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Anàlisi de resultats per col·lectius 
Gènere, edat, dimensió del municipi i nivell d’estudis  
 

  

Gènere 

 Les dones tenen la percepció que hi ha més corrupció que els 
homes (el 76% de les dones creu que hi ha molta o bastanta 
corrupció mentre que només ho creuen el 67,5% dels homes). D’altra 
banda, les dones creuen que la corrupció ha augmentat més que els 
homes (37,4% enfront el 23,2% dels homes). 
 

 En el sistema sanitari les dones:  
o Han vist afavorir més familiars, amics, empreses o un mateix 

que els homes (51,9% respecte el 31%) 
o Han vist més acceptació de regals que els homes (48,3% 

respecte el 31,8%) 
o Han vist més conductes impròpies al lloc de treball que els 

homes (37,6% davant el 26,2% dels homes) 
 En l’administració local els homes: 

o Han vist afavorir més familiars, amics, empreses o un mateix 
(40,2% respecte el 22,1% de les dones).  

o Han vist més acceptació de regals que les dones (47,7% 
enfront del 21,7%).  

 En la policia els homes: 
o Un 39,6% dels homes ha vist a la policia seguir criteris 

inapropiats en l’aplicació de la norma mentre que només el 
10,1% de les dones respon haver-ho vist. 

o Han vist tenir conductes impròpies al lloc de treball més que 
les dones (27,7% enfront el 15,2%) 

 
 Els homes castiguen electoralment més els partits afectats per 

casos de corrupció que les dones, ja que el 48,4% dels homes votaria 
a un altre partit enfront el 38,3% de les dones, quan el partit 
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s’hagués vist afectat en un cas de corrupció tot i millorar l’atur i la 
situació econòmica.   
 

 Els homes creuen que el fet que els partits polítics rebin 
finançament privat influeix en les seves decisions posteriors quan 
són al govern més que les dones. Així, el 42,7% dels hores creuen que 
influeix molt respecte el 32,7% de les dones.  
 

 En l’activitat pública de multar i sancionar, els 51,2% de les dones 
creuen que hi ha molta o bastanta corrupció enfront el 39,6% dels 
homes.   
 

 Els homes creuen que el personal de l’administració és més honest 
que les dones (74,5% dels homes creuen és molt o bastant honest 
enfront el 64% de les dones).  
 

 Per últim, pel que fa al coneixement de l’Oficina Antifrau, els homes 
la coneixen més que les dones ja que el 73,8% dels homes la coneix 
enfront del 61,7% de les dones.  

Edat 

 Els joves de 18 a 29 anys consideren molt o bastant acceptables les 
següents situacions:  

o Que un polític doni el seu suport a un projecte per beneficar 
un grup econòmic en atenció al suport que aquest ha donat 
al seu partit (9,4% enfront el 3,7% del conjunt) 

o Que un funcionari faci servir un bé públic per una finalitat 
privada (8,5% davant el 3,3% del conjunt) 

o Que una persona que treballa al sistema sanitari públic ajudi  
un familiar a saltar la llista d’espera (16,9% respecte l’11% del 
conjunt) 

o Que un alt càrrec accepti una caixa de vi d’una empresa 
(26,4% davant del 17,7% del conjunt) 

o Empadronar un fill a casa dels avis per tal que l’acceptin a 
l’escola desitjada (46,2% respecte el 28,2% de mitjana total). 
En aquest punt els de 25 a 34 anys sumen un 40,4%. 

o Colar-se al metro (18% davant el 7,7% del conjunt) 
o Copiar en un examen (19,9% enfront del 8,8% del conjunt) 
o Contractar un parent/amic per ocupar un lloc en un 

organisme públic (13,2% davant del 7,4% del conjunt) 
o Inflar el currículum (16% respecte el 7,7% del conjunt) 

 
 Respecte la consideració de conductes corruptes, els joves creuen 

que no ho són: 
o Que un càrrec públic accepti regals d’una empresa 

proveïdora (30,2% respecte el 20,8% del conjunt) 
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o Que un funcionari realitzi activitats electorals durant el seu 
temps de treball (44,3% enfront del 26,6% del conjunt). 

