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• Volem conéixer les opinions dels catalans i les catalanes respecte a qüestions que són d’especial
interès en l’elaboració de les polítiques públiques pel Govern de la Generalitat.

• Les preguntes del qüestionari parteixen de les propostes realitzades pels departaments i
organismes de la Generalitat.

• En aquest informe, presentem els resultats principals, els que considerem de més interès. Els
resultats complets, així com el qüestionari amb les preguntes literals estan disponibles a
ceo.gencat.cat.

L’enquesta
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• Enquesta realitzada mitjançant la recollida de dades de forma presencial (domiciliària), entre el
14 de juny i l’11 de juliol del 2022 per part de l’empresa SigmaDos. En total, hem entrevistat
presencialment 1.200 persones de 18 anys i més, residents a Catalunya.

• El CEO ha elaborat directament la mostra de les seccions censals, on s’han fet les entrevistes
mitjançant un procediment aleatori i públic, que es pot consultar a
https://github.com/ceopinio/Mostres

• S’han seleccionat 108 seccions censals a partir d’un procediment de mostreig aleatori estratificat
per 6 tipus de seccions censals definides per similitud electoral (eleccions de 2021) mitjançant
l’algoritme k-means. En cada grup, hem extret una mostra de les seccions de mida proporcional al
seu pes demogràfic. La probabilitat d’inclusió de cada secció és proporcional al cens d’aquella
secció.

• Dins de cada secció, es realitzen rutes aleatòries per entrevistar entre 10 i 13 persones a les seves
llars. La mostra d’individus s’ha seleccionat a partir de quotes de sexe, edat i lloc de naixement.

La mostra
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La mostra

(*) Població de 18 anys i més, resident a Catalunya. 5



L’Òmnibus en 9 dades
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Oficialitat del català a la Unió Europea

Sis de cada deu persones 
enquestades estan d’acord (32%) o 
molt d’acord (28%) amb l’oficialitat del 
català a la Unió Europea.

Un 26% està en desacord o molt en 
desacord amb l’oficialitat de la 
llengua catalana a Europa.

P6. Està vostè molt d’acord, d’acord, en desacord o molt en desacord amb què el català hauria de ser 

llengua oficial de la Unió Europea?

Una majoria a favor que el 
català sigui una llengua 
oficial a Europa

1
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Presència del català al món digital

Un 47% de les persones 
enquestades considera que la 
presència del català al món digital, 
als videojocs, a les aplicacions i als 
espais de ficció és insuficient.

El percentatge de gent que 
considera insuficient la presència del 
català en aquest àmbit arriba al 60% 
entre el segment més jove de la 
població, d’entre 18 i 24 anys. 

P58.Troba que la presència del català al món digital, videojocs, aplicacions i ficció, és:

Gairebé la meitat de la 
població considera 
insuficient la presència 
digital del català 

2
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Ús del català davant la justícia 

El 42% de la població que té el català com 
a llengua pròpia considera que utilitzar el 
català durant un judici el pot perjudicar, 
mentre que un 22% creu que el pot 
beneficiar i un 27% creu que no tindria 
cap conseqüència, ni positiva ni negativa.

Gairebé la meitat dels castellanoparlants 
(45%) considera que utilitzar el català en 
l’àmbit judicial ni beneficia ni perjudica, el 
29% creu que els perjudica i un 16% que 
beneficia.

P31. Creu que utilitzar el català en un judici...

Un 42% dels catalanoparlants 
creu que emparar el català en 
un judici el pot perjudicar42%

29%

26%

27%

45%

48%

16%

14%

22%
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Model de finançament 

L’actual model de finançament de 
Catalunya és defensat pel 8% de la 
gent entrevistada. 

Un de cada tres catalans (33%) 
considera que el Govern hauria de 
prioritzar un concert econòmic 
similar al del País Basc i Navarra. 

La segona opció preferida per la 
població és el model de sobirania 
econòmica i tributària (19%).

Un 22% de les persones enquestades 
no expressa cap posició. 

P9. En relació amb el finançament de Catalunya, al seu parer, quina opció hauria de prioritzar el Govern?

Només un 8% de la 
població és partidària de 
l’actual finançament

4
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Gestió de Fons Europeus

P10. Segons vostè, en relació amb els fons europeus, creu que...

P11. Al seu parer, la Generalitat hauria de tenir...

Més de la meitat de la població (55%) 
es mostren partidaris que la 
Generalitat tingui més poder de 
decisió en la distribució dels Fons. 

Un 42% considera que l’Estat ha 
centralitzat en excés la distribució 
dels Fons Europeus.  

El 21% de la població considera que 
l’Estat l’ha centralitzada poc, i el 10% 
donaria menys poder de decisió a la 
Generalitat. 

Un 21% no té una opinió formada 
sobre com l’Estat ha gestionat els 
Fons Europeus. 

Majoria a favor de la 
descentralització dels Fons 
Europeus

5
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Percepció de por al caminar pel carrer de nit, per sexe

P43/P44/P45. En una escala de 0 a 10, on 0 és gens i 10 molt, fins a quin punt té por de caminar sol/a pel

carrer a la nit pel risc de patir una agressió/agressió sexual/robatori?

En ser preguntades pel sentiment de 
por en caminar sol/a pel carrer, les 
dones mostren una preocupació més 
gran que els homes per la possibilitat 
de patir un robatori (5,8 de mitjana 
en una escala de 0 a 10), una agressió 
(5,7) o una agressió sexual (5,5).

En el cas dels homes, la percepció 
d’inseguretat és molt més baixa: 3,2 
en una escala de 10 pel que fa a la 
por de patir un robatori, 2,9 una 
agressió i 1,4 una agressió sexual. 

Les dones perceben major 
risc d’inseguretat de nit 
que els homes

5,83,2

2,9 5,7

1,4 5,5
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Violència masclista en espais d’oci nocturn 

P46. Als espais d’oci nocturn, com bars, discoteques, festes majors, amb quina freqüència creu vostè 

que es produeixen aquestes situacions?

