1  

1. A continuació li llegiré diferents situacions, em podria dir si 

vostè les considera molt, bastant poc o gens acceptables? (ordre 

aleatori) a) Que un funcionari accepti diners per tal d’agilitzar un 

tràmit b) Que un polític doni el seu suport a un projecte per 

beneficiar un grup econòmic en atenció al suport que aquest ha 

donat al seu partit c) Que un funcionari faci servir un bé públic 

(cotxe, telèfon...) per a una finalitat privada d) Que un policia no 

apliqui una multa a un amic seu  
e) Que un càrrec polític contracti a un amic íntim per un càrrec de confiança 

f) Que una persona que treballa al sistema sanitari públic ajudi a un familiar 

a saltar la llista d’espera g) Que un alt càrrec accepti una caixa de vi d’una 

empresa  

1. Molt 2. 

Bastant 3. Poc 

4. Gens 98. (NO 

LLEGIR) No sap 

99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  

2. Vostè considera que les següents accions són molt, bastant, 

poc o gens justificables? (ordre aleatori) b) Empadronar un fill a 

casa dels avis per tal que l’acceptin a l’escola desitjada d) Quedar-

se una cartera amb 200€, on hi ha les dades de qui l’ha perdut e) 

Després de cometre una infracció de trànsit i per evitar perdre 

punts del carnet de conduir, acordar amb un familiar que digués 

que conduïa ell. f) Passar factures personals fent veure que són 

despeses de la feina g) Colar-se al metro h) Ocultar ingressos per 

pagar menys impostos sobre la renda i) Copiar en un examen j) 

Contractar un parent/amic per ocupar un lloc en un organisme 

públic k) Contractar un servei sense factura per estalviar-se l’IVA l) 



Inflar el currículum m) Trucar a un metge amic per evitar la llista 

d’espera  

1. Molt 2. 

Bastant 3. Poc 

4. Gens 98. (NO 

LLEGIR) No sap 

99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  

3. Considera vostè que les conductes que li llegiré a continuació 

es podrien considerar corruptes? (ordre aleatori) a) Que un polític 

voti un projecte per afavorir l’empresa del seu fill b) Que un 

empresari pagui per obtenir un contracte públic c) Que una 

persona aprofiti el seu càrrec públic per a beneficiar-se 

personalment d) Que un ex-alt càrrec utilitzi els seus contactes 

per influir en decisions polítiques f) Que un càrrec públic accepti 

regals d’una empresa proveïdora g) Que un funcionari realitzi 

activitats electorals durant el seu temps de treball h) Que un 

metge de la sanitat pública faci un viatge pagat per un laboratori 

farmacèutic i) Que un directiu d’una empresa privada accepti 

regals d’una empresa proveïdora  

1. Sí 2. No 98. 

(NO LLEGIR) 

No sap 99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  

 
4. 1 En els darrers dos anys, a Catalunya, ha vist personalment en 

alguna institució pública que un treballador abusés de la seva 

posició en benefici privat... (ordre aleatori) a) Afavorint a familiars, 

amics, empreses o a un mateix b) Acceptant un regal c) Acceptant un 

suborn d) Seguint criteris inapropiats en l’aplicació de la norma e) 

Tenint conductes impròpies al lloc de treball (sortir abans, quedar-se 

material,...)  

1. Sí 2. No 98. 

(NO LLEGIR) 

No sap 99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  

(el mateix ordre aleatori que a la P4.1) 4.2a -Si P4.1a=Sí- A qui 

ha vist afavorir familiars, amics, empreses o a un mateix? 4.2b 

-Si P4.1b=Sí- A qui ha vist acceptar un regal? 4.2c -Si P4.1c=Sí- 



A qui ha vist acceptar un suborn? 4.2d -Si P4.1d=Sí- A qui ha 

vist seguir criteris inapropiats en l’aplicació de la norma? 4.2e -

Si P4.1e=Sí- A qui ha vist tenir conductes impròpies al lloc de 

treball? (ordre aleatori) (multiresposta) LLEGIR OPCIONS DE 

RESPOSTA  

1. A un policia 2. A algú en el 

sistema judicial 3. A algú en 

el sistema educatiu 4. A algú 

en el sistema sanitari 5. A 

algú de l’administració 7. 

Altres (anotar) (no llegir) 98. 

