Baròmetre 2020

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

Gènere
 Sobre l’acceptabilitat de diverses situacions:
 El 81,5% de les dones creuen gens acceptable que un policia
no apliqui una multa a un amic seu respecte el 76,2% dels
homes.
 Justificació de les següents accions:
 El 25,1% dels homes considera poc acceptable que 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 respecte el 16,1% de les dones. Tanmateix, el
77,1% de les dones ho considera gens acceptable enfront el
68,8% dels homes.
 El 19,2% dels homes considera poc acceptable passar
factures personals fent veure que són despeses de la feina
davant l’11,5% de les dones. Ara bé, el 85,3% de les dones ho
considera gens acceptable respecte el 78,4% dels homes.
 El 23,1% dels homes considera poc acceptable ocultar
ingressos per pagar menys impostos pel 15,6% de dones que
ho considera. De tota manera, el 78,5% de les dones ho
considera gens acceptable respecte el 66,3% dels homes.
 El 35,4% dels homes considera poc acceptable contractar un
servei sense factura per estalviar-se IVA respecte el 28,1% de
les dones.
 Conductes considerades com a corruptes:
 El 75,2% de les dones creu que és corrupte que un funcionari
realitzi activitats electorals durant el seu temps de treball
enfront el 68,8% dels homes.
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El 32,7% dels homes creu que és corrupte que un metge de la
sanitat pública faci un viatge pagat per un laboratori
farmacèutic respecte el 25,1% de les dones.

 Contacte directe amb la corrupció:
 Hi ha més homes que han vist un treballador abusar de la
seva posició en benefici privat acceptant un regal (l’11,3%
dels homes respecte el 6,3% de les dones).
 Hi ha més dones que han vist un policia afavorint familiars,
amics, empreses o un mateix que no pas homes (el 19,5% del
total de dones respecte el 6,8% d’homes).
 Hi ha molts més homes que han vist acceptar un regal a algú
de l’administració que no pas dones (65,2% d’homes davant
el 35,7% de dones).
 Hi ha més dones que han vist seguir criteris inapropiats en
l’aplicació de la norma (10,9% de dones respecte l’1,6%
d’homes).
 Hi ha més homes que han vist tenir conductes impròpies al
lloc de treball a algú del sistema judicial que no pas les dones
(8,5% d’homes davant l’1,4% de les dones).
 Les dones tenen la percepció que hi ha més corrupció que els homes
(el 71,6% de les dones creu que hi ha molta o bastanta corrupció
davant el 61,9% dels homes).
 El 44,5% de les dones creuen que la corrupció a Catalunya és un
problema molt greu enfront el 36,6% dels homes. D’altra banda, les
dones creuen que la corrupció ha augmentat més que els homes
(35,7% enfront el 24,1% dels homes).
 En el cas de voler obtenir alguna cosa de l’administració pública o
d’un servei públic, el 20,4% dels homes consideren poc acceptable
fer un favor respecte el 15,1% de les dones.
 El 18,8% dels homes està poc d’acord amb l’afirmació de que hi ha
manca de transparència en les decisions públiques enfront el 12,2%
de les dones.
 El 9,5% de les dones estan gens d’acord amb que hi ha uns vincles
massa estrets entre negocis i política respecte el 5,2% dels homes.
 El 22,9% dels homes està poc d’acord amb que en situacions
d’emergència augmenta el risc de corrupció davant el 14,7% de les
dones.
 A la resposta de si creuen que a Catalunya els partits polítics es
financen il·legalment el 22,8% de dones respon que no ho sap
respecte el 15,2% d’homes.
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 Respecte la reacció d’institucions i de partits quan hi hagi indicis de
corrupció que afectin un dels seus càrrecs públics el 80,8% de les
dones creuen que caldria apartar-lo de les seves funcions fins que hi
hagi sentència respecte el 74% d’homes. En aquesta mateixa
pregunta el 4,7% dels homes responen que caldria deixar que
l’interessat decideixi enfront l’1,8% de les dones.
 Sobre l’honestedat del personal de l’Administració el 61,9% dels
homes creuen que són bastant honestos davant el 47% de les dones.
En la mateixa pregunta, el 25,5% de les dones creu que són poc
honestos respecte el 17,4% dels homes.
 Extensió de la corrupció per serveis públics:
 El 32,1% de les dones creu que està molt estesa la corrupció
en la justícia respecte el 21,6% dels homes (el 29,7% d’homes
creu que està poc estesa enfront el 21,7% de les dones).
 El 30,7% dels homes creu que està poc estesa la corrupció a
l’habitatge de protecció oficial enfront el 24,6% de les dones.
 El 51,6% dels homes creu que està poc estesa la corrupció als
serveis socials respecte el 44,5% de les dones.
 Extensió de la corrupció per institucions:
 El 4,3% de les dones creu que està gens estesa als partits
polítics respecte l’1,7% dels homes.
 El 33% de les dones creu que la corrupció està molt estesa
entre les entitats financeres enfront el 26,8% dels homes.
 El 36,6% dels homes creu que està poc estesa la corrupció als
ajuntaments de Catalunya davant un 29,8% de les dones.
 El 31,6% de les dones responen que la corrupció està estesa a
l’Administració de la Generalitat enfront el 25,3% dels homes
(el 40,5% dels homes responen que ho està poc respecte el
27,8% de les dones).
 Un 33,4% dels homes creu que està poc estesa la corrupció a
les empreses privades respecte el 23,5% de les dones.
 Extensió de la corrupció per activitats públiques:
 En relació amb els ajuts a les empreses, el 31% dels homes
creuen que la corrupció està poc estesa respecte el 22,6% de
les dones.
 En la selecció de personal el 34,4% dels homes creuen que
està poc estesa la corrupció enfront el 25,7% de les dones.
 En el control i la inspecció el 35,9% dels homes creu que està
poc estesa la corrupció enfront el 27,1% de les dones.
 En l’elaboració de lleis i reglaments el 31,6% de les dones creu
que està estesa la corrupció enfront el 25,1% dels homes (el
39,3% dels homes creu que ho està poc respecte el 27,8% de
les dones).
 El 39,1% dels homes creu que està poc estesa la corrupció en
les multes i sancions respecte el 31,8% de les dones.

La corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes | Anàlisi de resultats per col·lectius

3

 El 31,2% de les dones no denunciaria un cas de corrupció del que en
té coneixement perquè no sap on denunciar-ho respecte el 23,6%
dels homes.
 El 30,2% de les dones no demanaria informació que es troba en
poder de l’Administració perquè no sabia que es podia demanar
respecte el 23,8% dels homes mentre que el 18,2% dels homes no ho
faria perquè no té temps respecte el 13,1% de les dones.
 El 36,6% dels homes creu que les administracions públiques
catalanes són bastant transparents enfront el 28,9% de les dones.
 Els homes tenen molt més coneixement de l’Oficina Antifrau que les
dones. El 62,2% dels homes la coneix i només ho fa el 44,7% de les
dones.

Edat
 Sobre l’acceptabilitat de diverses situacions:
 El 80,4% dels joves entre 18 i 29 anys i el 94,5% dels que tenen
entre 45 i 64 anys creuen gens acceptable que un funcionari
accepti diners per tal d’agilitzar un tràmit davant el 91,6% del
conjunt.
 El 64,7% dels joves entre 18 i 29 anys i el 91,3% dels que tenen
entre 45 i 64 anys creuen gens acceptable 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
respecte el 84,6% del conjunt.
 El 56,9% dels joves entre 18 i 29 anys i el 87,3% dels que tenen
més de 65 anys creuen gens acceptable que un funcionari
faci servir un bé públic (cotxe, telèfon...) per a una finalitat
privada enfront el 81,1% del conjunt.
 El 69,6% dels joves entre 18 i 29 anys creuen gens acceptable
que un policia no apliqui una multa a un amic seu davant el
78,9% del conjunt, mentre que el 62,7% considera gens
acceptable que un càrrec polític contracti a un amic íntim
per un càrrec de confiança davant el 73,2% del conjunt.
D’altra banda, el 41,2% consideren poc acceptable que una
persona que treballa al sistema sanitari públic ajudi a un
familiar a saltar la llista d’espera respecte el 29,5% del
conjunt i el 42,2% ho consideren gens acceptable respecte el
54% del conjunt.
 Justificació de les següents accions:
 Entre les persones de més de 65 anys:
 el 90,9% enfront el 85,4% del conjunt consideren gens
acceptable quedar-se una cartera amb 200€, on hi ha
les dades de qui l’ha perdut.
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el 85,9% davant el 73,1% del conjunt consideren gens
acceptable que 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.
el 91,4% respecte el 81,9% del conjunt, consideren gens
acceptable passar factures personals fent veure que
són despeses de la feina
el 80,5% enfront el 68,5% del conjunt, consideren gens
acceptable colar-se al metro (ho consideren gens
acceptable el 46,1% de persones entre 18 i 29 anys i el
62,5% de persones entre 30 i 44 anys).
el 80% davant el 72,5% del conjunt, considera gens
acceptable ocultar ingressos per pagar menys
impostos sobre la renda (ho consideren gens
acceptable el 54,9% de persones entre 18 i 29).
el 71,4% davant el 56,5% del conjunt, considera gens
acceptable copiar en un examen (ho consideren gens
acceptable el 36,3% de persones entre 18 i 29).
el 80% respecte el 72,5% del conjunt, considera gens
acceptable contractar un parent/amic per ocupar un
lloc en un organisme públic (ho consideren gens
acceptable el 48% de persones entre 18 i 29).
el 65% respecte el 53,3% del conjunt, considera gens
acceptable contractar un servei sense factura per
estalviar-se l’IVA (ho consideren gens acceptable el
40,2% de persones entre 18 i 29).
el 70,9% enfront el 61,1% del conjunt, considera gens
acceptable inflar el currículum (ho consideren gens
acceptable el 32,4% de persones entre 18 i 29 i el 65,6%
de les persones entre 45 i 64 anys).
el 55,5% davant el 45,4% del conjunt considera gens
acceptable trucar a un metge amic per evitar la llista
d’espera (ho consideren gens acceptable el 34,3% de
persones entre 18 i 29 anys).