Sis de cada deu persones 
enquestades (60%) consideren que 
els comentaris sexuals són habituals 
en espais d’oci nocturn.

Més de la meitat creu que les actituds 
molestes de caire sexual són 
habituals o molt habituals en l’oci 
nocturn (51%). 

Pel que fa als tocaments sexuals no 
desitjats, el 38% considera que es 
produeixen sovint o molt sovint i el 
27% que es fan tocaments sexuals 
per la força de manera habitual. 

El 21% opina que es produeixen 
intents de violació sovint o molt 
sovint. 

Els comentaris sexuals i 
actituds molestes són 
habituals en espais d’oci

7
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Instal·lació de parcs eòlics i solars 

P73/P74/P75/P76. Fins a quin punt està a favor que s’instal·lin parcs solars o eòlics a Catalunya? Utilitzi 

una escala de 0 a 10, on 0 és gens a favor i 10 totalment a favor.

Una gran majoria de catalans i 
catalanes està a favor de la instal·lació 
d’energies renovables com l’energia 
eòlica o solar a Catalunya, amb un 
nivell d’acord mitjà de 8,3 sobre 10. 

Els efectes sobre el paisatge, o el fet 
que s’instal·lin a prop del propi 
municipi, fan reduir el suport a la 
instal·lació d’energies renovables, tot i 
que es manté elevat (7,6 i 7,3 
respectivament).

En canvi, quan mencionem la reducció 
de les emissions i dels impostos, el 
suport torna a créixer fins al 8. 

La majoria està a favor de 
la instal·lació de parcs 
eòlics i solars

8
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Impacte de la COVID-19, per renda de la llar

P84. En una escala de 0 a 10, on 0 és gens i 10 molt, fins a quin punt creu que pandèmia de la COVID-19 

ha perjudicat: a) La seva salut; b) La seva situación económica; c) Les seves relacions socials; d) La seva

vida en general. 

La COVID-19 ha tingut impactes 
diferents en la vida de les persones 
en funció del seu nivell de renda. 

Entre les rendes més baixes (per sota 
de 2.000€ al mes per família), ha 
afectat més a la situació econòmica.

Per contra, entre les rendes altes 
l’efecte principal ha estat sobre les 
relacions socials.

Els efectes percebuts sobre la salut 
també han sigut més marcats en les 
rendes més baixes.

La COVID-19 ha impactat a 
nivell econòmic en les 
rendes més baixes

9
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1 Llengua
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Oficialitat del català a la Unió Europea

Sis de cada deu persones 
enquestades estan d’acord (32%) o 
molt d’acord (28%) amb l’oficialitat del 
català a la Unió Europea.

Un 26% està en desacord o molt en 
desacord amb l’oficialitat de la 
llengua catalana a Europa.

P6. Està vostè molt d’acord, d’acord, en desacord o molt en desacord amb què el català hauria de ser 

llengua oficial de la Unió Europea?

Una majoria a favor de 
la oficialitat del català a 
la Unió Europea
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Oficialitat del català a la UE, per llengua pròpia

P6. Està vostè molt d’acord, d’acord, en desacord o molt en desacord amb què el català hauria de ser llengua oficial de la Unió Europea?

Vuit de cada deu persones catalanoparlants 
(82%) estan d’acord o molt d’acord amb 
l’oficialitat del català a la Unió Europea. 

Set de cada deu persones bilingües (69%) i la 
meitat de les persones castellanoparlants (50%) 
també estan a favor de la oficialitat del català a 
Europa. 

El suport a l’oficialitat de la llengua a Europa és 
del 44% entre aquelles persones que tenen 
altres llengües com a pròpies.  

Els catalanoparlants i les 
persones bilingües, els més 
partidaris de l’oficialitat del 
català
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Oficialitat del català a la UE, segons simpatia de partit

El suport a l’oficialitat del català a la UE és 
gairebé unànime entre els simpatitzants 
de Junts (98%) i de la CUP (95%), i molt 
majoritari entre els simpatitzants 
d’Esquerra (88%) i Comuns (79). 

Gairebé la meitat dels simpatitzants del 
PSC hi està a favor (47%), un 37% en contra 
i un 15% no es posiciona. 

El 35% dels simpatitzants del PP i el 33% 
dels de Ciutadans estan a d’acord o molt 
d’acord amb l’oficialitat del català a Europa.

Per la seva banda, el 12% dels seguidors 
de VOX es manifesten d’acord amb 
l’oficialitat del català. 

P6. Està vostè molt d’acord, d’acord, en desacord o molt en desacord amb què el català hauria de ser 

llengua oficial de la Unió Europea?

Independentistes i comuns, 
els més partidaris de 
l’oficialitat a Europa
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Efectes de l’ús del català en l’àmbit judicial

Un terç considera que 
utilitzar el català en un 
judici el pot perjudicar

El 33% de les persones enquestades 
considera que utilitzar el català durant 
un judici el pot perjudicar. 

Per contra, un 19% considera que la 
utilització del català el pot beneficiar.

El 38% és del parer que la utilització de 
la llengua catalana ni beneficia ni 
perjudica. 

P31. Creu que utilitzar el català en un judici...
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Efecte d’emprar el català en l’àmbit judicial, per llengua

El 42% de la població que té el català com a 
llengua pròpia considera que utilitzar el català 
durant un judici el pot perjudicar, mentre que 
un 22% creu que el pot beneficiar i un 27% 
creu que no tindria cap conseqüència, ni 
positiva ni negativa.

Gairebé la meitat dels castellanoparlants 
(45%) considera que utilitzar el català en 
l’àmbit judicial ni beneficia ni perjudica, el 
29% creu que els perjudica i un 16% que 
beneficia.

P31. Creu que utilitzar el català en un judici...

Un 42% dels catalanoparlants 
creu que emparar el català en 
un judici el pot perjudicar

42%

29%

26%

27%

45%

48%

16%

14%

22%
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Ús del català en les cerques a internet

Una majoria de la població utilitza el castellà 
com a llengua preferent a l’hora de fer 
cerques per Internet. El 36% ho fa sempre en 
castellà, i el 25% utilitza més en castellà que 
les altres llengües. 

