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Fitxa tècnica

 Tècnica d’investigació: entrevistes telefòniques assistides per 
ordinador (CATI)

 Àmbit geogràfic: Catalunya
 Univers: població de Catalunya de 16 anys i més
 Tipus de mostreig: mostra estratificada en nou àmbits territorials 

(nou regions policials). Dins de cada estrat, es fixen quotes 
creuades per sexe i edat.

 Error de mostra: ± 1,2% per un nivell de confiança del 95,5% i 
p=q=0,5

 Treball de camp: del 5 de novembre al 15 de desembre



Disseny de la mostra

 Catalunya 7.900

 Homes 3.843

 Dones 4.057

 16 a 25 943

 26 a 40 1.864

 41 a 64 3.296

 65 i més 1.797

 Camp de Tarragona 746

 Comarques centrals 691

 Girona 819

 Metropolitana Barcelona 1.349

 Metropolitana Nord 1.597

 Metropolitana Sud 1.151

 Pirineu Occidental 441

 Ponent 604

 Terres de l'Ebre 502
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BLOC I. CICLES DE LA SEGURETAT



Els cicles de la seguretat pública a Catalunya
Índex de victimització per fets considerats delictius. Cistell 2013.



Els cicles de la seguretat pública a Catalunya
Índex de victimització per fets considerats delictius. Cistell 2013 i 2015.



Record espontani. Catalunya
Pregunta: Recorda si els darrers dotze mesos, o sigui des del novembre de l’any
passat, ha estat víctima d’algun delicte (robatori, atracament, agressió...)?



BLOC II. VICTIMITZACIÓ (PERSONES)



Victimització delictiva. Àmbits
Percentatge de victimització diferenciant per àmbit 



Victimització delictiva. Sexe i edat
Residents a Catalunya de 16 anys o més que informen haver patit algun fet
que consideren delictiu. Per sexe i grup d’edat



BLOC III. IL·LÍCITS (FETS I DESTROSSES)



Fets i destrosses delictius i no delictius. Evolució
Evolució del percentatge d’àmbit sobre el total de fets i destrosses, delictiu i no delictiu



Estafes, fraus i enganys. Mitjà.
Pregunta: Indiqui si aquest fet es va cometre…



Fets i destrosses delictius i no delictius. Sexe i àmbit
Percentatge per sexe i àmbit



Fets i destrosses delictius i no delictius. Edat i àmbit
Percentatge per àmbit i grup d’edat



BLOC IV. DENÚNCIA



Evolució de l’índex de denúncia per àmbit
-Pregunta: Aquest fet s’ha denunciat signant un document davant la policia o el jutjat?



BLOC IV. PERCEPCIONS (SEGURETAT)



Percepció de seguretat I.
Evolució de la percepció del nivell de seguretat al municipi
-Pregunta: Valori en una escala de 0 (mínim) a 10 (màxim) el nivell de seguretat que
hi ha al seu municipi.



Percepció de seguretat II
-Pregunta: Ha deixat de fer coses que li agraden (passejar, sortir de nit, anar a
determinats llocs de la ciutat, sortir o estar sol/a, etc.) per raons de seguretat, és a dir,
per por a ser objecte d’alguna agressió o delicte?



BLOC VI. PERCEPCIONS 
(COSSOS POLICIALS)



Evolució de la valoració dels serveis policials. PG-ME
-Pregunta: Valori globalment en una escala de 0 (són pèssims) a 10 (són excel·lents) 
els serveis que donen...



Valoració del sistema de recepció de denúncia
-Pregunta: En una escala de 0 (gens) a 10 (molt), valori globalment la seva
satisfacció pel servei que va rebre dels Mossos d’Esquadra



Visibilitat dels Mossos d’Esquadra en seguretat ciutadana. 
Per mida del municipi
-Pregunta: Al lloc on viu, considera que la vigilància dels Mossos d’Esquadra en l’àmbit 
de la seguretat ciutadana és...



BLOC VII. PERCEPCIONS 
(SEGURETAT I TRÀNSIT)



Percepció de l’evolució de la seguretat viària a les 
carreteres catalanes
-Pregunta: Com creu que ha evolucionat la seguretat viària a les carreteres catalanes 
durant els últims dotze mesos? 



Servei Català de Trànsit
-Pregunta: Valori la utilitat de la informació que el Servei Català de Trànsit dona als 
mitjans de comunicació i les xarxes socials en relació amb l’estat de les carreteres:
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