 Conductes considerades com a corruptes:
 Entre les persones de 45 a 64 anys:
 el 94,8% respecte el consideren com a conducta
corrupta que un empresari pagui per obtenir un
contracte públic (ho consideren el 96,2% entre les
persones de 30 a 44 anys i un 87,7% de les que tenen
més de 65 anys).
 el 80,8% consideren com a conducta corrupta que un
càrrec públic accepti regals d’una empresa proveïdora
(ho consideren el 60,8% entre les persones entre 18 i
29 anys).
 el 76,7% consideren com a conducta corrupta que un
funcionari realitzi activitats electorals durant el seu
temps de treball (ho consideren el 51% entre les
persones entre 18 i 29 anys).
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 Contacte directe amb la corrupció:
 El 28,4% d’entre 18 i 29 anys i el 8,6% de persones de més de
65 anys han vist que un treballador abusés de la seva posició
en benefici privat afavorint a familiars, amics, empreses o a
un mateix.
 El 7,8% d’entre joves de 18 i 29 anys han vist un treballador
abusés de la seva posició en benefici privat acceptant un
suborn
 El 10,5% de persones de més de 65 anys ha vist un treballador
abusés de la seva posició en benefici privat seguint criteris
inapropiats en l'aplicació de la norma, mentre que l’11,4%
tenint conductes impròpies al lloc de treball.
 El 20,5% dels que tenen més de 65 anys creu que els catalans som
molt honestos respecte el 6,9% dels joves entre 18 i 29 anys.
 El 22,5% dels joves entre 18 i 29 anys considera bastant acceptable
fer un regal per obtenir alguna cosa de l’administració pública o
d’un servei públic.
 El 57,3% dels que tenen entre 30 i 44 anys i el 42,9% dels que tenen
entre 45 i 64 anys estan gens d’acord amb que els polítics fan el que
toca per lluitar contra la corrupció.
 El 47% dels que tenen entre 30 i 44 anys estan molt d’acord en que
hi ha manca de transparència en les decisions públiques.
 El 53,9% dels que tenen entre 18 i 29 anys i el 53% dels que tenen
entre 30 i 44 anys estan molt d’acord en que hi ha uns vincles
massa estrets entre negocis i política.
 Davant quina hauria de ser la reacció d’institucions i de partits quan
hi hagi indicis de corrupció que afectin un dels seus càrrecs públics,
el 89,2% d’entre el que tenen entre 18 i 29 anys i el 72,7% dels que
tenen més de 65 anys creuen que haurien d’apartar-lo de les seves
funcions fins que hi hagi sentència.
 Extensió de la corrupció per serveis públics:
 El 36,3% dels joves entre 18 i 29 anys creu que està molt
estesa la corrupció a la justícia i el 42,2% creu que ho està
bastant.
 El 22,5% dels joves entre 18 i 29 anys creu que està molt
estesa la corrupció entre els cossos policials i el 51% bastant
(els de més de 65 anys creuen que ho està molt el 8,6%).
 El 61,1% dels que tenen entre 20 i 44 anys creuen que està
poc estesa la corrupció en els serveis socials (només el 34,5%
dels que tenen més de 65 anys).
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 Extensió de la corrupció per institucions:
 El 51% dels joves entre 18 i 29 anys creuen que està molt
estesa la corrupció als partits polítics. Només el 25,9% dels
que tenen més de 65 anys ho creu.
 El 37,3% dels joves entre 18 i 29 anys creu que està estesa la
corrupció als mitjans de comunicació enfront el 18,7% dels
que tenen entre 45 i 64 anys).
 El 29,4% dels joves entre 18 i 29 anys creuen que està molt
estesa la corrupció a les empreses privades respecte el 12,5%
dels que tenen entre 45 i 64 anys o el 9,5% dels que tenen
més de 65 anys.
 Extensió de la corrupció per activitats públiques:
 El 29,2% dels que tenen entre 30 i 44 anys i el 27,5% dels joves
entre 18 i 29 anys creu que està molt estesa la corrupció en la
concessió de llicències i autoritzacions enfront el 12,3% dels
que tenen més de 65 anys.
 El 25,9% dels que tenen entre 30 i 44 anys creu que està
estesa la corrupció en les subvencions a entitats davant del
10,5% dels que tenen més de 65 anys.
 El 22,5% dels joves entre 18 i 29 anys creu que està estesa la
corrupció en els ajuts a empreses enfront el 9,1% dels que
tenen més de 65 anys.
 El 23,5% dels joves entre 18 i 29 anys creuen que està estesa
la corrupció en multes i sancions davant el 9,1% dels que
tenen més de 65 anys.
 El 41,2% dels joves entre 18 i 29 anys no denunciaria un cas de
corrupció del qual en té coneixement per por a represàlies i el 59.8%
per la dificultat de reunir proves enfront el 42,3% dels que tenen més
de 65 anys. A més, el 19,1% d’aquests que tenen més de 65 anys no
ho denunciarien perquè el responsable no serà castigat.
 El 43,1% dels joves entre 18 i 29 anys no demanarien informació que
es troba en poder de l’Administració perquè no sabia que es podia
demanar. El 30,8% dels que tenen entre 30 i 44 anys no ho farien
perquè és molt complicat i el 22,7% perquè no tenen temps, mentre
que el 26,4% dels que tenen més de 65 anys no ho farien perquè
l’administració no respon.
 El 53,9% dels que tenen entre 18 i 29 anys creuen que quan una
institució no dóna la informació que se li demana es perquè tenen
alguna cosa a amagar enfront el 46,5% dels que tenen entre 30 i 44
anys i el 31,4% dels que tenen més de 65 anys.
 El 53,9% dels joves entre 18 i 29 anys creuen que les
administracions públiques tracten bastant de forma privilegiada les
persones i entitats afins al govern respecte el 35% dels que tenen
més de 65 anys.
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 El 55,9% dels joves entre 18 i 29 anys votarien un altre partit si el
partit que voldria votar es veu afectat en casos de corrupció però
ha aconseguit disminuir l'atur i ha millorat la situació econòmica
respecte el 26,8% dels que tenen més de 65 anys. En canvi, el 32,3%
dels que tenen més de 65 anys el continuarien votant.
 Només el 36,3% dels joves entre 18 i 29 anys han sentit a parlar de
l’Oficina Antifrau de Catalunya respecte el 43,2% dels que tenen
entre 30 i 44 anys i el 63,3% dels que tenen entre 45 i 64 anys.