Només el 10% de la població fa cerques a 
Google i Youtube exclusivament en català. 

Entre les persones que cerquen sempre en 
català i el que ho fan més en català que en 
castellà, sumen un 21%, un percentatge 
inferior que el 61% que utilitza més el castellà 
que el català. 

P57. Quan fa una cerca a llocs com Google/Youtube, en quina llengua ho fa? 

Només una de cada deu 
persones fan cerques a 
internet en català 

61%

21%
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Ús del català en les cerques a internet, per edat 

El castellà és l’única llengua utilitzada 
a l’hora de fer cerques per Internet 
pel 45% de la població d’entre 18 i 34 
anys, a la qual s’hi ha de sumar el 
32% de gent que utilitza més el 
castellà que el català. 

Les cerques exclusivament en català 
o més en català que en castellà són 
minoritàries en totes les franges 
d’edat. 

P57. Quan fa una cerca a llocs com Google/Youtube, en quina llengua ho fa? 

La població més jove 
utilitza menys el català a 
l’hora de cercar 
continguts 
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Ús del català a internet, per llengua pròpia 

El 48% de la població catalanoparlant 
utilitza la llengua catalana per a fer 
cerques per Internet, mentre que el 
34% utilitza el castellà. 

Entre la població que té les dues 
llengües com a pròpies, el 32% de gent 
realitza cerques majoritàriament en 
català i el 52% ho fa principalment en 
castellà. 

Les cerques en català són minoritàries 
entre les persones castellanoparlants 
(8%) i les que tenen altres llengües com 
a pròpies (7%). 

P57. Quan fa una cerca a llocs com Google/Youtube, en quina llengua ho fa? 

Només la meitat de la 
població catalanoparlant 
fa cerques en català
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Presència del català al món digital

Un 47% de les persones enquestades 
considera que la presència del català al 
món digital, als videojocs, a les 
aplicacions i als espais de ficció és 
insuficient.

El percentatge de gent que considera 
insuficient la presència del català en 
aquest àmbit arriba al 60% entre el 
segment més jove de la població, d’entre 
18 i 24 anys. 

P58.Troba que la presència del català al món digital, videojocs, aplicacions i ficció, és:

Gairebé la meitat de la 
població considera 
insuficient la presència 
digital del català 
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Presència del català al món digital, per llengua pròpia

Una majoria de la població catalanoparlant i 
bilingüe considera que la presència digital del 
català és insuficient (el 69% i el 64% 
respectivament). 

Entre la població castellanoparlant es 
produeix un empat entre els que consideren 
que el pes del català és l’adequat (41%) i els 
que el consideren insuficient (39%). 

L’opció majoritària entre la població amb 
altres llengües pròpies és que la presència 
digital del català és l’adequada. 

P58.Troba que la presència del català al món digital, videojocs, aplicacions i ficció, és:

Diferències sobre el pes 
digital del català en funció de 
la llengua pròpia
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2 Igualtat i feminismes
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Pla d’igualtat entre homes i dones al centre de treball 

Dos de cada tres persones 
afirmen que el seu centre 
disposa d’un pla d’igualtat 

Un 68% de les persones entrevistades que 
actualment treballen afirma que en el seu centre 
de treball existeix un pla d’igualtat. 

El 18% desconeix si al seu centre de treball o 
estudi hi ha un pla d’igualtat. 

El 14% afirma que el seu centre no disposa de 
cap pla d’igualtat.  

P27. El seu centre de treball o estudi té un pla d’igualtat entre homes i dones?
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Pla d’igualtat al centre de treball, per estudis i renda

Estudis i rendes més baixes 
disposen de menys plans 
d’igualtat a la feina

P27. El seu centre de treball o estudi té un pla d’igualtat entre homes i dones?

A menor nivell d’estudis de les persones 
entrevistades, menys plans d’igualtat trobem en 
els seus llocs de treball o estudi. El 71% de les 
persones amb estudis superiors indiquen que a 
la seva feina hi ha un pla d’igualtat, mentre que 
entre la gent amb estudis obligatoris el 
percentatge baixa fins al 61%.

Una relació similar la trobem amb la renda. A 
menor renda familiar, menor nombre de plans 
d’igualtat aprovats.
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Protocol sobre assetjament sexual 

P28. El seu centre de treball o estudi té un protocol sobre assetjament sexual i per raó de sexe?

Més de la meitat de les persones 
afirma que el seu lloc de treball 
disposa de protocols d’assetjament

El 54% de les persones entrevistades que actualment 
treballen afirmen que al seu centre de treball existeix 
un protocol sobre assetjament sexual i per raó de sexe. 

El 20% afirma que el seu centre no en disposa. 

El 24% desconeix la existència o no d’un protocol 
d’assetjament sexual. 
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Protocol sobre assetjament sexual, per nivell d’estudis

La percepció de protocols 
sobre assetjament sexual 
varia en funció dels estudis

P28. El seu centre de treball o estudi té un protocol sobre assetjament sexual i per raó de sexe?

El 38% de les persones amb menor nivell 
d’estudis diu que a la seva feina hi ha protocols 
sobre assetjament sexual, el 28% afirma que no 
n’hi ha, i el 34% contesta que no ho sap. 

Els percentatges de gent que treballa en llocs 
amb protocols aprovats creixen amb el nivell 
d’estudis: el 53% de les persones amb estudis 
secundaris post-obligatoris, i el 66% entre les 
persones amb estudis universitaris. 
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Percepció de violència masclista en espai d’oci nocturn 

P46. Als espais d’oci nocturn, com bars, discoteques, festes majors, amb quina freqüència creu vostè 

que es produeixen aquestes situacions?

Sis de cada deu persones consideren que els 
comentaris sexuals són habituals o molt habituals en 
espais d’oci nocturn.

Més de la meitat de la població (51%) creu que les 
actituds molestes de caire sexual es produeixen sovint 
o molt sovint en espais d’oci. 