(NO LLEGIR) No sap 99. (NO 

LLEGIR) No contesta  

5. Actualment vostè considera que a Catalunya hi ha molta, bastanta, 

poca o gens corrupció?  

1. Molta 2. 

Bastanta 3. 

Poca 4. Gens 

98. (NO 

LLEGIR) No sap 

99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  

6. Per a vostè, la corrupció a Catalunya és un problema molt, 

bastant, poc o gens greu?  

1. Molt 2. 

Bastant 3. Poc 

4. Gens 98. (NO 

LLEGIR) No sap 

99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta 

  

7. Vostè considera que en els últims anys la corrupció ha 

augmentat, s’ha mantingut o ha disminuït a Catalunya?  

1. Ha 

augmentat 2. 

S’ha mantingut 

3. Ha disminuït 

98. (NO 



LLEGIR) No sap 

99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  

8. En general, creu que els/les catalans som molt, bastant, 

poc o gens honestos? 

1. Molt 2. 

Bastant 3. Poc 

4. Gens 98. (NO 

LLEGIR) No sap 

99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  

9. En una escala de 0 a 10, en la qual 0 significa que mai s’és 

suficientment prudent amb el tracte amb els altres i 10 que 

es pot confiar en la majoria de la gent, on es situaria vostè? 

10. Si volgués obtenir alguna cosa de l’administració pública o d’un 

servei públic, en quina mesura consideraria acceptable fer el 

següent? Molt, bastant, poc o gens acceptable? (ordre aleatori entre 

les dues primeres; la darrera deixar-la sempre la darrera) a) Fer un 

regal b) Donar diners c) Fer un favor  

1. Molt 

acceptable 2. 

Bastant 

acceptable 3. 

Poc acceptable 

4. Gens 

acceptable 98. 

(NO LLEGIR) 

No sap 99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  
 

11. Digui’m, si us plau, si està molt, bastant, poc o gens d’acord amb les 

següents afirmacions: (ordre aleatori) a) Els polítics fan el que toca per lluitar 

contra la corrupció b) Els nomenaments a l’administració pública es basen en 

el mèrit i la capacitat c) Hi ha manca de transparència en les decisions 

públiques d) Hi ha uns vincles massa estrets entre negocis i política e) Els 

polítics donen prou explicacions sobre la seva gestió f) En situacions 

d’emergència (com ara pandèmies, desastres naturals o accidents 

catastròfics) augmenta el risc de corrupció.   



1. Molt d’acord 

2. Bastant 

d’acord 3. Poc 

d’acord 4. Gens 

d’acord 98. (NO 

LLEGIR) No sap 

99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  

12. Vostè creu que a Catalunya els partits polítics es 

financen il·legalment?  

1. Sí 2. No 98. 

(NO LLEGIR) 

No sap 99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  

13. Quina hauria de ser la reacció d’institucions i de partits quan hi 

hagi indicis de corrupció que afectin un dels seus càrrecs públics? 

(ordre fix) LLEGIR OPCIONS DE RESPOSTA  

1. Apartar-lo de les seves funcions fins que 

hi hagi sentència 2. Mantenir-lo fins que hi 

hagi sentència 3. Deixar que l’interessat 

decideixi 4. Altres: especificar (No llegir) 

98. (NO LLEGIR) No sap 99. (NO LLEGIR) 

No contesta  

14. Creu que, en general, a Catalunya els càrrecs polítics són 

molt, bastant, poc o gens honestos?  

1. Molt 2. 

Bastant 3. Poc 

4. Gens 98. (NO 

LLEGIR) No sap 

99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  

15. I el personal de l’Administració?  

1. Molt 2. 

Bastant 3. Poc 

4. Gens 98. (NO 

LLEGIR) No sap 

99. (NO 



LLEGIR) No 

contesta  

16. En els següents serveis públics vostè considera que la corrupció 

està molt, bastant, poc o gens estesa ? (ordre aleatori) a) Urbanisme b) 

Obres públiques c) Justícia d) Habitatge de protecció oficial e) Cossos 

policials f) Serveis socials g) Sanitat h) Cultura i) Ensenyament  

1. Molt 2. 

Bastant 3. Poc 

4. Gens 98. (NO 

LLEGIR) No sap 

99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  

 

17. En les següents institucions, considera que la corrupció està 

molt, bastant, poc o gens estesa ? (ordre aleatori) a) Partits polítics 

b) Entitats financeres c) Sindicats d) Ajuntaments de Catalunya e) 