Dimensió del municipi
 En els municipis de menys de 10.000 habitants:
 Són més laxes en la justificació d’algunes conductes:
 Consideren gens justificable que després d’una
infracció de trànsit i per evitar perdre punts del carnet
de conduir s’acordi amb un familiar dir que conduïa ell
(59,5% enfront el 73,1% del conjunt).
 Consideren gens justificable passar factures personals
fent veure que són despeses de la feina (72,4% davant
del 81,9% del conjunt).
 Consideren gens justificable colar-se al metro (61,3%
respecte el 68,5% del conjunt).
 Consideren gens justificable ocultar ingressos per
pagar menys impostos sobre la renda (61,3% davant
del 72,6% del conjunt), al mateix temps que el 5,5%
veuen aquest fet molt justificable enfront el 2,2% del
conjunt.
 Consideren gens justificable copiar en un examen
(47,9% respecte el 56,5% del conjunt).
 Consideren gens justificable contractar un servei
sense factura per estalviar-se l’IVA (42,3% davant del
53,3% del conjunt), al mateix temps que el 6,1% veuen
aquest fet molt justificable enfront el 3,1% del conjunt.
 Consideren gens justificable trucar a un metge amic
per evitar la llista d’espera (36,2% davant del 45,4%
del conjunt), al mateix temps que el 8% veuen aquest
fet molt justificable enfront el 4,8% del conjunt.
 Han vist més que un treballador abusés de la seva posició en
benefici privat, afavorint a familiars, amics, empreses o a un
mateix (23,9% respecte el 17,8% del conjunt). Específicament
haurien vist més aquesta conducta en algú de l’administració
(74,4% enfront el 58,9% del conjunt) i menys en algú del
sistema sanitari (15,4% davant del 28,5% del conjunt).
 Han vist més el seguiment de criteris inapropiats en
l’aplicació de la norma entre la policia (32,1% davant del
18,8% del conjunt)
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Creuen que en els últims anys la corrupció ha disminuït a
Catalunya (27% enfront un 20,8% de la mitjana total).
Creuen que, en general, a Catalunya els càrrecs polítics són
bastant honestos (47,9% respecte el 38,2% del conjunt).
Creuen que als cossos policials la corrupció està molt estesa
(18,4% respecte el 13,2% del conjunt).
Creuen que a les institucions financeres la corrupció està
molt estesa (36,8% respecte el 30% del conjunt).
Creuen que en l’activitat pública, en relació amb la concessió
de llicències i autoritzacions, la corrupció està molt estesa
(28,8% davant del 19,8% del conjunt).
Creuen que en l’activitat pública, en relació amb la gestió
dels fons de la UE, la corrupció està molt estesa (23,3%
davant del 17,5% del conjunt).
Creuen que en l’activitat pública, en relació amb la selecció
de personal, la corrupció està molt estesa (20,2% davant del
14,8% del conjunt).
Creuen que dins del servei públic, en l’àmbit de la cultura, la
corrupció està poc estesa (55,2% davant del 46,9% del
conjunt).
En més gran mesura no denunciarien un cas de corrupció per
por a represàlies (35,6% enfront el 29,2% del conjunt).
Canviarien el seu vot si el partit que voldrien votar es veu
afectat en casos de corrupció però ha aconseguit disminuir
l'atur i ha millorat la situació econòmica (47,2% davant del
39,2% del conjunt).