El 38% afirma que els tocaments sexuals no desitjats 
es produeixen sovint o molt sovint, mentre que un 
27% creu que s’arriben a produir tocaments per la 
força de manera habitual.  

Un 21% creu que els intents de violació es produeixen 
sovint o molt sovint. 

El 60% creu que els comentaris 
sexuals són habituals en espais 
d’oci
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Situacions habituals en l’oci nocturn, per sexe 

P46. Als espais d’oci nocturn, com bars, discoteques, festes majors, amb quina freqüència creu vostè 

que es produeixen aquestes situacions?

Les dones perceben més situacions 
de violència en espais d’oci nocturn 

El percentatge de dones que creu que es donen 
situacions de violència masclista en espais d’oci nocturn 
de manera habitual és més elevat que el dels homes. 

Per exemple, mentre que el 28% dels homes creu que en 
els espais d’oci nocturn s’hi produeixen comentaris 
sexuals de manera recurrent, aquest percentatge 
s’incrementa al 35% entre les dones. 
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Percepcions habituals de violència en l’oci, per edat 

Els grups de població més jove acostumen a 
percebre els casos de violència masclista en espais 
d’oci nocturn en major mesura que la resta de 
grups d’edat. 

El 57% de les persones d’entre 18 a 24 anys 
considera que els comentaris sexuals es 
produeixen sovint o molt sovint en els espais d’oci 
nocturn. Aquest percentatge disminueix fins al 14% 
entre la població de 65 anys o més. 

La població jove és més conscient 
de la violència en espais d’oci

P46. Als espais d’oci nocturn, com bars, discoteques, festes majors, amb quina freqüència creu vostè 

que es produeixen aquestes situacions? 34



3 Unió Europea
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Grau d'europeisme de la població catalana, per edat

El grau d’europeisme de la població 
catalana se situa en un 6,4 de mitjana 
en una escala del 0 a 10. 

Els majors de 50 anys són el col·lectiu 
que afirma sentir-se més europeista, 
amb un 6,9 de mitjana entre la 
població de 50 a 54 anys i un 7,1, 
entre els de 65 o més anys. 

Els menors de 50 anys se situen per 
sota la mitjana catalana, amb un 6 
entre la gent de 18 a 24 anys, un 5,9 
entre els de 35 a 49 anys, i un 5,8 
entre els de 25 a 34. 

P2. Quin és el seu grau d’europeisme? Utilitzi una escala de 0 a 10, on 0 és mínim europeisme i 10 

màxim europeisme.

La població més gran és 
la que se sent més 
europeista
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Grau d'europeisme, segons simpatia de partit

L’electorat de 7 dels 8 partits parlamentaris 
situa en més d’un 5 de mitjana el seu grau 
d’europeisme.  

Els simpatitzants del PSC (7), Comuns (6,7) i 
Esquerra (6,6) es troben per sobre la mitjana en 
el seu sentiment europeista. 

Els de Junts (6,3), C’s (6,2) i el PP (6,1) s’ubiquen a 
prop de la mitjana, mentre que els 
simpatitzants de la CUP (5,5) i, sobretot, de Vox 
(4,4) tenen un sentiment europeista per sota de 
la mitjana de la societat. 

L’electorat català és 
majoritàriament europeista 

P2. Quin és el seu grau d’europeisme? Utilitzi una escala de 0 a 10, on 0 és mínim europeisme i 10 

màxim europeisme. 37



Evolució del sentiment europeista

Dues de cada tres persones (el 66%) afirmen 
que han mantingut estable el sentiment 
europeista els darrers cinc anys. 

Per contra, el 16% de la població afirma sentir-
se menys europeista en l’actualitat que fa cinc 
anys, i el 14% se sent més europeista en 
l’actualitat que en el passat. 

P3. En relació amb el sentiment europeista, vostè se sent...

Els esdeveniments dels darrers 
cinc anys no han modificat el 
sentiment europeista 
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Evolució del sentiment europeista, segons eix nacional

La població que se sent únicament catalana és 
la que més ha disminuït el seu grau 
d’europeisme en els darrers cinc anys (40%). 

Entre la població que se sent únicament 
espanyola, el sentiment de pertinença 
europeu s’ha incrementant un 24%. 

Malgrat tot, el sentiment d’europeisme s’ha 
mantingut estable de manera majoritària en 
tots els col·lectius d'adscripció nacional 
Catalunya-Espanya. 

P3. En relació amb el sentiment europeista, vostè se sent...

El posicionament nacional 
influeix en l’evolució de 
l’europeisme
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4 Economia
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Model de gestió dels Fons Europeus 

P10. Segons vostè, en relació amb els fons europeus, creu que...

P11. Al seu parer, la Generalitat hauria de tenir...

La major part de població catalana 
(42%) considera que l’Estat ha 
centralitzat en excés la distribució 
dels Fons Europeus.  

Més de la meitat (55%) es mostren 
partidaris que la Generalitat tingui 
més poder de decisió en la 
distribució dels Fons. 

El 21% de la població considera que 
l’Estat ha centralitzat poc, i el 10% 
donaria menys poder de decisió a la 
Generalitat. 

Un 21% no en té una opinió formada. 

Majoria a favor de la 
descentralització dels 
Fons Europeus
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Model de finançament de Catalunya

Un de cada tres catalans (33%) 
considera que el Govern hauria de 
prioritzar un concert econòmic 
similar al del País Basc i Navarra. 

La segona opció preferida per la 
població catalana (19%) és un model 
de sobirania econòmica i tributària. 

El 8% de la població defensa l’actual 
model de finançament. 

Un 22% no té una opinió formada 
sobre quin model de finançament 
prefereix per a Catalunya.  

P9. En relació amb el finançament de Catalunya, al seu parer, quina opció hauria de prioritzar el Govern?

El concert econòmic és 
la proposta que recull 
més suports
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Finançament de Catalunya, per simpatia de partit

El concert econòmic és el model de 
finançament preferit per una majoria de 
simpatitzants d’En Comú Podem (46%), 
Esquerra (42%), JxCAT (41%), PSC (40%) i 
també el PP (31%). 