o Que un metge de la sanitat pública faci un viatge pagat per 
un laboratori farmacèutic (44,3% davant el 30,2% del 
conjunt); en aquest punt els de 25 a 34 anys sumen un 41,3% 

o Que un directiu d’una empresa privada accepti regals d’una 
empresa proveïdora (63,8% respecte el 43,4% del conjunt); les 
persones de 30 a 44 anys sumen un 50,7%, mentre que les de 
més de 65 anys pensen que sí que és una conducta corrupta 
(66,7% pensen que és una conducta corrupta enfront el 53,6% 
del conjunt) 
 

 Les persones entre 18 i 29 anys han vist en alguna institució pública 
que un treballador abuses de la seva posició pública en benefici 
privat; així, un 47,2% ho ha vist enfront el 22,5% del conjunt. Per 
contra, els que tenen més de 65 anys manifesten no haver vist 
corrupció ja que són el 10.2%.  
D’altra banda, els joves d’entre 18 i 29 anys: 

o han vist l’acceptació d’un regal (19,8% enfront el 12,2% del 
conjunt)  

o han vist el seguiment de criteris inapropiats en l’aplicació de 
la norma (32,1% davant el 22,9% del conjunt) 

o tenir conductes impròpies al lloc de treball (39,6% enfront el 
30%); destaquen els que ho han vist al sistema educatiu (31% 
enfront el 17,6%). Els que tenen entre 30 i 44 anys el 36,6% 
mentre que entre els que tenen més de 65 anys només el 
16,7% ho ha vist. 

 
 Els joves d’entre 18 i 29 anys creuen que: 

o la corrupció ha disminuït (17% enfront el 26,5% del conjunt)  
o els catalans som poc honestos (32,1% respecte el 15,5% de 

mitjana total) 
o que compleixen poc les lleis (22,6% enfront el 14,1% del 

conjunt).  
 

 Respecte el que és més efectiu per combatre la corrupció i per 
franges d’edat:  

o Els joves d’entre 18 i 29 anys creuen que es fer difusió pública 
del problema per exemple a les xarxes socials (18,9% enfront 
el 12% de mitjana total) 

o Votar per candidats nets o partits que prometin una lluita 
eficaç contra la corrupció és l’opció preferida pel 37,5% dels 
qui tenen mes de 65 anys (la mitjana total és del 30,6%).  
 

 Respecte el càstig electoral, els qui més castiguen els partits 
afectats per casos de corrupció són els que tenen entre 30 i 44 anys 
(votarien un altre partit un 49,3% enfront el 43,2% del conjunt) i els 
que tenen més de 65 anys són els que castiguen menys ja que el 
30,1% el continuaria votant respecte el 23,5% del conjunt.  
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 La corrupció està molt o bastant estesa, entre els joves de 18 a 29 
anys, en les institucions següents:  

o Els cossos policials (67% respecte el 44,1% del conjunt) 
o Serveis socials (46,2% respecte el 34,7% de la mitjana total) 
o Sanitat (53,7% respecte el 40 del conjunt) 
o Ensenyament (37,4% respecte el 25,9% de la mitjana total) 
o Partits polítics (92,4% enfront el 82,7% del conjunt) 
o Entitats financeres (89,6% respecte el 82% del conjunt) 
o Sindicats (67,9% davant el 61,8% de la mitjana total) 
o Parlament de Catalunya (64,1% respecte el 47,9% del conjunt) 
o Administració de la Generalitat (65,1% respecte el 51,6% de la 

mitjana total) 
o Universitats (42,5% enfront el 30,3% del conjunt) 
o Empreses privades (80,1% respecte el 59,2% del conjunt) 

 
 Sobre el coneixement de l’Oficina Antifrau, les persones més grans 

la coneixen més que les més joves. Així, el 75,2% de les de 45 a 64 
anys responen que la coneixen. A l’altre costat tenim els joves amb 
un grau de desconeixement més gran: només el 45,3% dels qui tenen 
entre 18 i 29 anys la coneixen.  