Parlament de Catalunya f) Mitjans de comunicació g) Administració 

de la Generalitat h) Clubs esportius i) Fundacions i associacions j) 

Universitats k) Empreses privades  

1. Molt 2. 

Bastant 3. Poc 

4. Gens 98. (NO 

LLEGIR) No sap 

99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  

18. En les següents activitats públiques, considera que la corrupció 

està molt, bastant, poc o gens estesa? (ordre aleatori) a) Contractes 

públics b) Concessió de llicències i autoritzacions c) Subvencions a 

entitats d) Ajuts a empreses e) Fons de la Unió Europea f) Selecció de 

personal g) Control i inspecció h) Elaboració de lleis i reglaments i) 

Multes i sancions  

1. Molt 2. 

Bastant 3. Poc 

4. Gens 98. (NO 

LLEGIR) No sap 

99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  



19.  Considera que les relacions entre els càrrecs públics i els 

grups d’interès són molt, bastant, poc o gens transparents?  

1. Molt 2. 

Bastant 3. Poc 

4. Gens 98. (NO 

LLEGIR) No sap 

99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  

20. Creu que la informació que ofereixen els mitjans de 

comunicació sobre els casos de corrupció és molt, bastant, poc o 

gens objectiva?  

1. Molt 

objectiva 2. 

Bastant 

objectiva 3. Poc 

objectiva 4. 

Gens objectiva 

98. (NO 

LLEGIR) No sap 

99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  

21. 1 Creu que una persona com vostè pot fer alguna cosa per 

ajudar a combatre la corrupció a Catalunya? 1- si. 2. no 

21. 2 Què seria el més efectiu que podria fer? (ordre aleatori) 

LLEGIR OPCIONS DE RESPOSTA Si P 21.1=sí  

1. Associar-se o recolzar organitzacions que estan lluitant 

contra la corrupció 2. Fer difusió pública del problema, per 

exemple, a les xarxes socials 3. Votar per candidats nets o 

partits que prometin una lluita eficaç contra la corrupció 4. 

Denunciar la corrupció quan la veu o l’experimenta 5. Altres 

(anotar) (no llegir)  
98. (NO 

LLEGIR) No sap 

99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  

22. Per quin dels següents motius vostè  no denunciaria un cas de 

corrupció del qual en té coneixement? (multiresposta) LLEGIR 

OPCIONS DE RESPOSTA  



1. Per por a represàlies 2. 

Per la dificultat de reunir 

proves 3. Perquè el 

responsable no serà 

castigat 4. Perquè no sé 

on denunciar-ho. 5. Altres: 

especificar (no llegir) 98. 

(NO LLEGIR) No sap 99. 

(NO LLEGIR) No contesta  

23. Per quin motiu vostè no demanaria informació que es troba en 

poder de  l’Administració? (multiresposta) LLEGIR OPCIONS DE 

RESPOSTA 

1. No sabia que es pot demanar. 2. Perquè és molt 

complicat 3. Perquè l’Administració no respon 4. 

Perquè no tinc temps  5. Altres 98 (NO LLEGIR) No 

sap 99 (NO LLEGIR) No contesta 

24. Quan una institució no dóna la informació que se li demana per 

quin o quines de les següents raons creu vostè que no ho fa? 

(resposta múltiple) LLEGIR OPCIONS DE RESPOSTA  

1. Perquè tenen alguna cosa a 

amagar 2. Perquè la gent demana 

coses absurdes 3. Perquè sap que 

no serà sancionada si se li nega 4. 

Perquè és costós i complicat 5. 

Altres: especificar [no llegir] 98. 

(NO LLEGIR) No sap 99. (NO 

LLEGIR) No contesta  

25. Creu que les administracions públiques catalanes són 

molt, bastant, poc o gens transparents?  

1. Molt 2. 

Bastant 3. Poc 

4. Gens 98. (NO 

LLEGIR) No sap 

99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  

26. A Catalunya fins a quin punt creu que les 

administracions públiques tracten de forma privilegiada les 

persones i entitats afins al govern? (llegir opcions de 

resposta)  



1. Molt 2. 

Bastant 3. Poc 

4. Gens 98. (NO 

LLEGIR) No sap 

99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  

27.1 Creu vostè que el patrimoni i l’activitat econòmica 

dels càrrecs públics haurien d’estar controlats per un 

organisme independent?  