Entre els simpatitzants de VOX i 
Ciutadans, l’opció de finançament 
preferida és acabar amb el dèficit fiscal 
(48% i 25% respectivament). 

La sobirania econòmica és l’opció 
preferida pels simpatitzants de la CUP 
(49%).

P9. En relació amb el finançament de Catalunya, al seu parer, quina opció hauria de prioritzar el Govern?

El concert econòmic és la 
opció preferida pels 
simpatitzants de 5 partits
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5 Seguretat i justícia
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Valoració dels serveis professionals

El servei dels bombers és el 
més ben valorat per la 
ciutadania de Catalunya 

8,8

7,2

6,0

P40/P41/P42. En una escala de 0 a 10, on 0 és totalment insatisfet/a i 10 totalment satisfet/a, com 

valora el servei que ofereixen els Mossos d’Esquadra/Bombers/Agents Rurals?

La població catalana puntua els serveis dels 
Bombers de la Generalitat amb un 8,8 de 
mitjana. 

El segon servei més ben valorat és el que 
preseten els Mossos d’Esquadra, amb un 7,2 
de mitjana. 

Els Agents Rurals reben una nota mitjana de 6 
sobre 10. 
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Valoració dels serveis professionals, per partits

P40/P41/P42. En una escala de 0 a 10, on 0 és totalment insatisfet/a i 10 totalment satisfet/a, com 

valora el servei que ofereixen els Mossos d’Esquadra/Bombers/Agents Rurals?

Disparitat de valoracions dels 
professionals de la Generalitat 
en funció de la simpatia de 
partit

Els Bombers conserven les millors notes també 
entre simpatitzants de partits polítics. Hi ha molt 
poques diferències entre partits. 

La nota mitjana més alta als Mossos d’Esquadra la 
posen els simpatitzants del PP (7,8), del PSC (7,7) i 
de Junts i ERC (7,3). La valoració més baixa prové 
dels simpatitzants de VOX (6,3) i de la CUP (5,9). 

Els que millor nota posen als Agents Rurals són 
els simpatitzants dels Comuns (6,9) i C’s (6,7). Els 
que pitjor els puntuen són els de la CUP (5,2) i 
VOX (5). 

46



Valoració dels serveis professionals, per edat 

P40/P41/P42. En una escala de 0 a 10, on 0 és totalment insatisfet/a i 10 totalment satisfet/a, com 

valora el servei que ofereixen els Mossos d’Esquadra/Bombers/Agents Rurals?

A major edat millor valoració 
dels i les professionals públics

Els Bombers són els professionals públics 
millor valorats per totes les franges d’edat. Les 
notes mitjanes se situen des del 8,3 de la 
població més jove al 8,9 dels majors de 50 
anys. 

Les diferències entre grups d’edat més 
marcades les trobem en els Mossos 
d’Esquadra. Les valoracions oscil·len entre el 
6,3 de mitjana entre els joves de 18 a 24 anys i 
e 7,8 de la població de 65 anys o més. 
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Percepció de por al caminar sol/a de nit, per sexes

P43/P44/P45. En una escala de 0 a 10, on 0 és gens i 10 molt, fins a quin punt té por de caminar sol/a pel

carrer a la nit pel risc de patir una agressió/agressió sexual/robatori?

En ser preguntades pel sentiment de 
por en caminar sol/a pel carrer, les 
dones mostren una preocupació més 
gran que els homes per la possibilitat 
de patir un robatori (5,8 de mitjana 
en una escala de 0 a 10), una agressió 
(5,7) o una agressió sexual (5,5).

En el cas dels homes, la percepció 
d’inseguretat és molt més baixa: 3,2 
en una escala de 10 pel que fa a la 
por de patir un robatori, 2,9 una 
agressió i 1,4 una agressió sexual. 

Les dones perceben més 
inseguretat que els 
homes5,83,2

2,9 5,7

1,4 5,5
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Percepció de por al caminar sol/a de nit, per edat

Les dones senten més por que els 
homes a l’hora de caminar soles de 
nit. 

Les diferències entre homes i dones 
es produeixen en totes les franges 
d’edat, però son més marcades en la 
franja de 18 a 24 anys. 

Les dones joves tenen nivells més alts 
de por de patir una agressió sexual 
(7,6 sobre 10), un robatori (6,7) o una 
agressió (6,8).

Les dones joves són les 
que perceben més por 
de caminar soles de nit

P43/P44/P45. En una escala de 0 a 10, on 0 és gens i 10 molt, fins a quin punt té por de caminar sol/a pel

carrer a la nit pel risc de patir una agressió/agressió sexual/robatori? 49



La major part de la població 
coneix el 112 com a telèfon 
d’emergències

A quin telèfon trucaria per comunicar una emergència?

P36. A quin telèfon trucaria per comunicar una emergència?

Set de cada deu persones (69%) 
reconeixen el 112 com el telèfon al que 
trucarien en cas d’una d’emergència.

El 21% de la població dona respostes 
incorrectes en ser preguntats pel telèfon 
d’emergències, i un 10% addicional no sap 
a quin telèfon trucaria en cas 
d’emergència.
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La població de més edat 
és la que menys coneix 
el telèfon 112

Telèfon per comunicar una emergència, per grups d’edat

P36. A quin telèfon trucaria per comunicar una emergència?

Només el 60% de la població major de 
65 anys reconeix el 112 com el telèfon 
d’emergències. Un 24% d’aquest grup 
d’edat dona respostes errònies i un 
16% no sap a quin telèfon adreçar-se. 

Els joves de 18 a 24 anys són els que 
més coneixen el telèfon d’emergències: 
un 82% indica la resposta correcta. 
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Independència dels tribunals i jutges

Una majoria valora 
negativament el grau 
d’independència judicial 
existent

P30. Pel que vostè sap, com valoraria el sistema de justícia d’aquest país en termes d’independència

dels tribunals i dels jutges, diria que és molt bo, bastant bo, bastant dolent o molt dolent?