Dimensió del municipi  

 En els municipis de menys de 10.000 habitants:  
o Han vist més l’afavoriment de familiars, amics, empreses o un 

mateix a l’administració local (43,2% respecte el 30,4% del 
conjunt).  

o Han vist més l’acceptació de regals a l’administració local 
(56,3% enfront el 32,7% del conjunt). 

o Han vist més el seguiment de criteris inapropiats en 
l’aplicació de la norma entre la policia (44,2% davant del 
26,2% del conjunt)  

o Creuen que la corrupció és un problema poc greu (21,7% 
enfront un 14,9% de la mitjana total) 

o Creuen que els catalans som molt honestos (24,1% respecte 
el 17,5% del conjunt) 

o Creuen menys que els partits es financen il·legalment (només 
creuen que es financen il·legalment un 44.6% respecte el 
51,9% del conjunt) 

o Creuen que a la justícia la corrupció està molt estesa (38% 
respecte el 28,9% del conjunt) 

o Creuen que hi ha bastanta corrupció en els habitatges de 
protecció oficial (44% davant del 35,4% de la mitjana total) 

o Creuen que hi ha menys corrupció a l’Administració de la 
Generalitat (el 12,7% creu que hi ha molta corrupció quan la 
mitjana total és del 18%) 
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o Creuen que hi ha bastanta corrupció en la selecció de 
personal i en el control i la inspecció (50,6% i 47% respecte el 
43,2% i 39,2% respectivament) 
  

 En els municipis d’entre 10.001 i 50.000 habitants: 
o Han vist el seguiment de criteris inapropiats en l’aplicació de 

la norma entre l’administració local (50,6% enfront el 41,2% 
del conjunt) 

o Han vist tenir conductes impròpies al lloc de treball a 
l’administració local (50,6% respecte el 51,9% del conjunt) 

o Estan poc d’acord amb que els polítics donen prou 
explicacions sobre la seva gestió (51,5% respecte el 45,3% del 
conjunt) 

o Creuen que hi ha poca corrupció a la sanitat (53,2% respecte 
el 46,9% del conjunt) 

o Creuen que la corrupció està poc estesa als mitjans de 
comunicació (53,2% davant el 46,9% del conjunt) 

o  Creuen que a les empreses privades hi ha bastanta corrupció 
(47,2% enfront el 40,8% del conjunt) 

o Creuen que la informació que ofereixen els mitjans de 
comunicació sobre els casos de corrupció és molt o bastant 
objectiva (39% respecte el 31,9% del conjunt) 
 

 En els municipis d’entre 50.001 i 1 milió d’habitants:  
o Han vist menys, personalment i en els darrers 2 anys, el 

seguiment de criteris inapropiats en l’aplicació de la norma 
(18,5% respecte el 22,9% del conjunt) 

o Han vist menys tenir conductes impròpies al lloc de treball a 
l’administració local (30% davant el 41,2% del conjunt) 

o Han sentit a parlar menys de l’Oficina Antifrau (57,8% enfront 
el 67,5% del conjunt) 

o Finalment, creuen menys en la dificultat de reunir proves com 
el motiu que els portaria a no denunciar un cas de corrupció 
(42,2% respecte el 48,2% del conjunt) 
 

 En els municipis de més d’1 milió d’habitants:  
o Han vist més, personalment i en els darrers 2 anys,  més 

acceptacions de regals i de suborns (19,7% i 7,1% enfront el 
12,2% i 4,2% respectivament) 

o Han vist més l’afavoriment de familiars, amics, empreses o un 
mateix al sistema sanitari (55,8% enfront el 42,4% del 
conjunt) i a l’administració de la Generalitat 39,5% davant del 
20,9% del conjunt).  

o En quant a l’acceptació de regals, per institucions, n’han vist 
més al sistema sanitari (61,1% respecte el 41,3% del conjunt). 

o Han vist conductes impròpies al lloc de treball a 
l’Administració de la Generalitat per sobre del conjunt (27,8% 
enfront al 16,1%) 

o Creuen que hi ha menys corrupció a la justícia (21,9% 
respecte el 28,9% del conjunt) 
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o Creuen que la corrupció està bastant estesa als mitjans de 
comunicació (43,7% davant el 37,4% del conjunt) 

o Creuen que la corrupció està poc estesa a les fundacions i 
associacions (34,4% enfront el 41,9% de la mitjana total) 

o Creuen que la corrupció està poc estesa en el control i la 
inspecció (39,9% respecte el 33,4% del conjunt) i en multes i 
sancions (50,3% davant del 42,7 del conjunt) 

o Per últim, han sentit a parlar més de l’Oficina Antifrau (76% 
respecte el 67,5 del conjunt) 