 En els municipis d’entre 10.001 i 50.000 habitants:
 Han vist tenir conductes impròpies al lloc de treball en el
sistema sanitari (44,9% respecte el 29,7% del conjunt).
 Creuen que en els últims anys la corrupció ha augmentat a
Catalunya (35,3% enfront un 30,1% de la mitjana total).
 Estan molt d’acord que en situacions d’emergència, com ara
pandèmies, desastres naturals o accidents catastròfics,
augmenta el risc de corrupció (33,2% respecte el 26,7% del
conjunt).
 Creuen que la corrupció està bastant estesa a l’ensenyament
(18,5% davant el 14% del conjunt).
 Creuen que la corrupció està gens estesa en la contractació
pública (6% enfront el 3,8% del conjunt).
 Creuen que la corrupció està bastant estesa en l’àmbit del
control i la inspecció (37,9% respecte el 32,7% del conjunt).
 Creuen que la corrupció està bastant estesa en l’àmbit de
l’elaboració de lleis i reglaments (34,1% respecte el 28,5% del
conjunt).
 Creuen que les administracions públiques catalanes són molt
transparents (4,3% davant del 2,5% del conjunt).
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 En els municipis d’entre 50.001 i 1 milió d’habitants:
 Consideren bastant justificable que una persona que treballa
al sistema sanitari públic ajudi a un familiar a saltar la llista
d’espera (14,8% davant del 11,6% del conjunt).
 Es mostren més intransigents en la justificació d’algunes
conductes: consideren gens justificable que després d’una
infracció de trànsit i per evitar perdre punts del carnet de
conduir s’acordi amb un familiar dir que conduïa ell (79,4%
enfront el 73,1% del conjunt); consideren gens justificable
passar factures personals fent veure que són despeses de la
feina (87,7% davant del 81,9% del conjunt); consideren gens
justificable ocultar ingressos per pagar menys impostos
sobre la renda (79,8% davant del 72,6% del conjunt).
 Han vist menys que un treballador abusés de la seva posició
en benefici privat, afavorint a familiars, amics, empreses o a
un mateix (13,4% respecte el 17,8% del conjunt).
 Es mostren més confiats en la majoria de la gent (9% envers
el 6% del conjunt).
 No estan gens d’acord en l’afirmació que diu que els polítics
no donen prou explicacions sobre la seva gestió (54,9% vers
el 49,4% del conjunt).
 No creuen que a Catalunya els partir polítics es financin
il·legalment (30,3% respecte el 36,8% del conjunt).
 Creuen que, en general, a Catalunya els càrrecs polítics són
gens honestos (20,2% respecte el 16,5% del conjunt)
 Creuen que la corrupció està bastant estesa en l’àmbit de
l’habitatge de protecció oficial (36,8% davant el 32,1% del
conjunt).
 Creuen que la corrupció està poc estesa en els mitjans de
comunicació (28,2% davant el 23,8% del conjunt).
 Creuen que les administracions públiques catalanes són poc
transparents (48% davant del 43,5% del conjunt).
 Han sentit a parlar menys de l’Oficina Antifrau (44,8% enfront
el 53,1% del conjunt)
 En els municipis de més d’1 milió d’habitants:
 Sobre l’acceptabilitat de diverses situacions es mostren
menys tolerants que els habitants de municipis més petits: el
96,6% considera gens acceptable que un funcionari accepti
diners per tal d’agilitzar un tràmit davant el 91,6% del
conjunt, el 89,3% considera gens acceptable 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 davant el 84,6% del conjunt i el 52,8% considera gens
acceptable que un alt càrrec accepti una caixa de vi d’una
empresa davant el 46% del conjunt.
 Consideren gens justificable passar factures personals fent
veure que són despeses de la feina (87,1% davant del 81,9%
del conjunt).
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El 83,1% consideren com a conducta corrupta que un càrrec
públic accepti regals d’una empresa proveïdora davant del
76,8% del conjunt.
El 20,8% estan bastant d’acord en que els polítics fan el que
toca per lluitar contra la corrupció vers el 12,9% del conjunt.
Estan gens d’acord que en situacions d’emergència, com ara
pandèmies, desastres naturals o accidents catastròfics,
augmenta el risc de corrupció (19,1% respecte el 11,5% del
conjunt).
El 44,4% considera que a Catalunya el partits polítics no es
financen il·legalment en contraposició al 36,8% del conjunt.
Creuen que, en general, a Catalunya els càrrecs polítics són
bastant honestos (44,9% respecte el 38,2% del conjunt).
Creuen, per sota de la mitjana, que la corrupció està molt
estesa als partits polítics (30,3% contra el 37,1% del conjunt).
El mateix passa amb el Parlament de Catalunya on el 28%
del conjunt de la població considera que està molt estesa
contra el 21,9% d’aquest segment.
Pel que fa al grau de penetració de la corrupció en l’activitat
pública, en l’àmbit dels ajuts a empreses el 8,4% considera
que està molt estesa, mentre opinen el mateix el 14,8% del
conjunt. La mateixa tendència es dona en l’àmbit de les
multes i sancions, on el 6,7% creu que està molt estesa contra
el 14,1% del conjunt de la població.
El principal argument per no denunciar un cas de corrupció
del qual tenen coneixement és la dificultat per reunir les
proves suficients en un 57,9% dels casos contra el 50,5% del
conjunt.
El 40,4% creu que les administracions públiques catalanes
són bastant transparents mentre que opinen el mateix el
32,6% del conjunt.
Una gran majoria (90,4%) per sobre de la mitjana (95,8%) creu
que el patrimoni i l'activitat econòmica dels càrrecs públics
haurien d'estar controlats per un organisme independent
Per últim, han sentit a parlar més de l’Oficina Antifrau (65,2%
respecte el 53,1 del conjunt)