Un 61% de la població qualifica com a 
bastant o molt dolenta la 
independència dels tribunals i jutges. 
En concret, el 29% la considera molt 
dolenta i un 32%, bastant dolenta. 

Per altra banda, un 27% la qualifica de 
bastant bona o bona. Un 24% valora 
com a bastant bona la independència 
judicial i un 3%, molt bona. 

61%

27%
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Independència dels tribunals i jutges, per simpatia de partit

Ciutadans i PP, els que millor 
valoren la justícia

P30. Pel que vostè sap, com valoraria el sistema de justícia d’aquest país en termes d’independència

dels tribunals i dels jutges, diria que és molt bo, bastant bo, bastant dolent o molt dolent?

Només entre els simpatitzants de Ciutadans i 
PP hi ha més respostes positives que 
negatives sobre el grau d’independència 
judicial. 

Entre tots els altres grups, la percepció és 
majoritàriament negativa. Especialment en el 
cas dels partits independentistes, però 
també entre els simpatitzants de VOX i 
Comuns. 
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6 Societat
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Propietat de l’habitatge de residència

Més de la meitat de la població 
afirma viure en habitatges de 
propietat

Més del 50% de les persones enquestades ens diu 
que viu en pisos de propietat, ja siguin totalment 
pagats (33%), encara pagant la hipoteca (21%) o 
heretats o donats (4%). 

El 37% viu en habitatges de lloguer. 

P49. L’habitatge en què resideix actualment és:
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Ingressos de la llar destinats a l’habitatge

Dos de cada 10 habitants 
destinen més del 50% dels 
ingressos a l’habitatge

Quatre de cada deu catalans i catalanes 
destinen entre un 25% i un 50% dels 
seus ingressos a pagar l’habitatge. 

Un 18% de la població hi destina entre el 
50% i el 75% dels ingressos familiars, i un 
3%, més del 75% dels ingressos. 

Un 23% hi destina menys del 25%, i 
només un 3% de la població no hi 
destina res. 

P50. Quin percentatge dels ingressos de la seva llar es destina a pagar les despeses de l’habitatge

habitual (lloguer, hipoteca, despeses de comunitat, etc.)? 56



Risc impagament de l’habitatge

El 20% de la població 
preveu tenir problemes 
per a pagar l’habitatge

Un de cada cinc habitants manifesta la 
possibilitat que durant els pròxims 12 
mesos no pugui fer front a les 
despeses del seu habitatge habitual.

El 35% de la població afirma que és poc 
probable que es pugui trobar en 
l’impagament i el 35% gens. 

P51. Com és de probable que pugui tenir problemes els propers 12 mesos per pagar les despeses de 

l’habitatge habitual (lloguer, hipoteca, despeses de comunitat, etc.)? 57



7 Mitjans i societat de la informació
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Compres a través d’Internet

Una de cada dues persones 
entrevistades (48%) utilitza Internet per 
comprar roba o complements. 

El 41% hi compra productes per a la 
llar, el 21%, productes alimentaris i el 
22% altres productes. 

Una de cada tres persones  (35%) 
afirma que mai fa cap compra per 
internet. 

P12. Parlarem ara de compres per internet. En els darrers 12 mesos vostè ha comprat algun dels

productes següents per internet?

Gairebé la meitat de la 
població compra articles 
de roba per Internet
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Compres per Internet, per grups d’edat

El 72% dels majors de 65 anys no compra 
per Internet. Aquest percentatge és molt 
més baix en els altres grups d’edat, 
especialment els més joves: gairebé el 90% 
dels menors de 35 anys sí que utilitzen la 
xarxa per comprar. 

Tres de cada quatre joves menors de 24 
anys compren roba o complements per 
Internet. Entre la franja de 25 a 49 anys, el 
percentatge de gent que fa compres de roba 
per internet és superior al 60%. 

El 61% de la població de 25 a 34 anys també 
utilitza internet per comprar productes de la 
llar, percentatge que és del 52% entre els de 
35 a 49 anys i del 46% entre els menors de 
24 anys. 

L’escletxa digital per motius 
d’edat es manté en les 
compres en línia

P12. Parlarem ara de compres per internet. En els darrers 12 mesos vostè ha comprat algun dels

productes següents per internet? 60



Compres per Internet, per renda familiar

Dues de cada tres persones amb 
ingressos familiars inferiors als 1.000€ 
mensuals no realitzen mai cap compra 
per Internet. 

A majors ingressos familiars, més 
compres per Internet es realitzen. Per 
exemple, en productes de roba es 
passa del 23% en la franja amb 
ingressos més baixos al 77% de 
compres en la franja amb més 
ingressos. 

Les rendes més baixes 
són les que menys 
compres fan per Internet

P12. Parlarem ara de compres per internet. En els darrers 12 mesos vostè ha comprat algun dels

productes següents per internet? 61



Dificultats per utilitzar la tecnologia

Un 43% manifesta tenir 
problemes per a utilitzar 
les noves tecnologies 

P55. En la seva vida quotidiana, es troba amb dificultats quan ha d’utilitzar la tecnologia, com ara fer 

tràmits per internet, configurar el telèfon, el GPS del cotxe...?

Quatre de cada deu persones (43%) es 
troben amb dificultats quan han de fer 
servir la tecnologia en la seva vida 
quotidiana.

En concret, el 9% afirma que sempre té 
dificultats, un 11% en té sovint, i un 
23% alguna vegada. El 56% mai o 
gairebé mai tenen dificultats.
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Dificultats per utilitzar la tecnologia, per estudis i edat

Escletxa digital per 
estudis i edat

P55. En la seva vida quotidiana, es troba amb dificultats quan ha d’utilitzar la tecnologia, com ara fer 

tràmits per internet, configurar el telèfon, el GPS del cotxe...?

A major nivell d’estudis, menys 
dificultats en l’ús de les tecnologies en 
la vida quotidiana. Mentre que entre la 
gent amb estudis superiors el 52% 
indica que mai no necessita ajuda, 
entre la gent amb estudis obligatoris o 
menys, aquest percentatge baixa fins al 
29%.