Nivell d’estudis 

 El qui tenen estudis primaris són més estrictes en relació a la 
justificació de conductes; així doncs, l’esmentat col·lectiu considera 
que és gens justificable:  

o Que després d’una infracció de trànsit i per evitar perdre 
punts del carnet de conduir s’acorda amb un familiar dir que 
conduïa ell (un 82,8% respecte el 68,5% del conjunt) 

o Passar factures personals fent veure que són despeses de 
feina (un 90% enfront del 79,2% de la mitjana total) 

o Colar-se al metro (71% respecte el 60,6% del conjunt) 
o Copiar en un examen (un 69,7% davant del 54% del conjunt) 
o Contractar un servei sense factura per estalviar-se l’IVA 

(60,2% respecte el 49,2% de la mitjana total) 
o Inflar el currículum (76,5% enfront el 63,1%) 
o Trucar a un metge per evitar la llista d’espera (48% enfront 

del 37,6% de la mitjana total)  
 

 Respecte a la consideració de conductes corruptes, els qui tenen un 
nivell d’estudis primaris, consideren que un directiu d’una empresa 
privada accepti una caixa de vi és una conducta corrupta en un 
63,8% del total respecte del 53,6% del conjunt.  
 

 La mitjana total dels que han vist que un treballador abusés de la 
posició pública en benefici privat és del 22,5%, mentre que els que 
tenen un nivell d’estudis primaris aquesta xifra disminueix fins al 
11,8%. Per tant, els que tenen estudis més baixos han vist menys 
afavorir a familiars, amics, empreses o un mateix. 

 
 Respecte els que han vist hom seguint criteris inapropiats en 

l’aplicació de la norma la mitjana total és del 22,9% i entre els que 
tenen un nivell d’estudis baixos la dada disminueix fins al 14,9%. Per 
tant, una vegada més aquest col·lectiu ha vist menys corrupció. El 
mateix passa amb les conductes impròpies al lloc de treball, on la 
mitjana total és del 30% mentre que entre l’esmentat col·lectiu 
s’afirma que s’ha vist tant sols en el 15,4%.  
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 Sobre la percepció de la corrupció els qui tenen estudis primaris 
creuen que hi ha molta corrupció (33% respecte el 24,4% del 
conjunt). 
 

 Respecte l’evolució de la corrupció, el col·lectiu que afirma que ha 
tingut un augment més significatiu és el dels que tenen un nivell 
d’estudis primaris (42,1% enfront del 30,6%). El mateix col·lectiu, és 
el que està menys d’acord amb l’afirmació de que els polítics fan el 
que toca per lluitar contra la corrupció (48,4% respecte el 42,1% que 
està gens d’acord amb aquesta afirmació).  
 

 Els que tenen un nivell d’estudis universitaris, creuen que la 
corrupció està poc estesa:   
 

o als serveis socials (60,5% respecte el 49,5% de la mitjana 
total)  

o al Parlament de Catalunya (48,3% enfront el 38,8% del 
conjunt) 

o a l’Administració de la Generalitat (48,3% enfront del 37,9% 
de la mitjana total) 

o a fundacions i associacions (49% davant el 41,9% del conjunt) 
o a les universitats (65,3% davant el 53,2% del conjunt) 

 
 Pel que fa al coneixement de l’Oficina Antifrau, per col·lectius, són 

els que tenen un nivell d’estudis més alts (universitaris) els que la 
coneixen més (79,9% de coneixement respecte el 52,5% dels qui 
tenen estudis primaris). 
 

 Sobre la honestedat del personal al servei de l’administració, el 
70,1% dels que tenen universitaris creuen que són bastant honestos 
mentre que entre els que tenen estudis primaris la dada cau fins al 
50,5%.  
 

 Per últim, sobre la transparència a l’administració pública, el 49,7% 
dels que tenen estudis universitaris creuen que són bastant 
transparents respecte el 40% del conjunt. Per tant, a més nivell 
d’estudis, més creença que hi ha transparència a les 
administracions públiques.  

 

 

 

 

 

 

 

Ribes 3  
08013 Barcelona 
T +34 935 545 555 
bustiaoac@antifrau.cat 
www.antifrau.cat  