Nivell d’estudis
 Sobre l’acceptabilitat de diverses situacions les persones que tenen
estudis primaris es mostren menys tolerants que la resta,
especialment que qui té estudis universitaris:
 El 89,6% considera gens acceptable que un funcionari faci
servir un bé públic (cotxe. telèfon...) per a una finalitat
privada mentre que opinen el mateix el 81,1% del conjunt de
la població. Els posseïdors d’un títol universitari estan per
sota d’aquesta dada, 77,1%.
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El mateix succeeix amb el fet que un càrrec polític contracti a
un amic íntim per un càrrec de confiança. El 73,2% del
conjunt ho considera gens acceptable mentre que opinen el
mateix el 80,4% amb nivell d’estudis primaris i el 69% amb
estudis universitaris.
Idèntica situació es dona quan es pregunta sobre el fet que
una persona que treballi al sistema sanitari públic ajudi a un
familiar a saltar-se la llista d’espera. El 54% del conjunt ho
considera gens acceptable mentre que opinen el mateix el
62% amb nivell d’estudis primaris i el 49,7% amb estudis
universitaris.

 El que tenen estudis primaris són més estrictes en relació amb la

justificació de conductes, mentre que les persones que tenen
estudis universitaris resultarien més laxes. Aquestes serien les
dades comparatives respecte de conductes gens justificables:
 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 (73,1% del conjunt, 89% estudis primaris, 67,8%
estudis universitaris).
 Passar factures personals fent veure que són despeses de
feina (81,9% del conjunt, 90,8% estudis primaris, 76,8% estudis
universitaris).
 Colar-se al metro (68,5% del conjunt, 83,4% estudis primaris,
63,6% estudis universitaris).


Ocultar ingressos per pagar menys impostos sobre la renda (72,6%
del conjunt, 85,3% estudis primaris, 66,6% estudis universitaris).



Copiar en un examen (56,5% del conjunt, 75,5% estudis
primaris, 47,9% estudis universitaris).
Contractar un servei sense factura per estalviar-se l’IVA
(53,3% del conjunt, 68,1% estudis primaris, 48,5% estudis
universitaris).
Inflar el currículum (61,1% del conjunt, 76,7% estudis primaris,
55,7% estudis universitaris).
Trucar a un metge per evitar la llista d’espera (45,4% del
conjunt, 64,4% estudis primaris, 39,5% estudis universitaris).