Per edat, la població d’entre 25 a 34 
anys són els que expressen menys 
dificultats amb les noves tecnologies: 
un 62% afirma que mai necessita un 
cop de mà. 

Entre la població més gran, el 27% 
assegura que sempre té dificultats a 
l’hora d’utilitzar les tecnologies.  
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Situacions de seguretat a Internet

Un de cada tres usuaris 
se sent poc segur 
utilitzant Internet

P59. Fins a quin punt se sent segur quan utilitza Internet?

Un terç de la població catalana se sent 
insegura quan utilitza Internet. En 
concret, el 28% de la població se sent 
poc segura i un 7%, gens segura .

Un 56% se sent molt o bastant segura 
a l’hora de navegar per Internet. Un 
11% de la població contesta que se 
sent molt segura utilitzant Internet i un 
45%, bastant segura. 
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La obtenció de dades 
personals concentra la 
major amenaça a la xarxa

Seguretat a internet. Víctima de ciberatacs

P47. Ha patit alguna de les següents situacions en el darrer any?

El 45% de la població catalana afirma que 
en el darrer any ha rebut sol·licituds per 
obtenir dades personals de manera 
fraudulenta. 

L’11% assegura haver patit fraus en 
compres per Internet. 

Durant el darrer any, una de cada deu 
persones ha patit algun intent d’accedir a 
les seves xarxes socials. 

El 7% de la població assegura haver rebut 
correus de frau bancari. 
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8 Treball i educació
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Estudis que faciliten la incorporació laboral

La majoria creu que la FP 
superior facilita trobar 
feina

P65. Amb quin tipus d’estudis creu que és més fàcil trobar feina?

El 58% de la població catalana 
considera que amb els estudis de 
Formació Professional de grau superior 
és més fàcil trobar feina que amb els 
estudis universitaris. 

Per contra, una de cada quatre 
persones (25%) considera que amb 
estudis universitaris és més fàcil trobar 
feina. 

El 13% creu que amb qualsevol dels 
dos estudis es pot trobar feina 
igualment. 
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Estudis que permeten tenir un salari més elevat

La majoria creu que els 
estudis universitaris 
permeten millors sous

P66.Quin tipus d’estudis creu que permeten trobar una feina més ben pagada? 

Un 52% de la població catalana 
considera que tenir estudis 
universitaris ajuda a trobar feines 
millor remunerades que la Formació 
Professional de grau superior.

Un 29% opina que amb la Formació 
Professional de grau superior es poden 
obtenir millor salaris. 

El 13% afirma que tant la Universitat 
com la FP superior són igualment útils 
per a trobar una feina ben pagada. 
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9 Medi ambient
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Instal·lació de plaques solars al domicili

Una de cada quatre 
persones ha pensat a 
instal·lar plaques solars

P71. Ha pensat vostè en posar plaques solars al terrat de casa seva?

El 26% de la població catalana afirma 
que ha pensat en instal·lar plaques 
solars al terrat de casa seva. 

Per contra, el 72% afirma que no hi ha 
pensat. 
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Cessió de terrenys a energies renovables a tots els municipis 

Àmplia majoria favorable 
a la cessió de terrenys 
per a les renovables

P72. Creu que tots els municipis han de cedir terrenys per ubicar-hi parcs de producció d’energia eòlica

i solar?

Tres de cada quatre persones 
consultades (76%) creu que tots els 
municipis haurien de cedir terrenys per 
a la instal·lació de parcs de producció 
d’energia eòlica i solar. 

Un 15% de la població està en contra 
de la reserva de terrenys, i un 9% no té 
una opinió formada sobre el tema. 
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Instal·lació de parcs eòlics i solars 

P73/P74/P75/P76. Fins a quin punt està a favor que s’instal·lin parcs solars o eòlics a Catalunya? Utilitzi 

una escala de 0 a 10, on 0 és gens a favor i 10 totalment a favor.

Una gran majoria de catalans i catalanes 
està a favor de la instal·lació d’energies 
renovables com l’energia eòlica o solar a 
Catalunya, amb un nivell d’acord mitjà de 8,3 
sobre 10. 

Els efectes sobre el paisatge, o el fet que 
s’instal·lin a prop del propi municipi, fan 
reduir el suport a la instal·lació d’energies 
renovables, tot i que es manté elevat (7,6 i 
7,3 respectivament).

En canvi, quan mencionem la reducció de les 
emissions i dels impostos, el suport torna a 
créixer fins al 8. 

La majoria està a favor de la 
instal·lació de parcs eòlics i 
solars
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Restricció de vehicles sense etiqueta ambiental

P78/P79/P80. Fins a quin punt està vostè d’acord amb restringir la circulació de vehicles sense etiqueta 

ambiental per millorar la qualitat de l’aire/ al seu municipi/lluita contra el canvi climàtic. 

Quan es demana a la població si està d’acord 
amb limitar la circulació de vehicles sense 
etiqueta ambiental per millorar la qualitat de 
l’aire, el grau d’acord mitjà és baix: un 4 sobre 
10. 

Per contra, quan la pregunta fa referència a la 
qualitat de l’aire del municipi de les persones 
enquestades, el grau d’acord puja fins al 5,7. 

I quan fem referència a la lluita contra el canvi 
climàtic com a motiu de la limitació, el suport 
puja fins al 5,9. La lluita contra el canvi climàtic 
és el motiu que genera més suport a la 
mesura.

La població està disposada 
més a limitar els vehicles per 
lluitar contra el canvi climàtic
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10 Administració i gestió
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Tràmits amb l’Administració per Internet

Sis de cada deu persones 
utilitzen Internet per a 
fer tràmits oficials

P60. Durant l’últim any, ha realitzat tràmits amb l’Administració (sol·licitud d’ajuts i beques, pagament

d’impostos o multes, matrícules d’estudi, demanar cita al metge) íntegrament per internet?

El 59% de les persones afirma que ha 
utilitzat Internet per a realitzar 
íntegrament algun tipus de tràmit amb 
l’Administració. 