1. Sí 2. No 98. 

(NO LLEGIR) 

No sap 99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  

27.2  (Si P31.1=Sí) I el de la 

família del polític? 1. Sí 2. No 

98. (NO LLEGIR) No sap 99. 

(NO LLEGIR) No contesta 

28. Imagini que el partit que voldria votar es veu afectat en casos de 

corrupció però durant el seu mandat ha aconseguit disminuir l’atur i ha 

millorat la situació econòmica. Vostè... LLEGIR OPCIONS DE 

RESPOSTA  

1. El 

continuaria 

votant 2. 

Votaria un altre 

partit 3. 

S’abstindria 4. 

Votaria en 

blanc 98. (NO 

LLEGIR) No sap 

99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  

29. Vostè coneix o ha sentit a parlar de l’Oficina 

Antifrau de Catalunya?  

1. Sí 2. No 98. 

(NO LLEGIR) 

No sap 99. (NO 



LLEGIR) No 

contesta  

 
30. En una escala de 0 a 10, on 0 és cap confiança i 10 total 

confiança, en quin grau confia vostè en les següents institucions per 

lluitar contra la corrupció? (ordre aleatori) a) La policia b) La justícia 

(jutjats, tribunals, fiscalia) c) Els mitjans, la premsa, els periodistes d) 

(Només si P25=Sí) L’Oficina Antifrau de Catalunya e) ONGs i altres 

associacions  

1. Molt 2. 

Bastant 3. Poc 

4. Gens 98. (NO 

LLEGIR) No sap 

99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  

 

 DADES 

SOCIODEMOGRÀFIQUES  

C1. En una escala de 0 a 10, on 0 significa extrema 

esquerra i 10 extrema dreta. Vostè com es defineix? NOMÉS 

UNA RESPOSTA Llegir opcions  

98. (NO 

LLEGIR) No sap 

99. (NO 

LLEGIR) No 

contesta  

 
C3. Em podria dir a quin partit o coalició va votar a les darreres 

eleccions al Parlament de Catalunya, celebrades el 21 de desembre 

de l’any passat? NOMÉS UNA RESPOSTA Espontània.  

1. PPC Partit Popular de Catalunya 2. C’s 

Ciutadans. Partido de la Ciudadanía 3. 

JxCat Junts per Catalunya (PDeCAT) 

(Convergència) 4. ERC Esquerra 

Republicana de Catalunya 5. PSC Partit dels 

Socialistes de Catalunya 6. CeCP Catalunya 

en Comú Podem (Podem + Comuns + ICV + IU) 

7. CUP (Candidatura d’Unitat Popular) 80. 

Altres partits (especificar) 93. Nul 94. 



En blanc 97. No va votar 98. No ho 

recorda 99. No contesta  

C4. Amb quina de les següents frases se sent més 

identificat/ada? Em sento... NOMÉS UNA RESPOSTA Llegir 

opcions de resposta.  

1. Només espanyol/a 

2. Més espanyola/a 

que català/ana 3. 

Tan espanyol/a com 

català/ana 4. Més 

català/ana que 

espanyol/a 5. Només 

català/ana 98. (NO 

LLEGIR) No sap 99. 

(NO LLEGIR) No 

contesta  

C5b. Recorda quina llengua va parlar primer vostè, a 

casa, quan era petit? Espontània. NOMÉS UNA RESPOSTA 1. 

Català (valencià / balear) 2. Castellà 3. Totes dues 

igual: català (valencià / balear) i castellà 4. Aranès 80. 

Altres llengües o altres combinacions (anotar) 98. No 

ho sap 99. No contesta  

 
C8. En quina de les següents situacions laborals es 

troba vostè actualment? NOMÉS UNA RESPOSTA Llegir 

opcions de resposta.  

1. treballa per compte propi. 2. Treballa per compte 

d’altrei. 3. No treballa (desocupat, aturat, de baixa 

temporal).4. és estudiant. 5. És pensionista o jubilat 

98 (NO LLEGIR) NO sap 99 (NO LLEGIR) No 

contesta 

C9. Quin és el nivell màxim de formació 

que ha assolit? NOMÉS UNA RESPOSTA 

Espontània.  

Agrupar en 1. Estudis primaris. 2. Estudis secundaris. 3. Estudis 

universitaris. 98. No ho sap 99. No contesta  

 

 