 Les persones amb estudis universitaris haurien vist més a un

treballador abusar de la seva posició en benefici privat, afavorint a
familiars, amics, empreses o a un mateix (21,1% contra el 17,8% del
conjunt); acceptant un regal (12% contra el 8,7% del conjunt) o
tenint conductes impròpies al lloc de treball (22,3% contra el 18,2%
del conjunt).
 Sobre la percepció de la corrupció, els que tenen estudis primaris
creuen que hi ha molta corrupció (31,9% respecte el 23,2% del
conjunt). Aquesta mateixa dada se situa per sota de la mitjana
entre les persones amb estudis universitaris amb un 18,4%.
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 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 (42,3% enfront del 30,1% del conjunt de la
població). Les persones amb estudis universitaris es tornen a situar
per sota de la mitjana també en aquesta dada amb el 22,6%.
 Pel que fa a l’honestedat dels catalans el 53,4% del col·lectiu amb
estudis primaris considera que són bastant honestos, mentre que
pensa el mateix el 68,4% de les persones amb estudis universitaris.
La mitjana de la població que creu el mateix és del 62,1%.
 El 26,5% de les persones amb estudis universitaris estan bastant
d’acord amb l’afirmació de que els nomenaments a l’administració
pública es basen en el mèrit i la capacitat, per sobre de la mitjana
que és d’un 22,7%.
 El 47,9% del col·lectiu amb estudis universitaris creu que a
Catalunya els partits polítics es financen il·legalment, per sobre del
conjunt de la població que ho creu en un 43,1%. En aquesta línia de
desconfiança creuen que el 41,3% dels polítics són poc honestos,
cosa que pensa el 36,5% del conjunt de la població. Per contra,
pensen que les persones al servei de l’administració són bastant
honestes per sobre de la mitjana (61,4% contra 54,1%).
 Els que tenen un nivell d’estudis universitaris, creuen que la
corrupció està bastant o molt estesa:
 En l’àmbit de l’urbanisme (46,1% respecte el 41,8% de la
mitjana total).
 En el de les obre públiques (35,8% enfront el 31,3% del
conjunt).
 Per contra el col·lectiu amb estudis universitaris creu que la
corrupció està poc estesa:
 A la Justícia (29,8% enfront el 25,5% del conjunt).
 A l’habitatge de protecció oficial (34,9% enfront el 27,5% del
conjunt).
 Als cossos policials (40,7% enfront el 35,9% del conjunt).
 Als Serveis Socials (57,2% enfront el 47,9% del conjunt).
 A la Sanitat (52,1% enfront el 42,4% del conjunt).
 A la Cultura (52,1% enfront el 46,9% del conjunt).
 A l’Ensenyament (53,6% enfront el 46,5% del conjunt).
 Als sindicats (30,4% enfront el 26,6% del conjunt).
 Als ajuntaments de Catalunya (37% enfront el 33,1% del
conjunt).
 Al Parlament de Catalunya (37% enfront el 31,6% del conjunt).
 A l’Administració de la Generalitat (39,2% enfront el 33,9%
del conjunt).
 A les universitats (57,2% enfront el 49,6% del conjunt).
Aquesta visió es contraposa amb la del col·lectiu amb estudis
primaris que, en major o menor mesura, opina que la corrupció està
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poc estesa en aquestes mateixos àmbits en un percentatge inferior
al de la mitjana de la població.
 En quan a l’extensió de la corrupció en les activitats públiques, el
col·lectiu amb estudis universitaris considera que la corrupció està
bastant estesa en un percentatge superior a la mitjana en els
àmbits de concessió de llicències i autoritzacions i el d’ajuts a
empreses. Per contra, creu que la corrupció està poc estesa en un
percentatge superior a la mitjana en els àmbits de la subvenció a
entitats, gestió de fons de la UE, selecció de personal, control i
inspecció, elaboració de lleis i reglaments, i multes i sancions. Com
en casos precedents la visió del col·lectiu amb estudis primaris està
totalment contraposada. En tots els àmbit esmentats la seva opinió
està per sota de la mitjana.
 Les persones amb estudis universitaris consideren que poden fer
alguna cosa per combatre la corrupció a Catalunya en un
percentatge superior a la mitjana (43,1% contra el 36,1%).
 El 8,6% del col·lectiu amb estudis primaris denunciaria sempre un
cas de corrupció del qual tingués coneixement, 3,5 punts per sobre
de la mitjana de la població.
 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 (68,7% de coneixement respecte el 31,3% dels qui
tenen estudis primaris).
 COMENTARIS GENERALS SOBRE AQUESTA CATEGORIA: El
col·lectiu amb estudis secundaris no s’aparta quasi bé mai de les
dades de la mitjana. De fet no s’ha considerat oportú fer cap
referència individualitzada a aquest grup. A títol informatiu
comentar que el “no sap/no contesta” del col·lectiu amb estudis
primaris ha estat moltes vegades destacat amb desviaments de la
mitjans (>).
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