El 40% no ha realitzat cap tràmit 
íntegrament en línia amb 
l’Administració. 
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Tràmits per internet, per nivell d’estudis i edat

La gent amb estudis 
obligatoris, i la gent gran els 
que fan menys tràmits en línia.

P60. Durant l’últim any, ha realitzat tràmits amb l’Administració (sol·licitud d’ajuts i beques, pagament

d’impostos o multes, matrícules d’estudi, demanar cita al metge) íntegrament per internet?

Les persones amb estudis més baixos són les 
que menys es relacionen per Internet amb 
l’Administració. Només un 33% de la població 
amb estudis obligatoris o inferiors ha utilitzat 
Internet per a fer tràmits oficials. 

Per grups d’edat, només el 25% de la població 
de 65 anys o més ha fet tràmits íntegrament en 
línia amb l’Administració.

Per contra, més del 70% de la població d’entre 
18 i 49 anys ha fet algun tipus de tràmit oficial a 
través d’Internet. 
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Identitat digital per a relacionar-se amb l’Administració 

Tres de cada quatre 
persones utilitzen la 
identitat digital 

P61. Va utilitzar alguna identitat digital en algun tràmit digital?

P62. Quin tipus d’identitat digital va utilitzar?

El 76% de la població ha utilitzat algun 
tipus d’identitat digital per a relacionar-
se amb l’Administració. 

D’entre les diferents opcions, el 35% de 
la població ha utilitzat l’Idcat en alguna 
de les seves modalitats (22% Idcat
certificat i 13% Idcat mòbil). 

El 19% ha utilitzat el Cl@ave Pin i el 
15%, Cl@ave. 

El DNI electrònic ha estat utilitzat pel 
22% de la població.  
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11 Salut
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Satisfacció amb la vida després de la pandèmia

P83.En comparació amb abans de la pandèmia, considera que el seu grau de satisfacció amb la vida és:

39%

12% Quatre de cada deu persones (39%) 
manifesten que el seu grau de satisfacció 
amb la vida és pitjor o molt pijor al que 
tenien abans de la pandèmia. 

Gairebé la meitat de la població (47%) 
afirma que el grau de satisfacció amb la 
seva vida és el mateix que abans de la 
pandèmia. 

Pel 12% de la població, la situació actual 
és millor que abans de la pandèmia. El 
10% de la població manifesta estar millor 
ara que abans de la pandèmia, i el 2%, 
molt millor. 

La pandèmia ha empitjorat 
la satisfacció amb la vida 
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Satisfacció amb la vida després de la pandèmia, per edats

P83.En comparació amb abans de la pandèmia, considera que el seu grau de satisfacció amb la vida és:

El 44% de la població de 65 anys o més 
afirma que en l’actualitat està menys 
satisfet amb la vida actual que abans 
de la pandèmia.

El percentatge de població que també 
considera que actualment està pitjor o 
molt pitjor és del 43% entre la gent de 
50 a 64 anys, i del 39% entre la gent de 
35 a 49 anys. 

Entre els joves de 18 a 24 anys, el 31% 
afirma que ara està millor o molt millor 
que abans de la pandèmia, i el 32% que 
està pitjor o molt pitjor.  

La població més gran és 
la més afectada
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Impacte de la COVID-19 per renda

P84. En una escala de 0 a 10, on 0 és gens i 10 molt, fins a quin punt creu que pandèmia de la COVID-19 

ha perjudicat: a) La seva salut; b) La seva situación económica; c) Les seves relacions socials; d) La seva

vida en general. 

La COVID-19 ha tingut impactes 
diferents en la vida de les persones 
en funció del seu nivell de renda. 

Entre les rendes més baixes (per sota 
de 2.000€ al mes per família), ha 
afectat més a la situació econòmica.

Per contra, entre les rendes altes 
l’efecte principal ha estat sobre les 
relacions socials.

Els efectes percebuts sobre la salut 
també han sigut més marcats en les 
rendes més baixes.

La COVID-19 ha impactat 
més en les rendes més 
baixes
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Pràctica d’esport

P85. Amb quina freqüència practica esport o activitat física?

El 32% de les persones afirmen que 
mai no practiquen esport o activitats 
físiques. 

El 16% que afirmen que només 
realitzen activitat física de manera 
esporàdica. En total, gairebé la 
meitat de la població catalana no 
realitza esport de manera habitual. 

Per contra, el 30% de la població 
realitza activitats físiques més de dos 
cops per setmana i el 22% ho fa una 
o dues vegades cada setmana.  

Una de cada tres 
persones mai practica 
esport
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Pràctica d’esport per sexe

El 36% de les dones afirmen que mai 
realitzen esport o activitat física, un 
percentatge lleugerament superior al 
28% dels homes que reconeixen no 
fer-ne.

El 35% dels homes fa esport més de 
dos cops per setmana, deu punts 
més que la mitjana de les dones.  

Les dones practiquen 
menys activitat física 
que els homes

P85. Amb quina freqüència practica esport o activitat física?
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Pràctica d’esport per edat

Gairebé la meitat de la població amb 
65 anys (48%) o més afirma que mai 
realitza esport o cap activitat física. 

Per contra, les persones més joves 
d’entre 18 i 24 anys són les que fan 
més esport: el 43% dels joves diuen 
que en fan més de dos cops per 
setmana, i només el 14% contesta 
que mai no realitza activitat física. 

La població de 65 anys o 
més és la que menys 
activitat física practica

P85. Amb quina freqüència practica esport o activitat física?
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Motius de la falta de pràctica esportiva

P86. Quins són els motius principals per no practicar esport o no practicar-ne més?

Gairebé la meitat de la població (46%) 
afirma que la manca de temps evita que 
pugui realitzar més activitats físiques o 
esportives. 

El 17% de la població al·lega que no pot 
practicar més esport per motius de salut. 

El 20% de la població assegura que no li 
interessa realitzar esport, i el 14% 
considera que ja en fa prou i no necessita 
fer-ne més.

La manca de temps és el 
principal motiu de la falta 
de pràctica esportiva
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